■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■

NR 205

WTOREK 11 WRZEŚNIA 2017

■

■

NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM

DZIŚ W NUMERZE:
● OŚWIATA

Kandydat na
burmistrza spotkał
się z mieszkańcami

Kolejny rok szkolny
rozpoczęty

● WYDARZENIE

● SPORT

Biesiada „Wszyscy
jesteśmy sąsiadami”

Darterzy
zainaugurowali sezon

Czytaj na str. 8

Czytaj na str. 9

Gotowanie z Karolem Okrasą

Czytaj na str. 11

Czytaj na str. 4

60-lecie Rodzinnego
Ogrodu Działkowego
ZGODA

e -ma il: re dakcja@glo kal na.pl

KULINARIA

● KOBYLIN

● JUBILEUSZ

■

Czytaj na str. 14
● SPORT

Zapaśnicze
mistrzostwa LZS-ów

Czytaj str. 7

Czytaj na str. 15

CHARYTATYWNIE

KOBYLIN

Zagrali dla Czarusia!

Czterech
kandydatów
na fotel
burmistrza
Czytaj str. 3

KROTOSZYN

Galeria będzie rozbudowana!
Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku mają ruszyć prace związane z rozbudową Galerii Krotoszyńskiej. Centrum handlowe powiększy się o teren
po browarze przy ulicy Mickiewicza.

Czytaj str. 6

Obecnie powstaje projekt tej inwestycji. O komentarz do sprawy poprosiliśmy
Patryka Rzepkę, managera Galerii Krotoszyńskiej. - Potwierdzam, że pracujemy
nad planem rozbudowy tego obiektu. Na
tym etapie jeszcze nie jesteśmy w stanie

podać więcej szczegółów odnośnie tej inwestycji – wyjaśnia Patryk Rzepka. O spra-

wie będziemy informować na bieżąco.
(ANKA)
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FOT. Mateusz Jędrzejak

„Wesele” w Kołłątaju

CHWALISZEW

Z SESJI

Kiedy lampy na Dom Kultury po rozbudowie
ul. Kopieczki?
Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej w
Krotoszynie Janusz Bartoszewski złożył wniosek o zamontowanie lamp
ulicznych na ulicy Kopieczki. Jak podkreślił, uczynił to już po raz drugi.
Wniosek w tej sprawie radny Bartoszewski złożył już w styczniu 2016 roku. Mieszkańcy tego rejonu apelują o zamontowanie lamp ulicznych – mówił. - Po
zmroku zdarzają się przypadki dewastacji
mienia. Poza tym w okresie jesienno-zimowym dzieci wracające ze szkół narażone są na niebezpieczeństwo – argumentował radny.
Temat ów skomentował burmistrz
Franciszek Marszałek. - Cały czas uzupełniamy to oświetlenie. Każdego roku lamp
przybywa – oznajmił włodarz Krotoszyna.

W środę, 6 września, w Chwaliszewie dokonano oficjalnego odbioru
rozbudowanej części miejscowego
Domu Kultury.

Modernizację wykonała krotoszyńska firma Mal-Pol. Koszt inwestycji, zgodnie ze złożoną ofertą, wyniósł około 240
tysięcy złotych.
(ANKA)

(ANKA)
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Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie wraz z Państwową Inspekcją
Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych w Ostrowie Wlkp. zapraszają pracodawców do udziału w
spotkaniu informacyjno-szkoleniowym „Prawo pracy, ubezpieczenia
społeczne, zdrowotne – co każdy
pracodawca wiedzieć powinien”.

m.grzelak@glokalna.pl

Grafika: Robert Ryba 664 975 733
r.ryba@glokalna.pl
Wydawca nie odpowiada za treść
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

Szkolenie odbędzie się 13 października,
w godzinach 9.00-14.00, w Cechu Rzemiosł
Różnych (ul. Floriańska 8). Na spotkaniu po-

ruszone zostaną następujące zagadnienia: informacje o umowach o pracę, wynagrodzenie
za pracę; czas pracy, godziny nadliczbowe,
praca w porze nocnej, w niedziele i święta;
urlopy – ich rodzaje i zasady udzielania; inne
formy zatrudnienia (umowy cywilnoprawne); aktualne przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy
pod numerami telefonów: 62 725 13 83,
62 721 35 17. Szczegółowe informacje
można uzyskać w pokoju nr 12. (ANKA)

W pierwszą sobotę września Krotoszyńska Biblioteka Publiczna i I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona
Kołłątaja w Krotoszynie zorganizowały spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Była
to już szósta edycja inicjatywy, której
celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo
polskiej literatury, potrzebę dbałości
o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Akcja Narodowe Czytanie odbywa
się od 2012 roku. Została zainicjowana
wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. W następnych latach czytano dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię”
Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława
Prusa oraz „Quo vadis” H. Sienkiewicza.
Lekturą tegorocznej edycji było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W sobotę
w auli I LO im. Hugona Kołłątaja zebranych gości powitała Ewa Bukowska, dyrektor KBP. Po odczytaniu listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który otrzymała
krotoszyńska książnica, rozpoczęła się
główna część spotkania.
Tym razem do współudziału w tym
wydarzeniu zaproszono grupę teatralną,
działającą przy Klubie Seniora w Koźminie
Wlkp., a także młodzież z Kołłątaja. W kli-

mat przełomu XIX i XX wieku wprowadził
wszystkich Przemysław Wójcik - naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, czytając opis dekoracji bronowickiej izby.
Kolejnym punktem była inscenizacja
fragmentów pierwszego aktu dramatu
Wyspiańskiego w wykonaniu grupy teatralnej, przygotowana pod kierunkiem
Jolanty Cyunczyk. W role postaci z „Wesela” wcielili się Eugenia Chojnacka, Kazimiera Michalska, Renata Łąkowska, Katarzyna Płóciennik, Mieczysław Gryszka,
Zbigniew Cyunczyk, Zbigniew Leopold,
Zygmunt Ziętkiewicz. Scenografię przygotowała Iwona Cyunczyk.
Fragmenty drugiego i trzeciego aktu
czytali licealiści - Anna Czachorek, Katarzyna Czachorek, Agnieszka Kaczyńska,
Aleksandra Kasprolewicz, Bartosz Pruchnik i Mikołaj Nowaczyk. Z kolei końcowy
fragment dramatu odczytał Jacek Kępa,
naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie.
Na koniec E. Bukowska podziękowała uczestnikom akcji oraz tym, którzy ją
wsparli. Szczególne słowa podziękowania
skierowała do Elżbiety Płóciennik, Małgorzaty Witczak, Lucyny Gabryelczyk, Jolanty Cyunczyk, Jacka Kępy i Przemysława Wójcika.
OPRAC. (ANKA)
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KOBYLIN

Czterech kandydatów
na fotel burmistrza
1 października odbędą się przedterminowe wybory na burmistrza Kobylina.
O stanowisko to ubiega się czterech kandydatów, których prezentujemy
w kolejności alfabetycznej.

Mirosław Jackowski

Tomasz Lesiński

Rafał Nowacki

Wiesław Popiołek

Dwie rzeczy łączą czwórkę kandydatów – wszyscy są mężczyznami i każdy
mieszka na terenie gminy Kobylin.
Mirosław Jackowski to rodowity
kobylinianin. Ma 51 lat, jest żonaty
i ma trzech synów. Na Akademii Rolniczej w Poznaniu uzyskał stopień magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa.
Od 26 lat prowadzi lokalną firmę. – Zamierzam postawić na rzetelność, solidność i doświadczenie,
a przede wszystkim na zgodę i współpracę wszystkich środowisk, które działają na rzecz gminy Kobylin – zapowiada M. Jackowski.
Tomasz Lesiński to również mieszkaniec Kobylina. Ma 39 lat, jest żonaty,
ma dwoje dzieci. Od trzech lat zasiada
w Radzie Miejskiej w Kobylinie i pełni
funkcję przewodniczącego Klubu Radnych „Dziewiątka”. Od 20 lat jest funkcjonariuszem policji w miejscowym posterunku. – Czas na zmiany – podkreśla
T. Lesiński. – Od 20 lat współpracuję
z lokalną społecznością, więc dobrze
znam sprawy naszej gminy. Zamierzam
poprawić funkcjonowanie władz samorządowych. Trzeba z każdym rozmawiać
i myślę, że z każdym można wypracować
nić porozumienia.
Rafał Nowacki mieszka w Górce,
ma 41 lat. W 2015 roku został wybrany
na sołtysa tej miejscowości. Obecnie jest
pełniącym obowiązki burmistrza Kobylina. Współtworzył Chrześcijański Ruch

Samorządowy. – Większe zaangażowanie
sołectw w sprawy gminy, aktywizacja
młodzieży przez sport, szybki Internet
w gminie, a w szkołach tablice interaktywne, budowa ścieżek rowerowych, polepszanie dróg na terenie gminy – to moje priorytety. Orientacja w sprawach dotyczących sołectw, umiejętność współpracy
i znajomość osób, które projektują różne
obiekty użytku publicznego – to moje
atuty. Stawiam na dialog i współpracę – oświadcza R. Nowacki.
Wiesław Popiołek mieszka w Smolicach. Ma 56 lat, jest żonaty i ma troje dorosłych dzieci. Jest radnym powiatowym
od 1998 roku. Pracuje w Urzędzie Miejskim w Kobylinie jako podinspektor ds.
ochrony środowiska. Co ciekawe, dokładnie 1 października będzie obchodził 25lecie pracy w urzędzie. 11 lat temu startował w wyborach na burmistrza Kobylina. – Moja kampania będzie spokojna. Jestem realistą i nie zamierzam obiecywać
gruszek na wierzbie. Znam bardzo dobrze realia i problemy tej gminy, ponieważ mieszkam i pracuję tutaj od lat. Oferuję doświadczenie, współpracę i porozumienie. Chciałbym przede wszystkim poprawić współpracę na linii burmistrz – Rada Miejska, a także wizerunek
samorządu, który ostatnio jest nieco nadszarpnięty. Uważam, że trzeba zawsze
i z każdym rozmawiać – stwierdza W. Popiołek.
(ANKA, NOVUS)
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KOBYLIN

Kandydat na burmistrza spotkał się z mieszkańcami
4 września w sali szkolnej w Kobylinie odbyło się spotkanie Rafała Nowackiego z lokalną społecznością.
Kandydat na burmistrza miał okazję
opowiedzieć o swoich planach i wysłuchał pytań mieszkańców odnośnie problemów, z jakimi boryka się
gmina. Gościem specjalnym spotkania był poseł Tomasz Ławniczak z
Prawa i Sprawiedliwości.

NA DRODZE

Nieostrożni rowerzyści

Ostatnio coraz częściej dochodzi
do wypadków drogowych z udziałem
rowerzystów. Nie zawsze jednak winni są kierowcy samochodów.
Przy dwóch niedawnych zdarzeniach
w Krotoszynie zawinili cykliści.
25 sierpnia na skrzyżowaniu ulic
Koźmińska i Słodowa rowerzysta nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył
w tył samochodu marki Citroen. – Cyklista został hospitalizowany. Ukarano go
mandatem w wysokości 220 zł – informuje Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
Do kolejnego zdarzenia doszło 4 wrze-

śnia na ulicy Mickiewicza w Krotoszynie. – Jak ustalono na miejscu, kierujący rowerem78-letni mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu samochodowi marki
Volkswagen Passat, którym jechała mieszkanka powiatu milickiego – informuje Piotr
Szczepaniak, oficer prasowy KPP wKrotoszynie. Rowerzysta trafił do szpitala. Został ukarany mandatem w wysokości 220 zł.
Apelujemy więc do rowerzystów o zachowanie większej ostrożności i rozwagę
na drodze. W razie wypadku oni bowiem,
podobnie jak piesi, są bardziej niż kierowcy samochodów narażeni na uszczerbek
na zdrowiu.
(NOVUS)

Spotkanie prowadził Krzysztof Kubik, pełnomocnik wyborczy Rafała Nowackiego, a zarazem asystent senatora Łukasza Mikołajczyka i sekretarz lokalnych
struktur Prawa i Sprawiedliwości. - Wielu
ludzi pyta, kim jest nasz kandydat na burmistrza Kobylina i skąd się wziął – mówił
K. Kubik. - Pan Rafał to 40-letni gospodarz, mieszkaniec nieodległej wsi Górka.
W 2015 roku został obdarzony zaufaniem mieszkańców, którzy wybrali go na
sołtysa. Prowadzi wraz ze swoim bratem
gospodarstwo rolne. Od początku sierpnia pełni obowiązki burmistrza Kobylina.
Jest człowiekiem merytorycznym, konkretnym i przede wszystkim skromnym podkreślił pełnomocnik kandydata.
R. Nowacki chodził do Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym, potem ukończył
I Liceum Ogólnokształcące im. H Kołłątaja w Krotoszynie. Ma tytuł inżyniera chemicznego, który uzyskał na Politechnice
Wrocławskiej. - Z gminą Kobylin jestem
osobiście związany – powiedział. - Na studiach zaangażowałem się w działalność
duszpasterską Dominik. Poznałem osoby,
z którymi do dziś utrzymuję kontakty.
Kandydat na burmistrza stwierdził,
że wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw,
które realizuje się w wielkich miastach,
można podejmować również w mniejszych miejscowościach. Wystarczą tylko
chęci i dobry gospodarz. - Start w wyborach jest dla mnie zaszczytem, ale również pewnym wyzwaniem i deklaracją
wielkiej odpowiedzialności – zaznaczył
R. Nowacki. Jego hasło wyborcze to „Burmistrz dla mieszkańców”.
Przypomniał też, że po wygranych
wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość realizuje program „dobrej
zmiany”. Jego zdaniem wdrażane przez
partię rządzącą reformy i inicjatywy działają na korzyść obywateli zarówno w sprawach wewnętrznych, jak również w polityce międzynarodowej. - Chciałbym, żeby
„dobra zmiana” zawędrowała też do Kobylina – oświadczył. - Nadszedł czas, by
przywrócić służebną rolę urzędnika samorządowego, jakim jest burmistrz. Mieszkańcy, przychodząc do urzędu, mają spotkać się z otwartością i chęcią rozwiązywania ich problemów. Ze strony władz powinna być zapewniona jasność i przejrzystość wszystkich wydatków. Mieszkańcy
mają prawo wiedzieć, na co wydaje się ich
ciężko zarobione pieniądze.

Kandydat na burmistrza chce postawić na rozwój gminy, chce wprowadzić
szerokopasmowy Internet. Jak powiedział, Kobylin stoi przed wyborem stania
się gminą nowoczesną bądź gminą skazaną na stagnację. Dlatego istnieje konieczność skuteczniejszego pozyskiwania środków zewnętrznych na niezbędne inwestycje. - Nie będzie tego bez współpracy ze
wszystkimi - ponad podziałami – zakomunikował. - Burmistrz powinien zacieśniać więzi pomiędzy sołectwami, żeby te
mogły aktywnie zaangażować się w życie
gminy. Trzeba również wsłuchiwać się w
głos społeczeństwa, rozumieć jego problemy i często również krytykę. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
gmina Kobylin jest piąta od końca, jeśli
chodzi o pozyskiwanie środków unijnych
na inwestycje. Przykładowo - gmina Zduny, dzięki sprawnemu zarządzaniu, zajmuje wysokie miejsce czwarte. W tym
półroczu otrzymała 8,5 miliona złotych.
Za te pieniądze można wybudować 42
grzybki i pięć dróg w Kuklinowie - podkreślił R. Nowacki, odwołując się do bieżących problemów Kobylina.
Zapowiedział również inne inicjatywy, jak choćby utworzenie Młodzieżowej Rady przy burmistrzu, darmowe
porady prawne czy budowę boisk wielofunkcyjnych w każdej wsi w gminie.

Będą też prowadzone konsultacje w
sprawie budowy ścieżek rowerowych,
które miałyby połączyć poszczególne
miejscowości.
Swoje poparcie dla R. Nowackiego
wyraził poseł Tomasz Ławniczak, który jako były wicestarosta powiatu ostrowskiego - rozumie problemy samorządów.
Podkreślił, że najważniejszą sprawą dla
każdego włodarza jest postawienie na
otwartość w kontaktach z mieszkańcami,
różnymi środowiskami, często o sprzecznych poglądach. - Polityka ogólnokrajowa
nie przekłada się na samorządy – mówił
poseł Ławniczak. - Im mniej polityki, a
więcej pragmatyzmu - tym lepiej. Jako wicestarosta nie miałem problemu z tym,
żeby rozmawiać z przedstawicielami innych klubów i ugrupowań. A w powiecie
ostrowskim istnieje koalicja PO-PiS.
Mieszkańcy mieli do R. Nowackiego
wiele pytań. Oczywiście przewijała się
sprawa modernizacji drogi w Kuklinowie,
na którą mieszkańcy wsi czekają od wielu
lat. - Pan Rafał Nowacki niedawno na sesji
oświadczył, że będzie się starał pozyskać
środki zewnętrzne na remont tej drogi.
Przez rok było mówione, że niemożliwe
jest pozyskanie dofinansowania – przypomniała jedna z mieszkanek Kuklinowa.
Kandydat na burmistrza odrzekł, że jeśli
istnieje szansa na pozyskanie 50-procentowej dotacji, to warto spróbować. Wyraził również zdziwienie stanowiskiem
Klubu Radnych „Dziewiątka”. - Przez cały czas deklarowali, że droga w Kuklinowie będzie wyremontowana tylko wtedy,
gdy uda się zdobyć środki zewnętrzne. Na
ostatniej sesji uznali jednak, że trzeba tę
inwestycję zrealizować jak najszybciej ze
środków własnych gminy – wyjaśniał R.
Nowacki, dodając, że jeśli nie da się pozyskać dofinansowania, zadanie zostanie
wykonane z budżetu gminy.
Padło również pytanie, kto mógłby
być ewentualnym zastępcą burmistrza
Kobylina. R. Nowacki odpowiedział, że
jest otwarty na propozycje mieszkańców,
którzy mogą zgłaszać swoje kandydatury.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Zapraszamy na „Spacer dla Serca”!
„Stres – Twój przyjaciel czy
wróg?” – pod tym hasłem Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE zaprasza 16
września, na godzinę 10.00, na plac
przy Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie (od ul. Benickiej), skąd wyruszy
kolejny „Spacer dla Serca”.
Uczestnicząc w organizowanej imprezie profilaktyczno-edukacyjnej, wzmocnisz swoje serce, poznasz kolejny czynnik
ryzyka wystąpienia chorób serca i układu
krążenia, poszerzysz swoją wiedzę i utrwalisz propagowane wcześniej zasady zdrowego i aktywnego stylu życiu.
Tym razem głównym tematem spaceru będzie wszechobecny w naszym życiu
stres, którego destrukcyjny charakter
wpływa na funkcjonowanie i zdrowie
każdego człowieka. Stres, z uwagi na jego
nasilenie, przybrał już charakter kolejnej
choroby cywilizacyjnej i stał się syndromem XXI wieku, a życie w ciągłym stresie stało się normą. Stąd skutki stresu odczuwamy dzisiaj wszyscy, niezależnie
od wieku, zawodu i zajmowanego
w strukturze społecznej stanowiska.
Mówiąc o stresie, warto pamiętać, że
w „odpowiedniej dawce” stres może być
naszym sprzymierzeńcem (eustres), ale

gdy stres przekracza nasze możliwości (zasoby), staje się niewątpliwie naszym wrogiem (dystres). Sam stres nie wywołuje
choroby, ale m. in. związane z nim przewlekłe napięcie nerwowe pogarsza nasz
stan zdrowia, wywołując choroby, wśród
których choroby serca i układu krążenia
stanowią największe zagrożenie.
W codziennym życiu ważne jest, aby
każdy z nas potrafił ograniczyć negatywny wpływ stresu na swój organizm, a najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie
jest stosowanie naturalnych metod radzenia sobie ze stresem.

sobą, wypoczynek i relaks; po trzecie – poznajmy i stosujmy proste, dostępne w każdych warunkach ćwiczenia relaksacyjne.
Wsparciem w tych działaniach dla
każdego z nas winny stać się drobne czynności dnia codziennego, takie jak ciepła
kąpiel z dodatkiem ulubionych olejków,
ziołowa herbata z melisy lub dziurawca,
dobra książka bądź film, spokojna muzyka, dobry, trwający przynajmniej 7 godzin sen, oddanie się pasjom i zainteresowaniom.
Tym razem w trakcie spaceru organizatorzy spróbują przybliżyć każdemu uczestnikowi wyżej wymienione
zagadnienia, wy jaśnić wątpliwości
i odpowiedzieć na związane z tą sferą
naszego życia pytania, a także dostarczyć odpowiedniej wiedzy na temat
sposobów radzenia sobie ze stresem
i metod relaksacji.
Dzisiaj najlepsza rada w tej dziedzinie to hasło „Żyj spokojnie i zadbaj o serce”, które dla każdego z nas oznacza zmianę życiowej postawy, umiejętne zarządza-

Podejmując pracę ze stresem,
po pierwsze – spróbujmy ustalić, co nas
stresuje, wyeliminujmy sytuacje stresowe,
zależne od naszej postawy życiowej oraz
zaakceptujmy stres, którego nie da się wyeliminować; po drugie – stosujmy naturalne metody oswajania stresu, dostępne
w naszej przestrzeni życiowej, a naszym
sprzymierzeńcem w tej walce będą
uśmiech, wybrana i sprawiająca nam
przyjemność forma aktywności fizycznej,
umiejętność oderwania się od nurtujących nas problemów, kontakty z bliskimi
nam osobami, szczera rozmowa z samym

WYPADEK

Czołowe zderzenie na ul. Sulmierzyckiej

Do działań zadysponowano trzy samochody Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krotoszynie i jeden z OSP Sulmierzyce, policję oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Ze zgłoszenia wynikało,
że jedna osoba jest uwięziona w pojeździe.
– Na drodze między Sulmierzycami
i Krotoszynem czołowo zderzyły się dwa
samochody. Pasażerka pojazdu osobowego marki Dodge była uwięziona w środku – informuje Tomasz Niciejewski,
rzecznik prasowy KP PSP w Krotoszynie.
Pozostali uczestnicy wypadku znajdowali
się poza autami i nie uskarżali się na żadne dolegliwości.
W trakcie działań ratowniczych droga była zablokowana. Po dotarciu
do uwięzionej osoby ustabilizowano jej
odcinek szyjny. W tym samym czasie strażacy rozcięli karoserię rozbitego samochodu i ewakuowali poszkodowaną
do karetki pogotowia.
– Po czynnościach policyjnych samo-

FOT. PSP Krotoszyn

1 września przed południem na drodze wojewódzkiej nr 444, na trasie
Krotoszyn-Sulmierzyce, doszło do zderzenia dwóch samochodów. Według
wstępnych ustaleń jeden z pojazdów
zjechał na przeciwległy pas ruchu.
Jedna osoba trafiła do szpitala.

chody biorące udział w zdarzeniu zostały
zabrane przez pomoc drogową, a strażacy
usunęli z drogi pozostałości po wypadku – dodaje T. Niciejewski.
– Na miejscu policjanci ustalili, że
kierujący pojazdem Dogde, 59-letni
mieszkaniec Krotoszyna, podróżujący
z 58-letnią pasażerką, zjechał na przeciwległy pas ruchu, wprost na jadący z przeciwka bus marki volkswagen – mówi

Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Pasażerka dodge'a doznała obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala. Sprawcy
wypadku zatrzymano prawo jazdy. – Postępowanie w tej sprawie ciągle trwa. Staramy się ustalić wszystkie okoliczności
zdarzenia – uzupełnia P. Szczepaniak.
(NOVUS)

nie sobą w czasie, prowadzenie zdrowego
trybu życia, zachowanie umiaru we
wszystkim, co robimy, zwiększenie aktywności społecznej i akceptację innych
ludzi, efektywne działania w walce ze
stresem i gniewem, a także uśmiech i radość z drobnych osiągnięć.
Skorzystaj z szansy sprecyzowania
skutków stresu i ich wpływu na organizm
człowieka, poznaj objawy organizmu, będące następstwem stresu i sposoby ich pokonania, a biorąc udział w kolejnym „Spacerze dla Serca”, daj sobie szansę na długie, zdrowe i aktywne życie.
Wszystkie wymienione wcześniej zagadnienia przybliży – podczas wykładu
na temat „Stres – Twój sprzymierzeniec
czy wróg? Jak radzić sobie w sytuacji stresującej” – posiadająca duże doświadczenie i praktykę w tej dziedzinie psychoterapeutka, trenerka PTP mgr Kamila Maciejewska. Z kolei możliwe do stosowania
na co dzień sposoby samopomocy poznacie w trakcie prowadzonych warsztatów
relaksacyjnych.
OPRAC. (ANKA)
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KROTOSZYN

Ekologiczny piknik

CHARYTATYWNIE

Zagrali dla Czarusia!
W miniony czwartek na krotoszyńskim rynku pojawiło się Mobilne
Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej
z przedstawicielami Fundacji Arka.
W trakcie pikniku ekologicznego
dzieci z okolicznych szkół miały
okazję uczestniczyć w warsztatach, które dotyczyły takich kwestii jak segregacja śmieci, oszczędzanie energii czy alternatywne
źródła energii.
Na imprezę przybył również burmistrz Franciszek Marszałek, który podziękował organizatorom. Do dzieci natomiast skierował prośbę, by pamiętały,
że należy dbać o nasze środowisko. – Gmina stara się walczyć z zanieczyszczeniem powietrza. Jako burmistrz
cieszę się, że mogę liczyć na małych pomocników. Przekonujcie swoich rodziców, wujków, dziadków, żeby nie palili
śmieci w swoich domostwach – podkreślił F. Marszałek.

Mobilne Centrum Ekologiczne przygotowało dla dzieci wiele atrakcji, takich
jak pracownia komputerowa napędzana
zieloną energią, układanie wielkoformatowych puzzli na temat chronionych gatunków roślin i zwierząt czy gra planszowa, na której uczniowie byli pionkami
i zmierzali do mety, odpowiadając na pytania dotyczące ochrony przyrody.
Warsztaty organizowane są przez
Fundację Arka od 2012 roku w całej Polsce. Skorzystało z nich już 5 tysięcy dzieci.
Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej
powstało dzięki programowi „Realna odpowiedź na realne potrzeby”. To projekt
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

W miniony piątek w kinie Przedwiośnie odbył się koncert charytatywny
na rzecz Cezarego Kaźmierczaka.
O chłopcu z Kobierna pisaliśmy
na łamach naszej gazety już kilka tygodniu temu. Czeka go bardzo poważna operacja serca we Włoszech.
Jej koszt wyniesie ok. 30 tys. euro.
Kwotę tę udało się zebrać dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli.
Na scenie wystąpili zespół Ignis ze

Stawiszyna (mieszane style muzyczne),
duet Próba Czasu (Stanisław Szelągowski
z Dorotą Marszałek i Patrykiem Pstrągiem), Angelika Milewska-Szydlak (taniec z ekipą na trampolinach) i siostry Kałążne – Iga, Weronika i Marysia.
W trakcie koncertu prowadzone były licytacje. Można było nabyć ciekawą biżuterię,
bon na makijaż lub manicure hybrydowy,
obrazy krakowskiej malarki, książki i rysunki. Czynna była też kawiarenka, gdzie serwowano słodkie przekąski z Cukierni Łyskawa.

Przypomnijmy – u Czarka lekarze
stwierdzili wadę serca w postaci skrajnej
formy zespołu Fallota. Obejmuje ona następujące nieprawidłowości: ubytek
w przegrodzie międzykomorowej, zwężenie drogi odpływu z prawej komory, przemieszczenie aorty na prawo, nad przegrodę międzykomorową, przerost prawej komory. Jednym z objawów u dziecka z tą
wadą jest sinica. Nasila się w pierwszych
sześciu miesiącach życia, wraz ze zwiększeniem aktywności dziecka.
Gwałtowne zmniejszenie przepływu
krwi przez płuca może prowadzić do wystąpienia ataku hipoksemiczno-anoksemicznego z ciężką sinicą, przyśpieszeniem oddechu, niepokojem, a niekiedy
utratą przytomności.
Na rzecz Czarka można przekazać darowiznę: Fundacja,, Serce dla
Maluszka” – Bank Millenium, nr konta: 85 1160 2202 0000 0001 9214 1
142, tytułem,, Cezary Kaźmierczak”.
(NOVUS)
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KULINARIA

Gotowanie z Karolem Okrasą
W niedzielę na krotoszyńskim rynku odbyła się kolejna edycja imprezy „Powiat od kuchni”. Jak co roku
gościem specjalnym był znany
wszystkim kucharz, Karol Okrasa.
Muzyczną gwiazdą imprezy był
Wojciech Gąssowski. Panie z kół
gospodyń wiejskich z całego powiatu przygotowały szereg wyśmienitych potraw, których skosztować
mógł każdy.
Najpierw na scenie zaprezentował
się zespół ludowy Krotoszanie, działający przy Krotoszyńskim Ośrodku Kultury. Potem przyszedł czas na zawody kulinarne, w których udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych oraz goście z Węgier, z miasta
partnerskiego Fonyód. Gminę reprezentowali burmistrz Franciszek Marszałek i wiceburmistrz Joanna Król-Trąbka, a powiat – starosta Stanisław
Szczotka i wicestarosta Paweł Radojewski. Zespoły rywalizowały w trzech konkurencjach – tzw. biciu piany z jajek, laniu wody przez lejek i przygotowaniu
szaszłyków. Ostatecznie ogłoszono remis, ponieważ każda z drużyn wygrała

jedną konkurencję. Wszyscy otrzymali
upominki.
Kolejnym punktem był występ lokalnego zespołu Niepokorni, a następnie
na scenie pojawiła się gwiazda imprezy – Wojciech Gąssowski, znany m.in.
z wielkiego przeboju „Gdzie się podziały
tamte prywatki”.
Po koncercie rozstrzygnięto konkurs kulinarny na najsmaczniejszy boczek rolowany. Przysmak ten przygotowywały panie z KGW, które oceniało
jury pod przewodnictwem Karola
Okrasy. Jurorzy nie mieli łatwego zada-

nia, ponieważ wszystkie wyroby przygotowano na bardzo wysokim poziomie. Zwyciężyły panie z KGW Dąbrowa, drugie miejsce zajęło KGW Rozdrażew, z trzecia lokata przypadła
KGW Bożacin.
Na zakończenie imprezy publiczność
miała okazję obejrzeć kulinarny pokaz
Karola Okrasy. Każdy mógł później skosztować potrawy przyrządzonej przez mistrza kuchni.
(NOVUS)
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KROTOSZYN

Wszyscy jesteśmy sąsiadami! Miłośnicy „maluchów”
w Koźminie Wlkp.

Rada Osiedla nr 5 zorganizowała
biesiadę pod hasłem „Wszyscy jesteśmy sąsiadami”. W minioną sobotę atrakcji nie brakowało. Aura
dopisała, więc wszyscy uczestnicy
zabawy miło spędzili czas.
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Wiesław Sołtysiak, przewodniczący Rady Osiedla nr 5, a zarazem
radny miejski. Przy okazji podziękował licznym sponsorom oraz burmistrzowi Fran cisz kowi Mar szał kowi
za przybycie.
W programie festynu znalazły się występy artystyczne. Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z Przedszkola
nr 7 i ze Szkoły Podstawowej nr 8. Strażnicy miejscy znakowali rowery. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy – sprzętu strażackiego oraz ratownictwa medycznego.
Zajęcia dla dzieci przygotowała Krotoszyńska Biblioteka Publiczna. Były konkursy z nagrodami, malowanie twarzy
czy warsztaty plastyczne. Pokaz zorgani-

W Koźminie Wlkp. już po raz siódmy
odbył się Zlot Fiata 126p. Impreza
przyciągnęła liczne grono miłośników tego charakterystycznego produktu epoki PRL-u.

zowało również Bractwo Rycerskie Ziemi
Kaliskiej Poczet Wierzbięty z Krotoszyna.
Z kolei dla zainteresowanych poszukiwaniem skarbów w ziemi za pomocą szpadla
i wykrywacza dostępne było stoisko Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historyczne-

go Krotoszyn. Impreza zakończyła się
wspólnym biesiadowaniem. Wszyscy bawili się znakomicie.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Już przed godziną 9.00 na ulicach
Koźmina Wlkp. rozbrzmiewały charakterystyczne dźwięki silników fiata 126p.
Właściciele „maluchów” kierowali się
na boisko liceum, gdzie godzinę później
zostali przywitani przez organizatorów.
Po oficjalnym otwarciu zlotu wszyscy
uczestnicy utworzyli kolumnę, którą prowadziła koźmińska straż pożarna, i udali
się na teren Pałacu w Orli na poczęstunek.
Kierowcy zwiedzili to miejsce i mieli czas
wymienić się uwagami na temat swoich
pojazdów. Kolejnym punktem imprezy
był parada ulicami miasta.
Organizatorzy zlotu nie zapomnieli
o miłośnikach jednośladów i zaprosili

na imprezę właścicieli motocykli wyprodukowanych w epoce PRL-u, by mogli zaprezentować swoje maszyny, zachowane
w niemal idealnym stanie.
Gościem specjalnym zlotu był Arkady
Fiedler, wnuk słynnego pisarza. Zwiedził
Afrykę i Azję, a za środek transportu wybrał sobie właśnie fiata 126p. Podróżnik
opowiedział o swoich przygodach z „maluchem” w różnych miejscach świata.
Potem przeprowadzono konkursy
z nagrodami i zabawy. Ponadto wybrano
najlepsze samochody zlotu w poszczególnych kategoriach. Nie zabrakło również
atrakcji dla dzieci.
Zwieńczeniem imprezy był koncert
Tomka „Kowala” Kowalskiego, uczestnika
czwartej edycji programu Must Be the
Music. Artysta zaśpiewał swoje piosenki
oraz utwory Dżemu.
KINGA KOSTKA

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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ZGODA ma już 60 lat!
W sobotę odbyła się uroczystość
z okazji 60-lecia powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego ZGODA
w Krotoszynie. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się m.in. burmistrz
Franciszek Marszałek, sekretarz powiatu Krzysztof Kaczmarek, Jerzy
Wdowczyk – prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu, Józef Kościelny – prezes rejonu krotoszyńskiego.
Na początku głos zabrała Aleksandra
Opalińska, prezes Zarządu ROD ZGODA. – Nasze dzisiejsze spotkanie ma
szczególnie uroczysty charakter, gdyż odbywa się z trzech powodów, a mianowicie – z okazji 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, 60-lecia powstania naszego ogrodu, a także z okazji
obchodzonego corocznie Dnia Działkowca – oznajmiła Aleksandra Opalińska.
Jak podkreśliła, historia polskiego
ogrodnictwa działkowego jest bardzo bogata, a w zapisanych dziejach swoją kartę
ma każdy funkcjonujący obecnie rodzinny ogród działkowy. Historia ROD ZGODA sięga końcówki lat 50. ubiegłego stulecia. W roku 1957, pod patronatem Zakładów Drzewnych w Krotoszynie, powstał

Pracowniczy Ogród Działkowy im. Tadeusza Kościuszki. Trzy lata później, z inicjatywy pracowników, dyrekcji i Rady Zakładowej Krotoszyńskich Zakładów Ceramiki Budowlanej, utworzono Pracowniczy
Ogród Działkowy im. Jarosława Dąbrowskiego. Z kolei w 1967 roku pracownikom
krotoszyńskiego urzędu oddano do użytku Pracowniczy Ogród Działkowy BRATEK. Z wyżej wymienionych w listopadzie 2005 powstał ROD ZGODA.
– Sam ogród przez te wszystkie lata
stał się na terenie Krotoszyna oazą zieleni
i spokoju, miejscem wypoczynku i aktyw-

nej rekreacji działkowców i ich rodzin.
Wspólna praca buduje więzi koleżeńskie,
łączy nas w realizacji celów, a także zachęca kolejne pokolenia do przejmowania
działek i kontynuacji pracy swych poprzedników – mówiła A. Opalińska.
Z okazji jubileuszu odsłonięto tablicę
pamiątkową. Następnie za wieloletnią
pracę uhonorowano grupę działkowców
srebrną i brązową odznaką „Zasłużony
Działkowiec” oraz wręczono im upominki książkowe.

KROTOSZYN

Harcerski festyn

(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

WSPOMNIENIE Z WAKACJI

Letni wypoczynek z Lions Clubem
W lipcu 26 dzieci z powiatu krotoszyńskiego po raz piąty miało możliwość uczestniczyć w koloniach letnich, organizowanych przez Lions
Club Krotoszyn. Tym razem grupa
najmłodszych spędziła kilka dni
w Świeradowie-Zdroju.
Na kolonistów czekały liczne atrakcje.
Już wpierwszym dniu wyjazdu zwiedzili gotycki zamek warowny Czocha w Suchej,
w którym można było podziwiać piękne
komnaty i posłuchać niezwykle ciekawej historii tego miejsca. Nadziedzińcu, wramach
Dnia Rzemiosła, dzieci przekonały się, wjaki
sposób wybija się monety, lepi garnki z gliny
czy jak wygląda warsztat tkacki.
Kolejny dzień to wypad do Niemiec – do urokliwego miasteczku Zittau
oraz do Oybin, które słynie z walorów
uzdrowiskowych i ruin zamku.
Największą atrakcją kolonii okazało
się Drezno, które swoim urokiem – historycznymi zabytkami, ciekawymi muzeami, kolorowymi uliczkami i malowniczością – urzekło wszystkich uczestników
wakacyjnego wyjazdu. Spacer wzdłuż rzeki Łaby i odpoczynek na dziedzińcu
Zwinger umiliły trudy lipcowych wojaży
w wysokiej temperaturze. Pobyt w Niemczech zakończyła wizyta w Budziszynie.

W program kolonii letnich z Lions
Club na trwałe wpisała się wycieczka
do Czech. Uczestnicy jechali 120-letnią
kolejką na trasie Tanvald-Harrachov.
Skocznie narciarskie w Harrachovie wywarły ogromne wrażenie na każdym miłośniku tej dyscypliny sportu. Z kolei w dolomitowych Jaskiniach Bozkov wśród nacieków jaskiniowych koloniści odnajdywali stalagmity, stalaktyty i stalagnaty.
Świeradów-Zdrój okazał się miejscem, w którym każde dziecko znalazło
dla siebie miejsce relaksu i odpoczynku – czy to w domu zdrojowym, w parku,
czy w centrum miasta. Popołudniami nie

W sobotę w Parku Miejskim w Krotoszynie po raz kolejny zorganizowano
festyn pod hasłem „Wszyscy byliśmy
harcerzami”. Imprezę przygotował
ZHP, Hufiec Krotoszyn im. Powstańców Wielkopolskich.

zabrakło wyjść na basen, zajęć sportowych, tanecznych oraz profilaktycznych
i rozmaitych zabaw.
Tydzień w Świeradowie-Zdroju upłynął nadzwyczaj miło i był aktywnie spędzonym czasem dla wszystkich kolonistów.
OPRAC. (ANKA)

Na festyn zaproszono byłych, aktualnych i przyszłych harcerzy. Wszyscy mieli
okazję poznać sposób funkcjonowania
krotoszyńskiego hufca, jego tradycje, zasady, najważniejsze cele działalności itd.
Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych, dla których przygotowano szereg
atrakcji, takich jak na przykład wspinaczka

po skrzyni, ścianka wspinaczkowa czy
puszczanie ogromnych baniek mydlanych.
Poprzez dobrą zabawę dzieci miały okazję
przekonać się, jak to jest być harcerzem.
Ponadto można było skorzystać z telefonów polowych, poznać harcerskie piosenki oraz posmakować harcerskiej kuchni. Każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się, jak wstąpić w szeregi harcerstwa. Była też możliwość obejrzenia kroniki z działalności krotoszyńskiego hufca
oraz zaznajomienia się z podstawowymi
zasadami survivalu.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Wygraj czujkę czadu!

Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Krotoszynie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej po raz kolejny organizują konkurs „Czujka w domu, tlenek węgla
nic złego nie zrobi nikomu”, w ramach ogólnopolskiej akcji zapobiegania zagrożeniom powodowanym
przez cichego zabójcę, zwanego potocznie czadem.
Zachęcamy więc do wypełnienia
konkursowej ankiety, którą – wraz z regulaminem – można znaleźć na stronie internetowej starostwa. Do wygrania jest
kilkadziesiąt czujek czadu. Losowanie nagród zaplanowano na 9 października.
Dni stają się coraz chłodniejsze. Lada
chwila rozpocznie się sezon grzewczy. I tu
pojawia się niebezpieczeństwo związane
z nieszczelnymi przewodami kominowymi, doszczelnionymi mieszkaniami.
Z nieszczelnych przewodów kominowych może wydobywać się dym i śmiercionośny czad. W związku z powyższym
zachęcamy wszystkich do instalowania
czujek dymu i czadu. To najprostszy sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem i uratowanie życia jego mieszkańców.
Domowa czujka dymu ostrzega
mieszkańców o grożącym niebezpieczeństwie pożarowym i pozwala na szybką
ewakuację z zagrożonego mieszkania oraz
na wcześniejsze poinformowanie straży
pożarnej o powstałym pożarze. Wykrywa
dym już w początkowej fazie pożaru, gdy
materiał dopiero zaczyna się tlić, a więc
jeszcze nie pojawiają się płomienie i wysoka temperatura.
Czad (tlenek węgla) jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co
powoduje, że łatwo się z nim miesza
i rozprzestrzenia się w nim. Powstaje
w wyniku niezupełnego spalania wszelkich paliw – gazu, paliw płynnych i sta-

łych, co spowodowane jest brakiem odpowiedniej ilości tlenu. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia,
w którym następuje spalanie, albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej
regulacji palnika gazowego, jak również
z przedwczesnego zamknięcia paleniska
pieca lub kuchni. Może tak się zdarzać
szczególnie w mieszkaniach, w których
okna są szczelnie zamknięte lub
uszczelnione na zimę. Przede wszystkim więc należy zapewnić możliwość
stałego dopływu świeżego powietrza
do paleniska (pieca gazowego, kuchenki
gazowej, kuchni węglowej lub pieca)
oraz swobodny odpływ spalin.
Czad powstaje często również
w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że jest to gaz
niewyczuwalny naszymi zmysłami.
W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną krwinek 250 razy szybciej niż tlen, blokując
jego dopływ do organizmu. Stwarza to
poważne zagrożenie dla zdrowia i życia
człowieka. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet natychmiastowa śmierć.
Pamiętajmy, że czujnik wykrywający
tlenek węgla powinno się montować
w pomieszczeniach, w których znajdują
się urządzenia grzewcze (nie dotyczy
urządzeń grzewczych elektrycznych).
Warto wiedzieć, iż Państwowa Straż Pożarna prowadzi systematyczne czynności
kontrolne w zakresie prawidłowości eksploatacji instalacji użytkowych, w tym
również czyszczenia przewodów kominowych. Pozytywne efekty przynoszą
wspólne przedsięwzięcia, podejmowane
ze środowiskiem kominiarskim w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych.
OPRAC. (ANKA)

Oświata/Edukacja
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KROTOSZYN

Nowy rok szkolny – czas zmian

4 września w Szkole Podstawowej
nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie oficjalnie zainaugurowano
rok szkolny 2017/2018 r. Na uroczystość przybyli m. in. radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Julian Jokś, radni Rady Miejskiej
w Krotoszynie z przewodniczącą Zofią Jamką na czele, burmistrz Franciszek Marszałek, starosta Stanisław
Szczotka, przedstawiciele służb
mundurowych, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych miasta i gminy
Krotoszyn.

Nowy rok szkolny rozpoczęto Mszą
świętą w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w intencji krotoszyńskiej oświaty i w 78.
rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Na początku uroczystości w szkolnej
auli głos zabrała dyrektor Renata Patalas,
która powitała wszystkich przybyłych. – W sposób szczególny witamy również uczniów klas I, IV, VII oraz ich rodziców – mówiła. – Wszyscy chcemy, żeby nasze dzieci czuły się w naszej szkole jak najlepiej. Jak powiedział Jan Paweł II, „w rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania w szacunku dla życia, dobra i piękna,

troska o dziecko jest pierwszym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.
Burmistrz Franciszek Marszałek
w swoim wystąpieniu nawiązał do 78.
rocznicy wybuchu II wojny światowej. – Ten największy konflikt zbrojny
do dzisiejszego dnia przywołuje przykre
obrazy z historii naszego kraju. Tradycyjnie zbiega się z inauguracją nowego roku
szkolnego – oznajmił F. Marszałek. Podziękował jednocześnie obecnym w auli
przedstawicielom środowisk kombatanckich, którzy przypominają o ciężkiej historii naszego kraju.

Włodarz Krotoszyna podkreślił, że
ten rok szkolny jest czasem wielkich
zmian i wprowadzenia nowej reformy
oświaty. – Kiedy wydaje się, że wszystko
się skończyło, wtedy dopiero wszystko się
zaczyna – stwierdził. – Za nami miesiące
ciężkiej pracy nad reformą, która od całego środowiska oświatowego wymagała
dużego zaangażowania. Była potrzeba podejmowania wielu, często trudnych i nie
do końca przekonujących decyzji.
W związku z wygaszaniem gimnazjów burmistrz złożył serdecznie podziękowania wszystkim dyrekto-

rom – za ich ciężką pracę i zaangażowanie w nauczanie młodzieży. Do życzeń
przyłączyli się również Julian Jokś i Stanisław Szczotka.
W części artystycznej wystąpili
uczniowie i absolwenci w programie
słowno-muzycznym, odwołującym się
do czasów II wojny światowej i okupacji
niemieckiej. Przypomnieli niezwykłą waleczność i odwagę żołnierzy poprzez słowa przysięgi Armii Krajowej i piosenek
patriotycznych.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KROTOSZYN

W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej
Pierwszego dnia września minęło 78 lat od wybuchu II wojny światowej. Kolejną rocznicę upamiętniły
delegacje władz gminy i powiatu,
przedstawiciele różnych organizacji
czy młodzież szkolna.
Uczestnicy uroczystości złożyli
sym bo licz ne wią zan ki kwia tów
na rynku – pod tablicą upamiętniającą przywódców Polskiego Państwa
Pod ziem ne go, w parku Dwor cowym – pod tablicą upamiętniającą
nalot niemieckiego lotnictwa na po-

ciąg ewakuacyjny w Kole, a także
na dworcu PKP – pod tablicą upamiętniającą transport niemieckich

HUFIEC PRACY

Sportowo-rekreacyjne zajęcia

dzieci w czerwcu 1945 roku.
(ANKA)
ŹRÓDŁO: WWW.KROTOSZYN.PL

Pod koniec sierpnia w siedzibie Hufca
Pracy 15-2 w Krotoszynie w ramach
akcji „Lato” zorganizowano zajęcia
o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Celem spotkania było promowanie aktywności fizycznej i kreatywnych form spędzania wolnego czasu.
W trakcie zajęć uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi
do Pracy rywalizowali w różnorodnych
konkurencjach. Grali w tenisa stołowego,
piłkarzyki czy warcaby. Na świeżym powietrzu rozegrano mecz piłki nożnej. Dzięki tej akcji młodzież z hufca miała okazję
aktywnie i ciekawie spędzić wolny czas.
(GRZELO)

WYDARZY SIĘ

Wtorki-piątki

29 września

Krotoszyn

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat na orliku przy I LO im. H. Kołłątaja.

Spotkanie autorskie z Jolantą Bartoś oraz promocja
nowej książki pt. „Jad” o godz. 17.30 w
Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.

Kino Przedwiośnie
12-14 września

godz. 17.00 - O CZYM SZUMI LAS - Norwegia,
animowany, 75' - 2D dubbing
godz. 18.30 - 23. MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL FILMOWY ETIUDA & ANIMA - 80'
godz. 20.00 - FILMY Z SERII DKF + - wersja 2D

20-22 września

Projekt „Senior z inicjatywą 2017” - „Miłość się nie
starzeje” pod patronatem marszałka województwa
wielkopolskiego, starosty krotoszyńskiego i
burmistrza Krotoszyna.
28 września

Kobierno - XIX edycja Biegu Sokoła. Start o godz. 13.00.

Do 30 września

Akcja „Przyjdź i się zapisz, zyskasz nie stracisz!”,
organizowana przez krotoszyńską bibliotekę. Każda
osoba w wieku 7-15 lat w zamian za dołączenie do
grona czytelników otrzyma prezent.

KOŹMIN WLKP.
16 września

Mecz VIII kolejki IV ligi pomiędzy Biały Orłem
Koźmin Wlkp. a Turem 1921 Turek.
7 października

41. edycja Biegu Maćka na dystansach 5 i 10 km.
Start o godz. 12.30.

To i Owo
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URZĄD SKARBOWY

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Krotoszynie informuje o możliwości zwolnienia z podatku od spadków i darowizn osób poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce
w sierpniu na terenie gmin Rozdrażew i Kobylin, a także osób będących małżonkami, zstępnymi
i wstępnymi ludzi, którzy zginęli
w wyniku działania tego żywiołu.
Zwolnieniu podlegają nabycia przez
te osoby w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy rzeczy lub praw majątkowych o wartości przekraczającej kwoty
wolne od opodatkowania, w okresie 24

FOT. JRG PSP Krotoszyn

Zwolnienie z podatku dla poszkodowanych

miesięcy, począwszy od 12 sierpnia 2017. Kwota wolna od podatku zależy od grupy podatkowej, do której zaliczany jest nabywca darowizny w stosunku
do darczyńcy. Dla I grupy podatkowej
kwota wolna wynosi 9637 zł, dla II grupy – 7276 zł, dla III grupy – 4902 zł.

OPRAC. (RED)

REKREACJA

FOT. Antoni Azgier

Rowerzyści pożegnali lato

3 września odbył się IV Krotoszyński
Rajd Rowerowy pod hasłem „Pożegnanie Lata”. Organizatorami imprezy były Zarząd Oddziału PTTK i Klub
Turystyki Rowerowej „Peleton”,
przy finansowym wsparciu Urzędu
Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

O godz 9.30 na krotoszyńskim rynku
zebrała się 11-osobowa grupa. Program
rajdu i trasę omówił Antoni
Azgier. – Po zrobieniu pamiątkowego
zdjęcia ruszyliśmy trasą, która prowadziła
przez Osusz, leśniczówkę Chmielnik,
na Trafary. Drogi w lesie były dość grząskie, z licznymi kałużami, ale bez proble-

Zwolnienie zostało wprowadzone
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017
w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu tego
roku, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1547) oraz rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 24 sierpnia 2017 w sprawie zaniechania poboru
podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1574).
Więcej informacji można uzyskać,
dzwoniąc pod numer 62 725 19 00 lub
osobiście w siedzibie Urzędu Skarbowego
w Krotoszynie.

mów udało się dotrzeć do przystanku Leśna Chata – opowiada A. Azgier.
Rowerzyści zatrzymali się przy leśnym krzyżu napoleońskim i punkcie
Edukacji Leśnej, na dukcie między drogami powiatowymi do Baszkowa i z Baszkowa do Zdun. Na miejscu zorganizowano dwa konkursy sprawnościowe – przejście pięciu metrów po sznurku z zawiązanymi oczami oraz marsz z piłeczką na łyżeczce trzymanej w ustach. W pierwszych zawodach najlepsza była Agnieszka
Kasprzak, wyprzedzając Bolesława Paska
i Zosię Wiatrak, a w drugich zwyciężył
Bolesław Pasek, przed Zosią Wiatrak i Jolantą Śliwicką.
Potem grupa ruszyła przez Zduny
i Chachalnię, po czym wróciła do Krotoszyna. Trasa liczyła 27 km. Organizatorzy
zapraszają na kolejny rajd rowerowy, który odbędzie się 24 września. Zbiórka o godzinie 9.00 na krotoszyńskim rynku.
(NOVUS)

OSIEDLE NR 1

Spędzili dzień w stolicy Dolnego Śląska

Głównymi organizatorkami wycieczki były przewodnicząca RO nr 1 – Joanna
Tomaszewska oraz Małgorzata Krupa,
a pomocnikami i opiekunami dzieci – Mirosław Chojnicki i Antoni Azgier.
Pierwszym punktem programu było
lotnisko im. Mikołaja Kopernika w Strachowicach. Szczególną atrakcją było lądowanie samolotu Wizzair, a później jego
przygotowanie do odlotu.
We Wrocławiu grupa z Krotoszyna
udała się do najwyższego budynku, czyli 50-piętrowego Sky Tower. – Po kilkuna-

FOT. Antoni Azgier

Rada Osiedla nr 1 w Krotoszynie zorganizowała wycieczkę autokarową
do Wrocławia dla dzieci wraz z opiekunami. Wyjazd był bardzo udany
i 40-osobowa grupa wróciła ze stolicy
Dolnego Śląska pełna wrażeń.

stu minutach oczekiwania dostaliśmy się
na taras widokowy na wysokości 50 piętra.
Widok na miasto wspaniały, a foto automat
cieszył się dużym powodzeniem. Następnie wycieczkowicze mieli 45 minut czasu
wolnego na swobodne zwiedzanie miasta,
zakupy itp. – opowiada Antoni Azgier.
Kolejną atrakcją było wrocławskie
ZOO. Największe wrażenie wywarło
na wszystkich słynne już Afrykarium i jego „lokatorzy”.

Potem krotoszynianie udali się na zaplecze Centrum Kongresowego do fontann. O godz. 17.00 rozpoczął się spektakl
„muzyka – woda – światło”. Ponad 300
fontann daje naprawdę niesamowity
efekt. – Wróciliśmy trochę zmęczeni, ale
bardzo zadowoleni. Dziękujemy członkom Rady Osiedla nr 1 za wspaniałą wycieczkę, a kierowcy za bezpieczną jazdę – podsumowuje A. Azgier.
(NOVUS)

Sport
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Sulimirczyk zamyka tabelę Pomóżmy Mariuszowi!

Nowy sezon to jak na razie dla Sulimirczyka pasmo porażek. Po przegranych
z GKS-em Grębanin (1: 3), Wielkopolani-

nem Siemianice (1: 7) i Strażakiem Słupia
(2: 4) podopieczni trenera Dominika Sobczaka tym razem nie sprostali na własnym
terenie Sokołowi Bralin. Goście wygrali
gładko 3: 0. Nic zatem dziwnego, że ekipa
z Sulmierzyc zamyka ligową stawkę.
Drugie zwycięstwo na swoim boisku
odniósł Sokół Chwaliszew, pokonując 3: 2
Unię Szymanowice. Dla miejscowych gole
strzelali M. Maciejaszek, M. Tanaś i S. Wojak. W ten weekend nie grał CKS Zduny.

astrakrotoszyn1929.futbolowo.pl

Za nami kolejne mecze naszych drużyn rywalizujących w niższych klasach piłkarskich rozgrywek. Grający
w A-klasie Sulimirczyk Sulmierzyce
już po raz czwarty w tym sezonie musiał uznać wyższość rywala. W klasie
B Sokół Chwaliszew pokonał na własnym boisku Unię Szymanowice 3: 2,
a zdunowski CKS pauzował.

FOT.

CHARYTATYWNIE

(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

BIEGI

Justyna Olejniczak trzecia wśród studentów

Mariusz Ratajczak to znany w powiecie krotoszyńskim miłośnik piłki nożnej. Jest wiceprezesem Astry Krotoszyn i kierownikiem pierwszej drużyny. Obecnie potrzebuje nowej protezy
nogi, która pozwoli mu normalnie
funkcjonować w codziennym życiu.
Mariusz związany jest z krotoszyńskim klubem od wielu lat. To dzięki nie-

mu Astra mogła pozyskać kolejnych sponsorów oraz zawodników. Jego oczkiem
w głowie jest drużyna seniorska, której
poświęca niemal każdą chwilę. Niestety,
proteza jego nogi coraz bardziej utrudnia
mu wykonywanie codziennych czynności
życiowych. Na zakup nowej potrzebne
jest 56 tysięcy złotych.
Jego bliscy znajomi postanowili nagłośnić problem, by pomóc przyjacielo-

wi w zebraniu niezbędnych funduszy. – Mariusz jest dla nas kimś więcej
niż zwykłym kierownikiem. Możemy
do niego przyjść z każdym problemem
i wiemy, że zawsze nam pomoże. Zachęcamy wszystkich kibiców i ludzi
związanych z futbolem do wsparcia finansowego oraz mentalnego naszego
przyjaciela – oznajmia Karol Krystek,
kapitan seniorów Astry.
Wspólnymi siłami łatwiej będzie zebrać niezbędną kwotę. – Cieszę się, że
w klubie jest taka osoba jak Mariusz, który całe serce oddał klubowi. Pierwszą drużynę traktuje jak swoje dziecko i wiem, ile
czasu jej poświęca. W związku z tym liczę
na pomoc naszego środowiska sportowego dla wiceprezesa, a zarazem kierownika
zespołu – mówi Grzegorz Wiertlewski,
prezes Astry.
Jako redakcja także apelujemy, by wesprzeć Mariusza. Można wpłacać środki finansowe na konto: 18 1090 134
6 0000 0000 3400 0708 z dopiskiem „proteza dla Mariusza Ratajczaka”.
(GRZELO)

DART

Sezon rozpoczęty!
Na początku września w Pile odbył
się 27. Półmaraton Philips, zaliczany do mistrzostw Polski. Bardzo dobrze spisała się Justyna Olejniczak,
która zajęła trzecie miejsce w gronie
studentów. Tym samym poprawiła
swoją lokatę sprzed roku, kiedy to
uplasowała się za podium.
W tym roku trasa została zmodyfikowana i miała być zdecydowanie łatwiejsza.
Rzeczywistość okazała się zupełnie inna – było dużo podbiegów, a uczestnikom
mocno dały się we znaki 19. i 20. kilometr.
Dodatkowo asfaltowa trasa liczyła około
pół kilometra więcej, niż powinna, co oczywiście miało wpływ na końcowe wyniki.
Tradycją pilskich zawodów są wizerunki czołowych polskich maratończyków na medalach. Po Wandzie Panfil i Janie Huruku w tym roku przyszła kolej
na Leszka Bebłę. Zwyciężył Hillary Kiptom Mayio Kimayo z czasem 1: 03: 27.
W gronie pań najlepsza była Stellah Jepngetich Barsosio (1: 11: 09).
Do mety dobiegło 3623 zawodników. Justyna Olejniczak uzyskała
czas 1: 28: 09 i zajęła 17. miejsce wśród
kobiet. Z kolei w kategorii studentów była trzecia. – Pilski półmaraton jest jednym
z bardziej prestiżowych w Polsce, a dla
mnie jednym z pierwszych na rozkręcenie biegowej jesieni – stwierdza J. Olejniczak. – Cieszę się z uzyskanego miejsca
i czasu, tym bardziej że trasa była wydłużona, co też wpłynęło na wynik. Zatem
jest to chyba dobry prognostyk przed kolejnymi startami. Piła w tym roku okazała

się dla mnie szczęśliwa, bo na zakończenie studiów udało mi się wywalczyć trzecie miejsce w akademickiej rywalizacji – podsumowuje nasza zawodniczka.
W pilskim półmaratonie startowali
także Czesław Sienkiewicz (179. miejsce – 1: 28: 32), Karol Olejniczak (205.
miejsce – 1: 29: 40), Artur Marek (209.
miejsce – 1: 29: 47), Bartosz Krzysztofiak
(391. miejsce – 1: 34: 54), Marcin Wojtkowiak (412. miejsce – 1: 35: 16), Robert
Czajka (476. miejsce – 1: 36: 25), Błażej
Zimmerman (553. miejsce – 1: 37: 53),
Maciej Karolewski (556. miejsce – 1: 37: 55), Karol Kałużny (567.
miejsce – 1: 38: 10), Marcin Obal (589.
miejsce – 1: 38: 29), Karol Jankowiak
(656. miejsce – 1: 39: 26), Sławomir Bujakiewicz (690. miejsce – 1: 39: 54), Marek Ostój (742. miejsce – 1: 40: 26), Joanna Żyto (803. miejsce – 1: 41: 18), Jacek
Kasprzak (981. miejsce – 1: 44: 01), Szymon Karbowiak (1045. miejsce – 1: 44: 40), Grzegorz Gęsiarek
(1752. miejsce – 1: 53: 14), Paweł Pestka
(2139. miejsce – 1: 58: 03), Anna Świderska (2231. miejsce – 1: 59: 06), Grzegorz Pawlik (2233. miejsce – 1: 59: 08),
Karolina Krzysztofiak (2310. miejsce – 1: 59: 52), Marek Jaworowicz
(2541. miejsce – 2: 02: 54), Marcin Borowczyk (2543. miejsce – 2: 02: 55), Dariusz Rybka (2603. miejsce – 2: 04: 01),
Joanna Olejniczak (2865. miejsce – 2: 08: 17), Dariusz Nowaczyk
(2876. miejsce – 2: 08: 27), Luiza Dziuba
(3463. miejsce – 2: 29: 56).
(GRZELO)

W sobotę, 2 września, w krotoszyńskim klubie Bila turniejem par zainaugurowano kolejny sezon darterski. Zwyciężył duet z Rawicza – Jezierny / Mikołajczyk, pokonując w finale 5: 4 Cieślaków z Krotoszyna.
Już po raz trzeci Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga Darta zdecydowało, by sezon rozpocząć od zawodów w parach. – Każda osoba ze stowarzyszenia
miała przyprowadzić na turniej amatora,
który nie miał okazji rywalizować jeszcze
w darta. W ten sposób chcieliśmy pokazać
tę dyscyplinę sportową i zachęcić do udziału w darterskich turniejach – powiedział
Przemysław Pawlicki, prezes SKLD.
W szranki stanęło 17 duetów. Najpierw rywalizacja toczyła się w grupach.

Awans do dalszej fazy uzyskiwały po
dwie najlepsze pary. W ćwierćfinałach
duet Cieślaków (ojciec z synem) pokonał 3: 0 Jasińskiego i Kota, Pawlicka z Winiarskim ograli w takim samym stosunku Pawlickiego i Płaczka, Jezierny i Mikołajczyk wygrali 3: 1 z Wojtaszkiem i Parczyńskim, a Pawlicki z Olejnickim zwyciężyli 3: 2 w pojedynku z Kolanowskim
i Kaczmarkiem.
W półfinałach Cieślakowie nie dali
szans (4: 0) Pawlickiej i Winiarskiemu, natomiast Jezierny i Mikołajczyk pokonali Pawlickiego i Olejnickiego. Rzut o środek zdecydował, kto zajmie trzecie miejsce. Pawlicka
i Winiarski prowadzili 3: 2, ale ostatecznie
ulegli 3: 4 parze Pawlicki / Olejnicki.
Finał był niezwykle emocjonujący.
Po zaciętej walce rawicki duet poko-

nał 5: 4 rywali z Krotoszyna. – Był to
dobrze zorganizowany turniej. Można
było poznać fajnych ludzi, którzy stworzyli miłą atmosferę – ocenił debiutujący w zawodach Winiarski. – Jestem zadowolony z wyniku, aczkolwiek pozostaje lekki niedosyt z powodu zajęcia
czwartego miejsca. Spodobała mi się gra
w darta i z ogromną przyjemnością dalej będę próbował swoich sił w tej dyscyplinie. Zawody okazały się trafionym
pomysłem, ponieważ amator mógł zagrać w parze z doświadczonym zawodnikiem. Rywalizacja między duetami
była wyrównana i ciekawa. Sądzę, że
po tym turnieju wielu tzw. amatorów
rozpocznie swoją przygodę z dar tem – dodał.
(GRZELO)
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Piast znokautowany Na szczycie bez zmian

Miejscowi wyszli naprowadzenie w16.
minucie, kiedy to po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłkę głową do siatki skierował
Szymon Janik. Niedługo potem, po nieporozumieniu obrońcy Piasta z bramkarzem,
Mateusz Stefaniak od 11. metra prowadził
futbolówkę do pustej bramki i było już 2: 0.
Kolejne dwa ciosy gospodarze zadali
w ostatnim kwadransie meczu. Najpierw
rzut karny na gola zamienił Mateusz Spychalski, a następnie Robert Lisiecki strzałem głową pokonał bramkarza Piasta.
Honorowe trafienie dla gości mógł
zanotować Patryk Kamiński, lecz piłka
po jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę.
KS Opatówek wyrasta na czarnego
konia rozgrywek. Drużyna ta w czterech
spotkaniach zdobyła komplet punktów,
przy bilansie bramkowym 12: 1, a do rozegrania ma jeszcze dwa zaległe pojedynki.

KS Opatówek - Piast Kobylin 4:0 (2:0)
BRAMKI: 1:0 - Szymon Janik (16'

głową), 2:0 - Mateusz Stefaniak (24),
3:0 - Mateusz Spychalski (78' karny),
4:0 - Robert Lisiecki (85' głową)
PIAST: Poślednik - A. Kurzawa,
Pospiech, Wosiek, Snela - Kamiński
(70' Swora), Szymanowski, M.
Kurzawa, Wachowiak (78' Kowalski) Kokot, Olikiewicz (46' Wielebiński)

(GRZELO)

FOT. Dominik Góral

Po szóstej kolejce Piast Kobylin stracił pozycję lidera kaliskiej klasy
okręgowej. Podopieczni trenera Dariusza Wiśniewicza rozegrali najgorsze spotkanie w tym sezonie i ulegli
na wyjeździe KS Opatówek aż 0: 4.

Po dwóch tygodniach przerwy na boiska wrócili zawodnicy rywalizujący
w piłkarskich rozgrywkach krotoszyńskiej Playareny. Czołowe zespoły odniosły zwycięstwa. Na czele nadal
znajduje się MTV, a kolejne pozycje
zajmują A Seree Tee i Pancom Zduny.
Lider rozgrywek już do przerwy prowadził z Dream Teamem 3: 0. Po zmianie

stron ekipa z Rozdrażewa kontrolowała
sytuację na boisku i ostatecznie zwyciężyła 5: 1. MTV z kompletem zwycięstw
na koncie prowadzi w tabeli dzięki lepszemu bilansowi bramek.
Drugą lokatę zajmuje ekipa A Seree
Tee, która w mocno osłabionym składzie
pokonała Igloo 7: 5. Na pochwały zasłużył
doświadczony Piotr Fabiś (AST), który
w dwóch ostatnich spotkaniach aktual-

nych mistrzów ligi zaliczył cztery trafienia. W piątej kolejce dojdzie do pojedynku na szczycie pomiędzy AST i MTV.
Trzeci w tabeli Pancom rozgromił 15: 4 drużynę Hornets. Świetny
mecz rozegrali kapitan zespołu ze
Zdun – Radosław Kołodziej, który pięć
razy wpisywał się na listę strzelców, i Mateusz Kaszub, który był o jedno trafienie
gorszy. Mecz mógł potoczyć się inaczej,
gdyby zawodnicy Hornets wykorzystali
świetne sytuacje, jakie stworzyli sobie
na początku konfrontacji.
Pierwsze zwycięstwo w lidze odnieśli Strażnicy Zachodniej Bramy, pokonując 6: 3 Brodziak Team. Wprawdzie
przegrywali już 1: 3, ale w drugiej połowie, między innymi dzięki trzem golom
Jakuba Szwarczyńskiego, nie dali rywalom szans.
Pojedynek LZS-u Kobierno-Tomnice
z Albatrosami został przełożony na prośbę pierwszego zespołu, który wystąpił
w turnieju piłki ulicznej.
Ekipa Żubrów oddała mecz walkowerem na rzecz Tornado. Wicemistrzowie ligi w poprzednim sezonie do samego
końca bili się o triumf, notując w sumie
zaledwie trzy porażki. Obecnie, po czterech kolejkach, mają na koncie ledwie
trzy oczka.
(GRZELO)

ZAPASY

Zawodnicy Ceramika nie zawiedli
W hali sportowo-widowiskowej
przy ulicy Olimpijskiej w Krotoszynie
odbyły się Krajowe Mistrzostwa Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Zapasach. Na macie zaprezentowali się kadeci oraz młodzieżowcy
z najlepszych klubów z całego kraju.
Zawody w sobotę otworzył Krzysztof Piasek, przewodniczący krajowego
Zrzeszenia LZS. Przy okazji uhonorowano trójkę reprezentantów LKS Ceramik
Krotoszyn. Mateusz Filipczak, Robert
Baran oraz Jakub Brylewski zostali docenieni za osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Dwaj pierwsi otrzymali pamiątkowe wyróżnienia, natomiast J. Brylewskiemu przyznano nagrodę finansową
za medal na ME.
Grupa kadetów podzielona była
na dziesięć kategorii. Najlepsi byli Kacper Szafraniec (42 kg, ULKS Guliwer
Kielce), Mateusz Łuszczyński (46 kg,
ZKS Koszalin), Dawid Dąbek (50 kg,
MGLKS Wiatr Wołów), Jakub Wojsa
(54 kg, SCSiR Staszów), Piotr Sobolewski (58 kg, ULKS Bizon Milicz), Ernest
Kopeć (63 kg, LMKS Krasnystaw), Adrian Bielecki (69 kg, LKMS Krasnystaw), Jakub Władczyk (76 kg, MKS
Czarni Połaniec), Kamil Sykuła (85 kg,

LKMS Krasnystaw) i Hubert Wiśniewski (100 kg, LKS Mazowsze Teresin).
W klasyfikacji drużynowej pierwsze
miejsce zajął LMKS Krasnystaw, który
wyprzedził Ceramika Krotoszyn i LKS
Mazowsze.
Młodzieżowcy
rywalizowali
w ośmiu kategoriach. Pierwsze miejsca
zajmowali Dominik Lubelski (50 kg,
LKS Mazowsze), Kamil Mikusek
(55 kg, LUKS Suples Kraśnik), Maksymilian Fabiś (60 kg, LKS Ceramik), Tomasz Stasicki (66 kg, LMKS Krasnystaw), Dawid Piskorz (74 kg, ULKS Bi-

zon), Jakub Szymula (84 kg, LUKS Suples), Dawid Setecki (96 kg, LKS Ceramik) i Jakub Brylewski (120 kg – LKS
Ceramik). W klasyfikacji drużynowej
młodzieżowców bezkonkurencyjny
okazał się Ceramik.
W klasyfikacji łącznej triumfował
krotoszyński klub, wyprzedzając LMKS
Krasnystaw oraz ULKS Bizon. W rankingu województw najlepsze było lubelskie,
przed wielkopolskim i dolnośląskim.
(GRZELO)
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Astra wciąż niepokonana

Cztery wygrane i dwa remisy ma
na koncie po szóstej kolejce ligowej
Astra Krotoszyn. W niedzielę team
trenera Leszka Krutina pokonał
na wyjeździe Koronę Pogoń Stawiszyn 3: 2. A już w następnej serii
na stadionie w Kobylinie odbędą się
derby powiatu. Miejscowy Piast podejmować będzie ekipę z Krotoszyna.
Spotkanie rozpoczęło się wyśmienicie dla przyjezdnych. W 1. minucie Mikołaj Marciniak obsłużył podaniem Filipa
Oleśkowa, który dał prowadzenie swoje-

mu zespołowi. Gospodarze wyrównali
w 20. minucie. Po dośrodkowaniu z lewej
strony najprzytomniej w polu karnym zachował się Kolya Zavatskiy, nie dając szans
Bartoszowi Jaryszowi. To właśnie napastnik rodem z Ukrainy stanowił największe
zagrożenie dla krotoszynian. Korona
większość swoich akcji opierała na Zavatskiym, który raz po raz urywał się defensorom Asterki.
Jeszcze przed przerwą goście wyszli
na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Karol Krystek mocnym uderzeniem pokonał golkipera miejscowych.

W 72. minucie na 3: 1 podwyższył
Mateusz Mizerny, który skutecznie wykończył kontrę swojego teamu. Piłka
po uderzeniu pomocnika Astry odbiła się
jeszcze od jednego z graczy Korony i zupełnie zmyliła interweniującego bramkarza. W samej końcówce rozmiary porażki
Korony zmniejszył K. Zavatskiy, po raz
drugi wpisując się listę strzelców.
– W poprzednim sezonie to właśnie
w takich spotkaniach traciliśmy cenne
punkty. Dziś zagraliśmy wprawdzie gorzej niż w Mroczeniu, ale najważniejsze
jest zwycięstwo i komplet punktów. Teraz
koncentrujemy się przed derbową konfrontacją z Piastem – powiedział Mariusz
Ratajczak, kierownik Astry.
(GRZELO)

Korona Pogoń Stawiszyn - Astra
Krotoszyn 2:3 (1:2)
BRAMKI: 0:1 - Filip Oleśków (1'),

1:1 - Kolya Zavatskiy (20'), 1:2 - Karol
Krystek (35'), 1:3 - Mateusz Mizerny
(72'), 2:3 - Kolya Zavatskiy (92')
ASTRA: Jarysz - Juszczak (82'
Płokarz), Wawrocki, Krystek, Olejnik
(60' Stach) - Ratyński (79' Lialuk),
Kryś, Budziak (68' Mat. Marciniak),
Mizerny - Oleśków, Mik. Marciniak

PIŁKA NOŻNA

Ciężko wywalczony punkt
Jeden punkt ze Słupcy przywiózł mocno osłabiony zespół Białego Orła Koźmin Wielkopolski. Po siódmej kolejce
podopieczni trenera Macieja Dolaty
nadal zamykają ligową stawkę.
Przyjezdni przystępowali do tego spotkania bez czterech podstawowych graczy – Krzysztofa Czabańskiego, Igora
Skowrona, Dawida Idzikowskiego i Alana
Janowskiego. Do pierwszego składu,
po słabszym spotkaniu we Wrześni, wrócił
Patryk Szulc, który starcie z SKP może zaliczyć do udanych. Bramkarza Orłów kilka
razy pokazywał wysokie umiejętności, ratując swój zespół przed utratą gola. Skapitulował tylko raz, w 32. minucie, kiedy to
nie miał nic do powiedzenia przy strzale
głową Marcela Koziorowskiego.
Koźminianie jeszcze przed przerwą
powinni doprowadzić do wyrównania,
ale uderzenie Marcina Szymkowiaka znakomicie obronił golkiper miejscowych,
a Szymon Gałczyński nie trafił z najbliższej odległości do pustej bramki.
Ten sam zawodnik w drugiej odsłonie miał dwie kolejne świetne okazje.
Jednak przy pierwszej przegrał pojedynek z golkiperem, a przy drugiej uderzył
minimalnie niecelnie. Wreszcie do wy-

Wnastępnej kolejce koźminianie zagrają na własnym boisku z Turem 1921 Turek.
(GRZELO)

SKP Słupca - Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 1:1 (1:0)
BRAMKI: 1:0 - Marcel Koziorowski

(32' głową), 1:1 - Marcin Szymkowiak
(65')
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc - Dolata,
Maciejewski, Majusiak, Grodzki - J.
Szymkowiak, M Szymkowiak, Wach,
Błażejczak (60' Wiła) - Gałczyński, M.
Szulc (46' Derwich)
równania doprowadził M. Szymkowiak,
zapewniając Białemu Orłowi jeden
punkt.

Mariusz Walkowiak
Chiropraktyka metodą Pierce'a to
zaawansowana terapia, prowadzona
na specjalnej kozetce z zapadniami,
która pozwala na wyjątkowo dokładne
i bezpieczne działanie, nawet w przypadku skomplikowanych problemów
odcinka szyjnego kręgosłupa i zrotowanej miednicy. Efektem jest przywrócenie prawidłowej ruchomości
kręgów, pracy układu ner wowego,
funkcji fizjologicznych oraz wyrównanie miednicy.
Metoda
Pierce'a wyróż nia się
bez pie czeń stwem ze względu na wy ko rzystanie specyficznej tech ni ki na stawie nia – bez
rota cji
głowy.
Dia gno za opie ra

się na wnikliwej analizie zdjęć RTG,
ba da niu neu ro lo gicz nym mię śni
i czucia skórnego, badaniu palpacyj-

nym całego kręgosłupa i miednicy
oraz szcze gó łowym wy wiadzie
i hi sto rii
choroby.

