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W ostatnią niedzielę kwietnia w sali
kameralnej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert charytatywny na rzecz Zakładu Opieki Paliatywnej przy SP ZOZ w Krotoszynie.
Wystąpił lokalny zespół Positive
pod kierownictwem Izabeli Piasnej.
Wydarzenie zorganizowano w ramach Światowego Dnia Hospicjów
i Opieki Paliatywnej.

Czytaj na str. 12-13
● SPORT

Nasi zapaśnicy i sumocy
na mistrzostwach Europy
Czytaj na str. 14

Organizatorami koncertu były Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Ziemi
Krotoszyńskiej i Krotoszyński Ośrodek
Kultury, przy wsparciu Urzędu Miejskiego
i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

W trakcie koncertu zbierano środki
na zakup elektrycznego podnośnika Maxi
Move Combi z wagą dla pacjentów Zakładu Opieki Paliatywnej przy SP ZOZ
w Krotoszynie. Został on zaprojektowany
jako kompletny system o elastyczności ofe-

rującej rozwiązania dopasowane 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.
Po koncercie Dariusz Markowski, zastępca dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych w SP ZOZ w Krotoszynie – w imieniu pacjentów, personelu
medycznego oraz dyrekcji szpitala – wręczył i wykonawcom, i organizatorom pamiątkowe podziękowania. Z kolei Barbara
Kościńska-Krzyżańska, kierownik Zakładu Opieki Paliatywnej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, podarowała piękny
bukiet kwiatów dyrygentce zespołu Positive – Izabeli Piasnej.
(NOVUS)

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

Do 15 czerwca można jeszcze dokonywać wpłat
na konto nr: 88 8410 0003 0001 4788 2000 0001
z dopiskiem „Hospicjum 2019”.
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BANK SPÓŁDZIELCZY

Nowa dyrektor oddziału
Od 1 kwietnia oddział Banku Spółdzielczego w Kobylinie ma nową dyrektor. Została nią Paulina Skupin,
która zastąpiła Mateusza Sójkę (objął stanowisko kierownicze w centrali banku).

Jumbo-Net stawia na nowoczesne rozwiązania
Od blisko dziesięciu lat na naszym lokalnym rynku funkcjonuje coraz bardziej rozpoznawalna firma, której
właścicielem jest Przemysław Dżałabij. Jednym z czołowych dostawców
internetowych oraz przedsiębiorstw
zajmujących się monitoringiem jest
Jumbo-Net.
Według najnowszych danych
na świecie jest już ponad 20 miliardów
urządzeń podłączonych do sieci, które generują ogromną ilość danych. To z pewnością powoduje, że firmy – i nie tylko – z upływem kolejnych lat będą musiały zmierzyć się przede wszystkim z zapewnieniem odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa i prywatności, związanej
z całą technologią, podłączoną do Internetu, na który jest coraz większe zapotrzebowanie.
Jednoosobowa firma, prowadzona
przez Przemysława Dżałabija, została założona w 2010 roku, jako odpowiedź na ciągle niemalejące zapotrzebowanie rynku
na stały, szybki, a przede wszystkim niezawodny dostęp do Internetu. Oferuje stały
dostęp do sieci bez limitów transferu
i ograniczeń z prędkością, w zależności
od potrzeb. Najczęściej klienci decydują
się na szybkość łącza do 50mb/sek.
– Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu szerokopasmowego Interne-

tu, monitoringu radiowego, zarówno
przy wykorzystaniu połączenia kablowego, jak i Wi-Fi – wyjaśnia właściciel
firmy, która działa na terenie Krotoszyna oraz w okolicznych miejscowościach, tj. w Bożacinie, Kobiernie, Konarzewie, Osuszy, Salni, Tomnicach.
Jumbo-Net zapewnia również na życzenie swoich klientów montaż systemów
do obsługi Internetu oraz zakładanie
sieci teleinformatycznych, opar tych
na łączach światłowodowych, miedzianych i radiowych.
Wysoka jakość świadczonych usług,
przystępna cena oraz szybka reakcja serwisu na zgłaszane problemy pozwoliły
w krótkim czasie zdobyć zaufanie kilkuset klientów. – Czas oczekiwania na wykonanie usługi przyłączeniowej to maksymalnie kilka dni. Oczywiście zapewniamy dobór najlepszego sprzętu. Rynek internetowy jest chłonny i zmienny,
w związku z czym korzystamy z nowych
technologii, stąd często rotujemy sprzęt,
który montujemy u klienta – zaznacza
Przemysław Dżałabij.
Jego firma działa również na innym
polu, zajmując się bezpieczeństwem.
Klientami są pod tym kątem osoby fizyczne, jak i firmy, które potrzebują monitoringu. Także ta branża cieszy się coraz
większym zainteresowaniem ze względu
na wzrost potrzeb konsumentów. Instala-

cje monitoringu przez Jumbo-Net dają
możliwość podglądu monitorowanego
obiektu z dowolnego miejsca. Zapis można przechowywać przez długi okres, swobodnie wracać do dowolnego momentu.
Modernizacja lub rozbudowa o dodatkowe kamery jest bardzo prosta i nie wymaga dużych nakładów finansowych.
– Zawsze przed instalacją sieci w dowolnej firmie robimy audyt całego
obiektu, w którym mamy wykonać pracę. Do tej pory wykonaliśmy ok. 50 instalacji. Cały czas szkolimy się w zakresie
świadczenia naszych usług, by być trendy i jak zawsze wykazywać się dużą konkurencyjnością, bo w tej branży nieustanny rozwój to podstawa. Opłata instalacyjna jest uzależniona od rzeczywistych kosztów oraz indywidualnych rozmów z klientami na temat zakresu
świadczonych usług. Od ręki również
naprawiamy pojawiające usterki – dodaje właściciel Jumbo-Netu.
Na najbliższe miesiące firma Jumbo-Net przygotowała bardzo ciekawe rozwiązania promocyjne dla nowych klientów. O szczegółach mówi założyciel marki. – Mając na uwadze dobro klienta,
kompleksowe podłączenie sieci wraz ze
sprzętem nie kosztuje choćby złotówki.
Dlatego zachęcamy serdecznie do kontaktu – kończy P. Dżałabij.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Paulina Skupin ma 38 lat, jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 16 lat pracuje w banku. Wcześniej pracowała w rodzinnej firmie – biurze rachunkowym. Ma męża i dwie córki.
Od urodzenia związana jest z Kobylinem.
(ANKA)

OLIMPIADA

Siódme miejsce w finale

FOT. U. Sobczak

INTERNET

Anna Czachorek z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie znalazła się w gronie laureatów XV Wielkopolskiej Olimpiady
Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety
Połczyńskiej. Finał odbył się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego.
Organizatorami olimpiady były Delegatura UOKiK w Poznaniu, samorząd
województwa wielkopolskiego, poznański oddział Federacji Konsumentów, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej, powiatowi i miejscy

rzecznicy konsumentów oraz powiaty
województwa wielkopolskiego. Sponsorami olimpiady byli również Rzecznik Finansowy oraz Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej.
W tym roku w eliminacjach wzięło
udział ponad 400 uczniów szkół ponadpodstawowych. Do finału dostało się 48
osób, w tym trzy z powiatu krotoszyńskiego. Anna Czachorek z Kołłątaja zajęła
wysokie, siódme miejsce. Prócz niej nasz
powiat reprezentowały Michalina Ćwik
oraz Adriana Sławuta z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. F. Libelta.
OPRAC. (NOVUS)
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ROZDRAŻEW

W pożarze zginął emerytowany policjant
W czwartek, 18 kwietnia, w jednym
z budynków wielorodzinnych w Rozdrażewie doszło do tragicznego
w skutkach pożaru. Śmierć poniosła jedna osoba.
Na akcję zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie oraz po jednym z OSP
Rozdrażew, OSP Roszki i OSP Koźmin
Wlkp. Na miejsce udała się również grupa operacyjna pod dowództwem komendanta powiatowego PSP w Krotoszynie.
W chwili przybycia strażaków
z okien mieszkania na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego wydobywał się dym, zadymiona była również
klatka schodowa. Od osób znajdujących
się na zewnątrz obiektu uzyskano informację, że w środku może przebywać
jedna osoba.
Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia strażacy odłączyli w budynku energię elektryczną, po czym – wyposażeni
w aparaty ochrony dróg oddechowych
i urządzenia pomiarowe – wprowadzili
po klatce schodowej jedną linię gaśniczą
wody i podręcznym sprzętem burzącym uzyskali dostęp do mieszkania objętego pożarem.

Następnie do wnętrza podano jeden prąd gaśniczy wody w natarciu
na intensywnie palące się wyposażenie.
W mieszkaniu panowała bardzo wysoka
temperatura oraz duże zadymienie.
W tym samym czasie inna grupa strażaków z pomocą drabiny przystawnej dostała się do otworu okiennego na pierwszym piętrze i stamtąd podała kolejny
prąd gaśniczy wody w natarciu na palą-

ce się pomieszczenie kuchenne. Strażaków pracujących wewnątrz obiektu zabezpieczały roty asekuracyjne, gotowe
do podjęcia natychmiastowych działań.
Po stłumieniu ognia i obniżeniu
temperatury wewnątrz mieszkania roty
gaśnicze przystąpiły do przeszukiwania
pomieszczeń, jednocześnie kontynuując dogaszanie elementów wyposażenia. W jednym z pomieszczeń znalezio-

no nieprzytomnego mężczyznę, którego natychmiast ewakuowano na zewnątrz i przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Personel medyczny po zbadaniu i przeprowadzeniu oględzin mężczyzny odstąpił od podejmowania dalszych czynności ratunkowych.
Po całkowitym dogaszeniu zarzewi
ognia budynek oddymiono i przewietrzono. Obiekt sprawdzono także detektorem wielogazowym pod kątem występowania gazów niebezpiecznych – zagrożeń nie stwierdzono. Następnie
do lokalu weszły służby, których zadaniem jest ustalenie przyczyny pożaru.
Po zakończeniu czynności dochodzeniowych nadpalone elementy wyposażenia
zostały usunięte na zewnątrz budynku.
Sprawę tragicznego pożaru bada
policja pod nadzorem prokuratora.
Na miejscu zginął 53-letni mężczyzna – emerytowany policjant. – Potwierdzam, że w pożarze zginął nasz
długoletni kolega i emerytowany
od 2012 roku funkcjonariusz. Łączymy
się w bólu z rodziną zmarłego – oznajmił Piotr Szczepaniak, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)
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Zapraszamy do Staregogrodu na DNI POLA!
12 maja (niedziela) odbędą się DNI
POLA Agroinnowacje 2019 Starygród. Wydarzenie ma na celu pokazanie nowoczesnych rozwiązań
w uprawie roślin i hodowli zwierząt.
Ale nie zabraknie także rozmaitych
atrakcji pozarolniczych.
Organizatorem imprezy 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 – zaznacza 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 – mówi prezes spółki. – Od tego
czasu była ona poddawana rozmaitym badaniom i testom. Teraz, w ramach projektu, na który otrzymaliśmy wsparcie, chcemy tę mieszankę ostatecznie wdrożyć.

Celem projektu, określonego przez
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako wysoce innowacyjny, jest 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 – oznajmia W. Styburski
Efekty realizacji owego projektu zostaną zaprezentowane po oficjalnym
otwarciu DNI POLA. Przybyli rolnicy
będą więc mieli okazję zobaczyć pokaz
technologii uprawy z użyciem nowoczesnych maszyn. Zbiór mieszanki będzie
realizowany przez CLAAS Polska
przy użyciu maszyn zielonkowych (koszenie – przetrząsanie – zgrabianie)

oraz prasoowijarki, wozu zbierającego
i sieczkarni samobieżnej (zbiór). Równolegle ze zbiorem będzie zaprezentowany innowacyjny siew w technologii
pasowej (tzw. strip till). Ten pokaz wykona firma Szalkowski z wykorzystaniem
maszyn firmy Czajkowski. Potem zostanie również pokazana technologia
ochrony przeciwchwastowej.
– Chcemy zaprezentować całą technologię – jak tę mieszankę uprawiać, jak
zbierać i jak w bardzo krótkim czasie, właściwie tego samego dnia co zbiór, zasiać
kukurydzę – zapowiada prezes spółki
Agrointegracja. – Ponadto – co bardzo
ważne – w trakcie DNI POLA pokażemy
także bydło opasowe – odsadki mięsne
do dalszej sprzedaży dla hodowców
współpracujących z grupami producenckimi – podkreśla W. Styburski.
DNI POLA rozpoczną się o godzinie 12.00. Organizatorzy zapraszają na to
wydarzenie całe rodziny, albowiem nie
zabraknie także atrakcji pozarolniczych,
takich jak na przykład poligon do paintballa laserowego, występy artystyczne
uczniów SP w Kuklinowie, dmuchane
zamki dla dzieci czy degustacja wieprzowiny pochodzącej z terenu działania
LGD ,,Gościnna Wielkopolska”.
ANDRZEJ KAMIŃSKI
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KOŹMIN WLKP.

FOT. www.kozminwlkp.pl

200 tysięcy na nowy
wóz strażacki

Samochód, który obecnie służy koźmińskim strażakom, ma już 15 lat. Jednostka funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i często korzysta z pojazdu podczas akcji ratujących
życie i mienie mieszkańców powiatu.
Tymczasem pojawiła się szansa na nowy wóz strażacki dla miejscowej jednostki. W tegorocznym budżecie gminy radni
zabezpieczyli kwotę 125 tys. zł na dofi-

nansowanie zakupu lekkiego wozu strażackiego. W związku z nieprzyznaniem
środków na samochód przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu na poziomie lokalnym zapadła decyzja o dalszych
staraniach o nowy wóz strażacki.
W ostatnich tygodniach koźmińska
OSP wystąpiła z wnioskiem do komendanta głównego o zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki. Warunkiem zakwalifikowania się jest
jednak wkład własny w wysokości 200 tys.
zł. By spełnić ów wymóg, koźmińscy radni
postanowili zwiększyć zabezpieczoną
kwotę o 75 tys. Teraz pozostaje tylko czekać na decyzję władz centralnych straży.
(NOVUS)

GORZUPIA

Ulica Promienista po odbiorze

FOT. www.krotoszyn.pl

Radni miejscy Koźmina Wlkp. spotkali się na nadzwyczajnej sesji,
w trakcie której zdecydowali o dołożeniu 75 tysięcy zł z gminnej kasy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowej OSP.

W Gorzupi miał miejsce oficjalny
odbiór ul. Promienistej. Przebudo-

wa drogi gminnej kosztowała blisko 700 tys. zł.

Odbiór odbył się w obecności burmistrza Krotoszyna, pracowników Urzędu
Miejskiego, mieszkańców wsi oraz przedstawicieli wykonawcy. Inwestycja polegała
na przebudowie drogi na odcinku o długości
około 361 m i szerokości 5 m (od skrzyżowania z ulicą Kobierską w kierunku pól). W ramach tego zadania wykonano podbudowę
pod nawierzchnię drogi oraz położono nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm, a także krawężniki poobu stronach. Ponadto odmulono rowy,
wykonano dojazdy doposesji izjazdy napola.
Prace trwały od października minionego roku do początku kwietnia. Koszt
inwestycji wyniósł 690 706,62 zł.
(NOVUS)

Wydarzenia
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Wkrótce poznamy mistrzów
Za nami przedostatni z turniejów w ramach Otwartych Mistrzostw Powiatu
Krotoszyńskiego w Szachach Szybkich. Tym razem triumfowali Wiktoria
Łukowiak, Katarzyna Kaczmarek, Kamil Grzesiak i Adam Jarczyński.
Ostatni turniej zaplanowano na 7
czerwca. Po nim odbędzie się uroczyste
podsumowanie mistrzostw i wręczenie
nagród najlepszym graczom.
W przedostatnim turnieju w starszej
kategorii dziewcząt najlepsza była Wikto-

ria Łukowiak, która ograła prowadzącą
w klasyfikacji generalnej Natalię Grzonę.
W gronie młodszych dziewcząt pierwsze
miejsce zajęła Katarzyna Kaczmarek, wy-

PRZYRODA

Akcja zbierania kory
Na początku kwietnia Klub Aktyw nych z Huf ca Pra cy 15-2,
wspólnie z Nadleśnictwem Krotoszyn, zor ga ni zował eko lo gicz ną
akcję społeczną.
W akcji wzięło udział dziesięcioro
uczestników pod opieką wychowawców – Daniela Kulawskiego, Darii Lisiak
i Artura Grędy. Celem przedsięwzięcia
było uświadomienie młodzieży ważnych
zagadnień dotyczących lasu oraz rozwijanie postaw proekologicznych.

(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

(ANKA)

REKREACJA

Zlot Młodzieży i Święto Roweru
13 kwietnia Zarząd Oddziału PTTK
i Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej, przy finansowym wsparciu
Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, zorganizowały XLVII Krajoznawczy Zlot Młodzieży i Święto Roweru z metą
przy grzybku ŻBIK.
W wydarzeniu udział wzięło 66 turystów pieszych i rowerowych. Zlot rozpoczął się nietypowo, bo każda grupa
startowała o innej godzinie. Na mecie
oczekiwali ich prezesi, Karol Piotrowski

przedzając Paulinę Antkowiak i Zofię
Kalak. W starszej kategorii chłopców
najlepszy był Kamil Grzesiak, wygrywając drugi turniej. W tej chwili ma
bezpieczną przewagę nad rywalami
i pozostaje mu postawić tylko przysłowiową kropkę nad „i”, by zwyciężyć.
Na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej plasuje się Kacper Ugorek, a trzeci jest Dawid Gustowski.
W młodszej grupie wiekowej triumfował Adam Jarczyński, który do samego
końca będzie deptał po piętach prowadzącemu w klasyfikacji generalnej Mateuszowi Antkowiakowi.

Wiele istotnych informacji przekazała uczestnikom Renata Wencławiak
z Nadleśnictwa Krotoszyn. Po przeanalizowaniu tematu młodzież zadeklarowała
pomoc leśnikom w pozbyciu się kory zainfekowanej przez szkodnika o nazwie
opiętek dwuplamkowy.
Założenia tej akcji przedstawił leśniczy z Jasnego Pola, Piotr Brylewski,
po czym grupa z hufca ochoczo wzięła się
do pracy, zbierając korę pozostałą po wyciętych chorych drzewach. W niej to właśnie bytuje wspomniany wyżej szkodnik,
który zagraża drzewostanowi. Młodzież
z dużym zaangażowaniem uczestniczyła
w tym przedsięwzięciu.

FOT. Antoni Azgier
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i Bogdan Jakubek, którzy zaserwowali
wszystkim gorącą zupę. Zarząd Oddziału
PTTK w Krotoszynie podjął proekologiczne działania i zaprzestaje używania
plastikowych naczyń czy sztućców. Turyści od tego zlotu muszą mieć ze sobą własne naczynia wielokrotnego użytku lub
zabierać „plastiki” do domów.
Po posiłku przyszedł czas na konkursy. W rzucaniu styropianowymi jajkami
do koszyczka najlepszy był Piotr Henkel,
wyprzedzając Natalię Frankowską i Michała Sejpelta-Luźnego. W konkursie krajoznawczym triumfowała Paulina Frankowska, a kolejne miejsca zajęli Artur Sejpelt-Luźny i Kamila Sut.
(NOVUS)

Na Bieżąco
NA DRODZE

FOT. PSP Krotoszyn

Uderzył w drzewo

13 kwietnia na drodze powiatowej
między Baszkowem a Kobylinem doszło do wypadku. Dwie osoby zostały poszkodowane.
Na miejsce zdarzenia wysłano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i z jednostek OSP Baszków oraz
OSP Kobylin, Zespół Ratownictwa Medycznego i policję. Jak się okazało, samochód marki BMW uderzył stroną pasażera
w przydrożne drzewo. Autem jechały
dwie osoby. W chwili przybycia strażaków
jeden z mężczyzn był już pod opieką ratowników medycznych, a drugi znajdował
się w zdeformowanej bryle pojazdu.
Na czas prowadzonych działań ratowniczych droga powiatowa Baszków – Kobylin była całkowicie zablokowana. Strażacy po odłączeniu akumulatora natychmiast przystąpili do uwalniania
osoby znajdującej się w samochodzie,

używając do tego narzędzi hydraulicznych. Poszkodowany został przeniesiony
do karetki pogotowia. Następnie obu
uczestników wypadku przewieziono
do szpitala. Na koniec działań z jezdni
usunięto elementy karoserii samochodowej oraz płyny eksploatacyjne.
– Policjanci ustalili, że mieszkający
w Krotoszynie obywatel Ukrainy, kierując
pojazdem marki BMW, nie dostosował
prędkości do warunków panujących
na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad samochodem, który wpadł
w poślizg i uderzył w przydrożne drzewo.
Kierowca i pasażer zostali przebadani
na zawartość alkoholu. Byli trzeźwi. Obu
zabrano do szpitala. Postępowanie w tej
sprawie prowadzą policjanci ze
Zdun – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
(NOVUS)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Na targach w Poznaniu

Fryzjerki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie wzięły udział w Targach Fryzjerskich i Kosmetycznych
LOOK i Beauty Vision w Poznaniu. To
największe w Polsce wydarzenie dla
ekspertów w dziedzinach makijażu,
stylizacji paznokci i fryzjerstwa.
Najbardziej znane firmy z tych branż
inspirowały trendami oraz najlepszymi
kosmetykami, niedostępnymi w regularnej sprzedaży w korzystnych cenach.
Na targach można też było zapoznać się
z ofertą nowoczesnego wyposażenia salo-

nów fryzjerskich i kosmetycznych.
Przeprowadzono m. in. Otwarte Mistrzostwa Polski Master of Beauty w kategoriach fryzjerstwa, makijażu, przedłużania i zagęszczania włosów czy barberingu,
a także mistrzostwa Polski w goleniu twarzy na mokro, międzynarodowe mistrzostwa PMU oraz międzynarodowe mistrzostwa w stylizacji paznokci.
W zawodzie fryzjerów i kosmetyczek
najważniejsza jest praktyka i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, a podczas
targów było wiele okazji na poszerzenie
swojej wiedzy.
(GRZELO)
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ZAPASY

Do medalu zabrakło niewiele

Po niespełna dwóch latach przerwy
na matach europejskich znów zaprezentował się starszy z braci Baranów. Radek
w kategorii 97 kg walczył ambitnie
w pierwszej walce, lecz nie dał rady Gru-

zinowi Elizbarowi Odikadze, ulegając 5: 9. Jako że zawodnik z Gruzji przegrał w półfinale, nasz zapaśnik nie dostał
szansy w repasażach.
Robert Baran rywalizował w kategorii
do 125 kg. W pierwszej walce na sekundy
przed końcem pojedynku przewrócił Jare
Heno, co dało mu dwa punkty i zwycięstwo 6: 4. W ćwierćfinale Robert musiał
uznać wyższość Gruzina Geno Petriashviliego, przegrywając 2: 10. W repasażach pokonał Daniela Ligetiego z Węgier, co mu otwo-

FOT. Polski Związek Zapaśniczy

Na niedawnych Mistrzostwach Europy w Zapasach, które odbyły się
w stolicy Rumunii, walczyło dwóch
krotoszynian – Robert i Radosław
Baranowie. Niestety, żadnemu z nich
nie udało się stanąć na podium.

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Medale na mistrzostwach Europy

Alicja nie zwalnia tempa
FOT. Polski Związek Sumo

SUMO

Świetnie zaprezentowali się Polacy
w stolicy Estonii, Tallinie, gdzie odbywały się Mistrzostwa Europy U'21,
U'23 i Seniorów w Sumo. Nasza reprezentacja zdobyła łącznie 37 medali.
Polacy, m. in. reprezentanci dwóch
klubów z naszego powiatu, w kategorii
U'21 wywalczyli 16 krążków,
w U'23 – 10, a w grupie seniorów – 11.
W najmłodszej kategorii na najniższym stopniu podium stanęli Mateusz
Pieszak (UKS Samson Kobylin – 60 kg),
Paweł Sikora (UKS Samson – 60 kg), Mo-

nika Sowa (UKS Samson – 70 kg), Kacper Mikołajczyk (TA Rozum Krotoszyn – open), Zuzanna Krystek (TA Rozum – open) oraz drużyna kobiet z Z.
Krystek i Aleksandrą Rozum w składzie.
Ponadto A. Rozum zajęła drugie miejsce
w kat. 65 kg. Z kolei Z. Krystek była trzecia w kat. +95 kg U'23.
W rywalizacji seniorskiej brązowe
medale zdobyli Aleksandra Rozum (65
kg), Patryk Swora (UKS Samson – 85 kg),
Aron Rozum (TA Rozum – 115 kg) oraz
drużyna kobiet z Olą Rozum w składzie.
(GRZELO)

Kolejny świetny występ w Pucharze
Świata zanotowała zawodniczka
MUKS Białe Tygrysy Jarocin, Alicja
Kowańdy. W Hamburgu na German
Open mieszkanka gminy Koźmin
Wlkp. zdobyła brązowy medal. Dzięki temu awansowała w rankingu
Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego bez podziału na kategorie
wagowe na czwartą lokatę.
Alicja Kowańdy swój udział w zawodach w Niemczech rozpoczęła od zwycięstwa nad rywalką z Danii. Następnie
przez nokaut techniczny pokonała reprezentantkę gospodarzy. W półfinale uległa
minimalnie – jednym punktem – innej
Niemce.
Bardzo dobry start w Niemczech
zanotowała również wychowanka Białych Tygrysów, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp., Patrycja Adamkiewicz. Zawodniczka kadry
narodowej seniorów wywalczyła bo-

rzyło szansę na zdobycie brązowego medalu.
Walkę o brąz lepiej rozpoczął Ołeksandr
Chocianywski z Ukrainy. Potem Polak wypchnął rywala za matę, lecz to było za mało
i ostatecznie Ukrainiec zwyciężył 3: 2.
Polska reprezentacja przywiozła
z Bukaresztu trzy medale. Srebro wywalczyli Zbigniew Baranowski, przegrywając
w finale z Azerem Szafirem Szarifowem 1: 9, oraz Gevorg Sahakyan, który
uległ 1: 5 Turkowi Atakanowi Yukselowi.
Brązowy krążek zdobył Magomedmurad
Gadzhiev, wygrywając 6: 0 z Semenem
Radułowem z Ukrainy.
(GRZELO)

wiem złoto w kategorii do 57 kg, zapewniając sobie udział w mistrzostwach
świata, które w maju odbędą się w Wielkiej Brytanii.
– To już nasz drugi w tym roku start
w Pucharze Świata, gdy zdobywamy trzy
medale, więc jestem bardzo zadowolona
z występu moich podopiecznych. Pamiętam bowiem o tym, że przez blisko półtora roku nie mogliśmy wywalczyć medalu
na tej rangi imprezie, a teraz w ciągu niespełna miesiąca udało się zdobyć aż sześć.
Alicja po raz drugi zameldowała się na podium Pucharu Świata, wygrała dwie walki, a w trzecim pojedynku zabrakło naprawdę niewiele, troszkę szczęścia, troszkę umiejętności, troszkę woli walki, aby
zniwelować ten punkt przewagi i przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.
Korzystając z okazji, zapraszam do śledzenia naszego fanpage’a na Facebooku:
MUKS Białe Tygrysy oddział w Koźminie
Wielkopolskim, na którym na bieżąco informujmy o dokonaniach dziewcząt
z gminy Koźmin – skomentowała Józefina Nowaczyk-Wróbel – trenerka MUKS
Białe Tygrysy Jarocin.
OPRAC. (ANKA)
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Na trasach w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu Udany występ w Bydgoszczy
W połowie kwietnia odbyły się trzy
duże imprezy biegowe. Warszawa
i Gdańsk zgromadziły miłośników
dystansu maratońskiego. Z kolei
w stolicy Wielkopolski rywalizowano
na trasie półmaratonu.
Piąta edycja gdańskiego maratonu
zgromadziła ponad 3 tysiące biegaczy z 17
państw. W tym gronie znaleźli się reprezentanci KS Krotosz. Zwyciężył Rafał Czarnecki z czasem 2: 23: 14, a wśród pań najszybsza była Lidia Czarnecka (2: 49: 05).
Z krotoszyńskiej grupy najlepiej powiodło się Krzysztofowi Maciejewskiemu
(2: 56: 43), któremu do pobicia rekordu
życiowego zabrakło 30 sekund. Poza nim
w Gdańsku startowali Karol Olejniczak
(81. miejsce – 3: 04: 32), Justyna Olejniczak (405. miejsce – 3: 28: 59), Artur
Marek (407. miejsce – 3: 29: 09), Marcin
Obal (428. miejsce – 3: 29: 52), Błażej
Zimmermann (697. miejsce – 3: 44: 35),
Piotr Grzempowski (783. miejsce – 3: 47: 43), Tomasz Knapik (793.
miejsce – 3: 48: 09), Paweł Błażutycz
(915. miejsce – 3: 53: 08), Marek Jochaniak (920. miejsce – 3: 53: 16), Paweł
Rudnicki (934. miejsce – 3: 54: 00) Rafał
Sójka (1010. miejsce – 3: 56: 52), Michalina Waligóra (1155. miejsce – 4: 02: 25),
Krzysztof Zaradniak (1588. miej-

sce – 4: 29: 16) i Joanna Olejniczak
(1689. miejsce – 4: 36: 15).
W stolicy natomiast odbył się 7. Orlen Warsaw Marathon. Wygrał Kenijczyk
Sheila Jerotich (2: 26: 06), a mistrzem
Polski został Marcin Chabowski
(2: 13: 10), który uplasował się na czwartym miejscu w open. Nasz powiat w Warszawie reprezentowali Marian Poczta
(913. miejsce – 3: 26: 45), Bartosz Krysztofiak (1381. miejsce – 3: 37: 02), Marta
Janik (1608. miejsce – 3: 42: 17), Jacek
Ratajski (1990. miejsce – 3: 49: 52), Marek Ostój (2046. miejsce – 3: 51: 02), Dariusz Obal (2564. miejsce – 3: 59: 13),
Rafał Kulas (2603. miejsce – 4: 00: 00),
Maciej Karolewski (3056. miejsce – 4: 10: 39) i Jarosław Torzecki

(3931. miejsce – 4: 36: 40).
Poznański półmaraton także wygrał
zawodnik z Kenii – Misganow Abate z czasem 1: 02: 29. W tym biegu udział wzięło
ponad 30 zawodników z powiatu krotoszyńskiego, m. in. Kamil Konieczny (524.
miejsce – 1: 29: 28), Rafał Baran (615.
miejsce – 1: 30: 15), Maciej Namysł (682.
miejsce – 1: 30: 59), Jakub Marciniak
(801. miejsce – 1: 32: 37), Patryk Karwik
(889. miejsce – 1: 33: 17), Damian Witkowski (910. miejsce – 1: 33: 25), Michał
Wroński (1045. miejsce – 1: 34: 29), Robert
Piaskowski
(1176.
miejsce – 1: 35: 42), Rafał Bystrowski (1486.
miejsce – 1: 38: 04) i Marcin Karwik
(1789. miejsce – 1: 39: 32).
(GRZELO)

Drużyna z Krotoszyna wzięła udział
w Turnieju Reprezentacji Miast Playareny w Bydgoszczy. Nasz team pokazał się z bardzo dobrej strony,
zbierając pochlebne opinie.
Do rozgrywek zgłosiło się dwanaście
ekip z całego kraju, które podzielono
na dwie grupy. Krotoszynianie pokonali
Zgierz (2: 0), Płock (3: 0), Nowy Dwór
Mazowiecki (4: 0) i Bydgoszcz (4: 3) oraz
ulegli późniejszemu triumfatorowi, zespołowi z Torunia (0: 4). W ćwierćfinale
nie dali rady Pruszkowowi (0: 3).
W krotoszyńskiej drużynie zagrali N.
Kozieł, Ł. Zuziak, A. Pauter, K. Michalski,
K. Kuźnicki, A. Radojewski, D. Piwowar, D. Gasztyk i Ł. Konopka. Dzięki do-

bremu występowi nasz team awansował
w klasyfikacji generalnej miast z 11. na 6.
lokatę.
Przedstawiciele Playareny składają
podziękowania Urzędowi Miejskiemu
w Krotoszynie za pomoc w dofinansowaniu wyjazdu. – Na tym turnieju wykonaliśmy nasz plan w dwustu procentach – stwierdza Dominik Góral, kierownik drużyny. – Jechaliśmy z zamiarem
zdobycia pierwszych punktów za zwycięstwo, a znaleźliśmy się w ćwierćfinale turnieju. Zabrakło trochę szczęścia i sił, żeby
awansować do najlepszej czwórki. Bardzo
dziękuję kapitanowi, Łukaszowi Zuziakowi, za pomoc oraz całej drużynie za zaangażowanie i walkę.
(GRZELO)
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go potem wynik ustalił M. Ignaczak.
W środę Piast zmierzy się na wyjeździe
z zamykającymi tabelę Zielonymi Koźminek.

Tur za mocny dla Piasta
Drugą z rzędu dotkliwą porażkę poniósł Piast Kobylin. Tydzień po tym,
jak ekipa trenera Jarosława Ploty
uległa 0: 4 Wilkom Wilczyn, z kobylinianami rozprawił się Tur 1921 Turek, zwyciężając 4: 1.

(GRZELO)

Piast Kobylin – Tur 1921 Turek
1:4 (0:2)
BRAMKI: 0:1 – Beniamin Trzepacz (20’),
0:2 – Szymon Ignaczak (23’), 0:3 – Michał
Ignaczak (58’), 1:3 – Mateusz Wachowiak
(76’), 1:4 – Szymon Ignaczak (78’)
PIAST: Sobieraj – Kurzawa, S. Wosiek,
Kowalski, Frąckowiak – Wciórka (66’ E.
Jędrzejak), Szymanowski (86’
Szwarczyński), Kokot, Kamiński (86’ K.
Jędrzejak) – Smektała, Wachowiak

Przyjezdni po pierwszej połowie
prowadzili 2: 0 po golach Beniamina
Trzepacza i Szymona Ignaczaka. W 58.
minucie wynik podwyższył Michał
Ignaczak. Kwadrans przed końcem
Piast odpowiedział honorowym trafieniem Mateusza Wachowiaka, a niedłu-

PIŁKA NOŻNA

PIŁKA NOŻNA

Orły nie dały rady Polonusowi

Piorunująca końcówka

Astra Krotoszyn – Raszkowianka
Raszków 4:0 (0:0)
BRAMKI: 1:0 – Marcin Kwiatkowski (68’
samobójcza), 2:0 – Szymon Jankowski
(78’), 3:0 – Łukasz Budziak (84’), 4:0 –
Damian Gmerek (90’ głową)
ASTRA: Wojtkowiak – Olejnik (74’
Adamski), Jankowski, Juszczak (88’ P.
Reyer), Polowczyk - Ratyński, Budziak,
Krystek, Stachowiak (61’ Piwowar) –
Gmerek, Powalisz (70’ Mizerny)

Polonus Kazimierz Biskupi - Biały
Orzeł Koźmin Wlkp. 3:1 (1:0)

18 porażek ma już w tym sezonie
na swoim koncie ekipa Białego Orła Koźmin Wielkopolski. Tym razem
podopieczni trenera Adama Zielińskiego przegrali na wyjeździe z Polonusem Kazimierz Biskupi 1: 3.
Miejscowi objęli prowadzenie w pierwszej fazie meczu za sprawą Mateusza Czaj-

FOT. Ania Krystek

BRAMKI: 1:0 – Mateusz Czajka (14’), 2:0
– Krzysztof Słowiński (63’), 3:0 – Wiktor
Budzyński (67’ głową), 3:1 – Mateusz
Czajka (83’ samobójcza)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Kaczmarek,
Dyndas, Jagodziński (46’ Borowczyk),
Maciejewski, Kamiński, Oleśków, Wosiek,
Lis, Błażejczak (61’ T. Miedziński), Bierła
(70’ Kuszaj)

ki. Po przerwie gole dla gospodarzy strzelili
jeszcze Krzysztof Słowiński i Wiktor Budzyński. Tego dnia koźminianom nie było
dane trafić do siatki, albowiem honorowa
dla nich bramka była dziełem M. Czajki,
który zaskoczył bramkarza swojej drużyny
strzałem głową po rzucie rożnym wykonywanym przez gości.

W konfrontacji Astry Krotoszyn
z Raszkowianką Raszków długo
utrzymywał się rezultat bezbramkowy. Ale w ostatnich 25 minutach gospodarze stłamsili rywali i ostatecznie wygrali aż 4: 0.

(GRZELO)

Worek z golami rozwiązał się dopiero

TENIS STOŁOWY

Brąz zdunowskich deblistów

Reprezentanci UKS Impuls Zduny rywalizowali w Mistrzostwach Południowej Wielkopolski Młodzików
w Tenisie Stołowym. W grze podwójnej na trzecim stopniu stanęli Mikołaj Zydorczyk i Kacper Szczesnowski.

chowie walczyła Katarzyna Roszczak.
W zmaganiach indywidualnych tenisistka Impulsu była siódma, a M. Zydorczyk
zajął piąte miejsce. W mikście Kasia z Mikołajem uplasowali się tuż za podium, bo
na czwartej lokacie. Z kolei chłopcy w deblu zdobyli brązowy medal.

Prócz dwójki wymienionych w Gołu-

(ANKA)

w 68. minucie, kiedy to prowadzenie
Astrze dał... Marcin Kwiatkowski, kierując głową piłkę do własnej bramki po dośrodkowaniu Szymona Polowczyka z rzutu rożnego. Dziesięć minut później
na 2: 0 podwyższył Szymon Jankowski,
wykorzystując podanie wprowadzonego
z ławki Dominika Piwowara. Potem

do siatki trafił Łukasz Budziak, pokonując bramkarza Raszkowianki technicznym strzałem sprzed pola karnego.
W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry drugą asystę zanotował S. Polowczyk. Tym razem centrę lewego
obrońcy wykorzystał Damian Gmerek,
który głową skierował piłkę do bramki.
A już w środę Astra – o godzinie 17.00 – podejmować będzie Stal Pleszew, natomiast w sobotę zagra na wyjeździe z Odolanovią Odolanów.
(GRZELO)

