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Kobylińscy radni podjęli decyzję
o ogłoszeniu przetargu na modernizację drogi w Kuklinowie. Inwestycja
ma ruszyć jeszcze w tym roku. Tym
samym dobiegły końca spory, które
toczyły się niemal od dwóch lat.
W tej sprawie zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kobylinie, która odbyła się 11 września.
W posiedzeniu uczestniczył także Jan
Dziedziczak, sekretarz stanu w Mini-

sterstwie Spraw Zagranicznych.
Przypomnijmy tylko, że większość
rady, tj. przedstawiciele Klubu Radnych
„Dziewiątka”, od dawna modernizację
drogi w Kuklinowie uzależniła od pozyskania dotacji ze środków zewnętrznych.
Szybko jednak okazało się, że szansa
na dofinansowanie jest właściwie zerowa.
Mimo to radni przez długi czas nie chcieli odstąpić od swojej decyzji, co spotykało
się z licznymi protestami mieszkańców
Kuklinowa. Była nawet mowa o blokowa-

niu drogi czy zaproszeniu telewizji.
Wreszcie na sesji, która odbyła się
w sierpniu, radni z „Dziewiątki” przestali
się upierać, by zmodernizować drogę
w Kuklinowie tylko wtedy, gdy uda się
pozyskać dofinansowanie. A tymczasem
pełniący obowiązki burmistrza Rafał Nowacki przekonywał, że… jest na to szansa
(o przebiegu tamtej sesji szczegółowo pisaliśmy na naszych łamach przed dwoma
tygodniami).
dokończenie na stronie 3

NASZA AKCJA

Zagłosuj na swojego proboszcza!
Już jutro, czyli 20 września, ruszy
nasz Ple bi scyt na Ulu bio ne go
Pro bosz cza Powia tu Kroto szyń skiego w 2017 roku. To już szósta edycja zabawy, która cieszy
się wielką popularnością wśród
naszych Czytelników.

Na naszej liście znajduje się 27 proboszczów z terenu powiatu krotoszyńskiego. Zachęcamy do głosowania, dzięki
któremu macie możliwość wyrażenia
swojej opinii. A wkrótce dowiemy się,
z działań którego proboszcza jesteście zadowoleni najbardziej.

Laureata plebiscytu poznamy
o północy 31 października 2017. Wtedy to nasza zabawa dobiegnie końca.
Klasyfikację on-line można śledzić
przez całą dobę na www.glokalna.pl/plebiscyty.
(ANKA)

WYDARZENIE

Żyj spokojnie i zadbaj o serce!

Czytaj str. 10
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KROTOSZYN

Śmiertelne zatrucie czadem

We wtorek, 12 września, przed południem w jednym z budynków wielorodzinnych na Alejach Powstańców
Wielkopolskich w Krotoszynie doszło do tragicznego zdarzenia.
Mieszkający samotnie starszy mężczyzna najprawdopodobniej zatruł
się tlenkiem węgla.
– Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie wpłynęło zgłoszenie o potrzebie
sprawdzenia pomieszczeń pod kątem
obecności czadu – informuje Tomasz Niciejewski, rzecznik prasowy KP PSP
w Krotoszynie.
Strażacy zabezpieczyli teren działania
i – wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz urządzenia pomiarowe – weszli do wnętrza mieszkania. Byli tam już ratownicy medyczni. Lekarz niestety stwierdził zgon mieszkającego tam mężczyzny.
Urządzenia pomiarowe wykazały
obecność tlenku węgla. Natychmiast zdecydowano o ewakuacji medyków i właścicielki mieszkania na zewnątrz. Lekarz
przebadał kobietę – jej życiu i zdrowiu nic
nie zagrażało.
– W związku z występowaniem tlenku węgla przewietrzono wszystkie pomieszczenia kamienicy do momentu

wskazania przez sprzęt pomiarowy zerowych wartości. Działania trwały ponad
półtorej godziny – dodaje T. Niciejewski.
Działający na miejscu policjanci, we
współpracy z prokuratorem, podjęli decyzję, że zostanie przeprowadzona sekcja
zwłok. – Chcemy potwierdzić w stu procentach, że bezpośrednią przyczyną zgonu było zatrucie tlenkiem węgla. Zmarły
mężczyzna to 78-letni krotoszynianin.
W mieszkaniu palił w piecu kaflowym.
To pierwsza ofiara czadu w tym sezonie
w naszym województwie – mówi Piotr
Szczepaniak, oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszynie.
Rozpoczął się sezon grzewczy. Dlatego strażacy i policjanci apelują o regularne
sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych, dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych. Przede wszystkim po to,
żeby usunąć wszelkie zanieczyszczenia,
w których zachodzi proces spalania.
Zanieczyszczony komin może być
przyczyną złego spalania paliwa i powstawania trującego czadu. Tlenek węgla to
gaz niewyczuwalny przez człowieka.
Wdychanie nawet niewielkiej jego ilości
powoduje zatrucie, silne bóle głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet
prowadzi do zgonu.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

PAMIĘTAJMY, aby...

Wydawca: Wielkopolska Squad S.C.
Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny: Andrzej Kamiński
a.kaminski@glokalna.pl
Grzegorz Nowak
g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

Aleksandra Figlak
a.figlak@glokalna.pl

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

Alina Kiszenia 663 455 211
a.kiszenia@glokalna.pl

Martyna Grzelak 536 862 976
m.grzelak@glokalna.pl

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

- uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystamy z jakiegoś źródła ognia
- nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych
- przy instalacji urządzeń i systemów korzystać z wykwalifikowanej kadry
- dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów
kominowych oraz ich czyszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie
wprowadzenia do obrotu
- w razie wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji
- często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie,
łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić niewielkie
rozszczelnienie okien
- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza np. poprzez przykładanie kartki
papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka
powinna przywrzeć do wspomnianego otworu
- w trosce o własne bezpieczeństwo warto rozważyć zamontowanie w domu
czujek dymu i czadu; koszt jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje
zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem życia)
- nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności,
wymiotów, osłabienia, przyspieszenia akcji serca i oddychania, gdyż mogą być
sygnałem zatrucia czadem.

Temat Tygodnia
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Drogowa saga zakończona

dokończenie ze strony 1

Odnosząc się do wypowiedzi R. Nowackiego, Tomasz Lesiński – przewodniczący „Dziewiątki” – powiedział wówczas, że na początku września radni muszą się spotkać i podjąć ostateczną decyzję. – Chcemy to zrealizować. Nie mamy
żadnej gwarancji, że to dofinansowanie
uda się pozyskać – oznajmił.
I tak też się stało. 11 września odbyła
się sesja nadzwyczajna. I tutaj mała dygresja - zapowiedź tej sesji – nie wiedzieć czemu – nie pojawiła się na stronie internetowej Kobylina... Czyżby miała się odbyć
w tajemnicy przed lokalną społecznością,
by przypadkiem jej przebieg nie zaszkodził któremuś z kandydatów na burmistrza Kobylina w kampanii wyborczej?
Nadzwyczajna sesja została zwołana
na wniosek Klubu Radnych „Dziewiątka”.
W programie znalazło się podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 20172027. Rada musiała dokonać wyboru między dwoma opcjami: modernizacja z dofinansowaniem (propozycja p. o. burmistrza)
lub ogłoszenie przetargu po korektach kosztorysowych (propozycja „Dziewiątki”).
– Jesteśmy zaniepokojeni tym, że
burmistrz chciał złożyć wniosek o dofinansowanie przy kosztorysie na kwotę
około 1 600 000 złotych – rozpoczął dyskusję T. Lesiński. – Inna firma wyceniła tę
inwestycję na ok. 1 100 000 zł, a bez wyremontowania kanalizacji, co – jak się okazuje – nie jest konieczne, można by tę drogę zrobić nawet za 840 000 zł. Jako klub
radnych jesteśmy za tym, by modernizację
zacząć już w tym roku – oświadczył.
Głos w sprawie zabrał J. Dziedziczak,

który zachęcał do pozyskiwania pieniędzy
z zewnątrz. – To są państwa pieniądze.
A oszczędzone dzięki zdobyciu dotacji
środki gminne możecie przeznaczyć
na inne zadania – podkreślił wiceminister.
R. Nowacki z kolei powiedział, że
parę dni temu największe wyrwy na drodze w Kuklinowie zostały zabezpieczone. – Może warto poczekać te 20 dni, aż
wojewoda podejmie decyzję w kwestii
ewentualnego dofinansowania – apelował. – I tak w tym roku nie zaczniemy
remontować tej drogi, bo żaden wykonawca nie będzie chciał robić tego zimą – zauważył.
– Nie mamy żadnej pewności, że dostaniemy dotację – przekonywał T. Lesiński. – Raz już się przejechaliśmy, a nie
chcemy, by sytuacja się powtórzyła. Będziemy wnioskować, by tę inwestycję zacząć już w tym roku.
Tadeusz Dżygała, przewodniczący kobylińskiej rady, wspominając o ewentualnym wsparciu wiceministra Dziedziczaka, zwrócił się do obecnego na sesji sołtysa
Kuklinowa o 20 dni cierpliwości. – A jeśli
decyzja wojewody będzie negatywna, to
wtedy można podjąć uchwałę w sprawie
realizacji tej inwestycji jeszcze w tym roku – zakomunikował T. Dżygała.
– Przecież gdybyście wy – radni
z „Dziewiątki” – od początku byli za tą
drogą, to już dawno byłaby zrobiona – skomentował radny Grzegorz Okupnik. – A teraz mamy okres wyborczy i nagle chcecie ją zrobić… Przecież można
do wiosny poczekać – dodał. – Jako radny Kuklinowa jestem za tym, by przetarg
już teraz ogłosić – stwierdził kategorycznie Konrad Przybyszewski.

T. Lesiński, odwołując się do słów G.
Okupnika, zaznaczył, iż to nie czas, by
mówić o wyborach. – Składam wniosek
formalny, by poddać pod głosowanie
opcję, którą zaproponował nasz
klub – zakończył dyskusję przewodniczący „Dziewiątki”.
Zarządzono więc głosowanie. 13 rad-

nych opowiedziało się za tym, by od razu
przystąpić do ogłoszenia przetargu
na modernizację drogi w Kuklinowie.
Chwilę po tym przegłosowano – już jednogłośnie – uchwałę w sprawie zmiany
WPF. Ostatecznie zdecydowano się
na kosztorys opiewający na kwotę 1 123 000 zł. W tegorocznym budże-

cie na ten cel zarezerwowano 400 tys. zł,
a resztę w przyszłorocznym.
– W imieniu własnym i mieszkańców dziękuję radzie za podjęcie takiej decyzji. Cieszę się, że ten temat mamy zakończony – powiedział na zakończenie
Władysław Konieczny, sołtys Kuklinowa.
ANDRZEJ KAMIŃSKI

Na Bieżąco
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KOBYLIN

„Wcześniej to było dziadostwo...”

W poniedziałek, 11 września, pełniący obowiązki burmistrza Kobylina
Rafał Nowacki spotkał się z dyrektorami szkół, sołtysami oraz mieszkańcami gminy. Gościem specjalnym zebrania był Jan Dziedziczak,
sekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych.

SULMIERZYCE

Umowa na inwestycję podpisana

8 września w Urzędzie Miejskim
w Sulmierzycach burmistrz Dariusz
Dębicki podpisał umowę na przebudowę ulic Tyczyńskiego i Stryczyńskiego. Całkowity koszt inwestycji szacuje
się na niecałe dwa miliony złotych.
Prace polegać będą na przebudowie
od podstaw konstrukcji jezdni, wykonaniu
kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych, chodników i wjazdów do posesji
z kostki brukowo-betonowej. Ponadto ułożona zostanie nawierzchnia bitumiczna

z dwóch warstw betonu asfaltowego.
Długość modernizowanych ulic wynosi ok.830 metrów. Całkowita wartość inwestycji to 1 925 400, z czego koszt robót budowlanych wyniesie 1 789 584,45 zł. Na to
zadanie miasto pozyskało dofinansowanie
ze środków Urzędu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 773 034 zł. Reszta
środków pochodzić będzie z budżetu Sulmierzyc. Wykonawcą inwestycji będzie
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
„Marzyński” Sp. z o. o. z Jarocina.
(NOVUS)

– Zwołałem to spotkanie, żeby otwarcie porozmawiać o naszych wspólnych problemach – rozpoczął Rafał Nowacki. Odrazu wspomniał o kwestii dowozów dzieci
do i ze szkół. Jak przyznał, w ostatnim czasie problem ów zgłaszali mu rodzice.
Miejscowości takie jak Długołęka, Rębiechów czy Rzemiechów mają problem,
ponieważ w tym roku szkolnym dzieci
nie są odwożone ze szkoły przez przewoźnika. – Wedle przepisów gmina może, ale
nie musi odwozić dzieci mieszkających
bliżej niż 4 kilometry od szkoły – tłumaczyła Mariola Wojciechowska, dyrektor
Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Kobylinie. – Do tej pory nie było z tym
problemu. Wcześniej uczniowie z takich
miejscowości byli odwożeni i myślałam,
że tak będzie dalej. Jednak teraz rodzice
muszą odbierać swoje pociechy.
R. Nowacki odrzekł, że postara się tę
sprawę rozwiązać, by dzieci były odwożone do domów. – Nie mamy bezpiecznych
dróg i ścieżek rowerowych. Gmina powinna wyjść naprzeciw oczekiwaniom
rodziców dzieci z naszych szkół – skomentował kandydat na burmistrza.
Dyrektor kobylińskiej szkoły wskazała też na problem przepełnionych świetlic
szkolnych. – Jeden opiekun może zajmować się grupą 25-osobową – wyjaśniała. – Ponadto trzeba mieć do tego przystosowane pomieszczenia. Słyszałam takie
pomysły, by autobusy odwożące dzieci
o 12.15 przyjeżdżały po nie o 14.00. No
to pytam, czy ktoś chciałby przesiadywać
do tego czasu w ciasnej świetlicy? Ilość godzin świetlicy jest ograniczona, a mam
najwięcej dzieci w szkole. Nie jest to takie
proste, jak niektórym się wydaje – podkreśliła M. Wojciechowska.

Do tematu odniosła się Barbara Gościniak, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kuklinowie, mówiąc, że brakuje pomieszczeń, które mogłyby pełnić funkcję
świetlic. W obecnych czasach większość
rodziców jednak pracuje – nawet dziadkowie – i uczniów nie ma kto odbierać. – Często zajmowaliśmy się dziećmi
nieodpłatnie. Świetlic jest zdecydowanie
za mało. Większość ludzi ma pracę. Wczesnym popołudniem nie ma kto zająć się
najmłodszymi – zaznaczyła B. Gościniak.
– W Smolicach nie mamy w ogóle
świetlicy. Po nasze dzieci na przykład ze
Zdziętaw rodzice też muszą przyjeżdżać
i nikt się tym nie martwi – dodała z kolei
Marlena Kamińska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Smolicach. – Teraz, gdy reforma oświaty wchodzi w życie, w ogóle mamy problem z pomieszczeniami klasowymi. Konieczna jest rozbudowa szkoły. Były już jakieś projekty tej inwestycji, ale
chyba wylądowały w szufladzie.
Do dyskusji włączył się Jan Dziedziczak, który zasugerował parę pomysłów
na współpracę pomiędzy gminą Kobylin
a administracją rządową. – Wcześniej tej
współpracy było zdecydowanie za mało – stwierdził wiceminister. – Mamy
szereg inicjatyw. Jest wiele możliwości
wykorzystania środków państwowych
na rozwój gminy. To są bardzo duże pieniądze, na konkretne projekty dla mieszkańców. To są wasze pieniądze! Muszę
też podkreślić jeszcze jedno. Wiadomo,
że jest teraz okres kampanii wyborczej
i kandydaci zabiegają o głosy. Pan Rafał
Nowacki spotkał się z państwem, żeby
was wysłuchać. I – co ważne – nie obiecuje w ciemno, tylko zapowiada podjęcie
kroków w celu rozwiązania problemów.
Bardzo odpowiedzialnie i uczciwie
wszystkich traktuje. A jak już coś obieca,
to na pewno to zrobi – zaznaczył J. Dziedziczak.
Jeśli chodzi o świetlice szkolne, polityk Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że
powinna to być jedna z pierwszych inicjatyw nowego burmistrza Kobylina. Wskazał, iż trzeba dostosować warunki w szko-

łach do obecnych potrzeb lokalnych społeczności. – Władze gminy powinny być
dla ludzi, a nie odwrotnie – oświadczył
wiceminister.
Następnie głos ponownie zabrała B.
Gościniak. Jak przyznała, liczy, że w przyszłości władze gminy będą słuchać mieszkańców w kwestii pomysłów czy potrzeb. – Władze lokalne mają słuchać,
czego mieszkańcy oczekują i potrzebują,
a nie działać na zasadzie jakichś swoich
wyobrażeń w tym temacie – podkreśliła. – Takie spotkania powinny być organizowane częściej. Nikt wcześniej nas nie
pytał o zdanie w żadnej kwestii. Wiele
projektów i pomysłów było blokowanych
przez władze. W tutejszym urzędzie często rozbijałam się o przysłowiowy mur.
Wcześniej po prostu było to jedno wielkie
dziadostwo – oznajmiła dyrektor SP
w Kuklinowie.
Pełnomocnik wyborczy kandydata
na burmistrza, Krzysztof Kubik, powiedział, że należy sprawdzić, jak przy poszczególnych projektach głosowali radni,
żeby ich z tego rozliczyć. – Kontrkandydaci Rafała Nowackiego rządzą i dzielą
już od wielu lat Kobylinem. Nie chcą
zmian. Ich programy wyborcze są dosyć
proste – żeby było, tak jak było – zakomunikował K. Kubik. Do jego wypowiedzi odniósł się Jan Wilda, jeden z mieszkańców, uznając, iż wszystko zależy
od dobrego włodarza i jego chęci współpracy z radnymi. – Pan bajki opowiada – mówił J. Wilda. – Nie może tak być,
że burmistrz swoje, a radni swoje. Jedni
drugim podkładali kłody pod nogi. Kobylin miał zawsze pecha do burmistrzów
czy wcześniej naczelników. Poseł Ławniczak na poprzednim spotkaniu powiedział otwarcie, że są takie gminy i miasta,
gdzie rządzi koalicja PO-PiS i jakoś się dogadują. Zła współpraca poprzedniego
burmistrza z radnymi skończyła się zawiązaniem klubu „Dziewiątka”. Życzyłbym sobie i całej gminie, by ta brudna polityka z góry nie wchodziła do małych samorządów – podkreślił kobylinianin.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Sygnale
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KOBYLIN

NA DRODZE

Skradł drogocenną biżuterię

Nie zachował bezpiecznej odległości

bytu sprawcy. Złodzieja zatrzymano
i przewieziono do komendy policji w Krotoszynie. W trakcie zbierania materiału
dowodowego wyszło na jaw, że 34-letni
mieszkaniec Wałbrzycha część skradzionej biżuterii porzucił w lesie. Funkcjonariusze udali się we wskazane miejsce i odnaleźli szkatułki z kosztownościami.
7 września zatrzymanemu postawiono zarzuty kradzieży i oszustwa, do których się przyznał. Na wniosek policji
i prokuratury sąd zastosował wobec niego
areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. – Na chwilę obecną odzyskano
część skradzionej biżuterii. Sprawcy grozi
kara do 12 lat pozbawienia wolności – dodaje P. Szczepaniak.
(NOVUS)

FOT. OSP Koźmin Wlkp.

– 31 sierpnia oficer dyżurny z Krotoszyna otrzymał telefoniczne zgłoszenie
o włamaniu i kradzieży – mówi Piotr
Szczepaniak, oficer prasowy KPP w Krotoszynie. – Ze wstępnych ustaleń śledczych
wynikało, że sprawca wszedł przez otwarte drzwi do domu jednorodzinnego, skąd
ukradł biżuterię. Funkcjonariusze dokonali oględzin miejsca zdarzenia. Pokrzywdzona wykonała później szkice skradzionej biżuterii, które okazały się bardzo pomocne w toku prowadzenia sprawy.
Biżuteria została wyceniona na kwotę
ponad 45 tys. zł. Już następnego dnia
okradziona kobieta zauważyła, że na jednej ze stron w Internecie widnieje jej biżuteria, o czym poinformowała policję.
Funkcjonariusze ustalili właściciela strony wystawiającej biżuterię i udali się
do niego, a konkretnie do jednego z lombardów w Wałbrzychu. Tam ustalili tożsamość sprzedającego. Jak się okazało, był
to mężczyzna, który już figurował w policyjnych kartotekach.
Kryminalni wytypowali miejsce po-

FOT. KPP Krotoszyn

Pod koniec sierpnia w jednym z domów jednorodzinnych w Kobylinie
doszło do włamania i kradzieży biżuterii. Po kilku dniach sprawca został
zatrzymany. Grozi mu kara do 12 lat
pozbawienia wolności.

W minioną środę na drodze krajowej
nr 15, na terenie sołectwa Orla (gmina Koźmin Wlkp.), doszło do kolizji
drogowej z udziałem dwóch samochodów osobowych. Przyczyną zdarzenia było niezachowanie bezpiecznej odległości przez kierowcę jednego z pojazdów.
Na miejsce wysłano strażaków z koźmińskiej OSP, policję oraz Zespół Ratow-

nictwa Medycznego. Jak się okazało, zderzyły się samochody marki Opel Corsa
i Peugeot 206. Uczestnicy kolizji opuścili
pojazdy przed przybyciem ratowników.
Strażacy zabezpieczyli teren działania i odłączyli akumulatory w autach. Kobiecie kierującej peugeotem udzielono
wsparcia psychicznego. Ratownicy medyczni stwierdzili, że poszkodowana nie
wymaga hospitalizacji.
– Zdarzenie miało miejsce przy zjeź-

dzie z drogi krajowej nr 15 w kierunku
Nowej Orli. Policjanci ustalili, że kierowca
samochodu Opel Corsa nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go
pojazdu marki Peugeot, przez co doszło
do zderzenia. Kierujący byli trzeźwi.
Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 300 złotych – informuje Piotr
Szczepaniak, oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

Edukacja
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CECH

STYPENDIA

Uroczystość wręczenia dyplomów

Nagrodzono najzdolniejszych uczniów
14 września w auli Gimnazjum nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie odbyła się uroczystość wręczenia
stypendiów za II półrocze roku szkolnego 2016/2017 uczniom szkół
podstawowych i gimnazjów. Uhonorowanym dzieciom osobiście gratulacje składał burmistrz Franciszek
Marszałek.

15 września w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie odbyła
się uroczystość wręczenia dyplomów czeladniczych i mistrzowskich.
Otrzymało je 130 uczniów przeszkolonych do pracy w różnych zawodach.
Na uroczystość przybyli starosta Stanisław Szczotka, Przemysław Wójcik – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym
oraz przedstawiciele cechów rzemieślniczych, szkół zawodowych i Powiatowego
Urzędu Pracy.
Starszy cechu, Józef Januszkiewicz,
pogratulował uczniom zdanych egzaminów i życzył, by zdobyte doświadczenie
i umiejętności pozwoliły znaleźć pracę dającą gwarancję stałego zatrudnienia. – Przez lata różnie o rzemiośle się
mówiło – podmiot gospodarczy, przedsiębiorca, prywaciarz – powiedział J. Januszkiewicz. – Ostatnio zaczyna się

wreszcie doceniać rzemiosło. Jesteśmy
bardzo potrzebni, ponieważ to my mamy
największy wkład do budżetu państwa.
To rzemiosło podnosi tradycje narodu
i jest największą szkołą zawodową w Polsce. Na was, droga młodzieży, spoczywa
obowiązek podtrzymywania tej tradycji – podkreślił starszy cechu.
Do gratulacji przyłączył się starosta
krotoszyński, który wyraził nadzieję, że
przyszłe kadry świetnie wyszkolonych fachowców znajdą pracę w naszym powiecie. Na uroczystość zaproszeni zostali również parlamentarzyści – senator Łukasz
Mikołajczyk i poseł Tomasz Ławniczak,
którzy za pośrednictwem swoich asystentów również przekazali zdolnym rzemieślnikom wyrazy uznania oraz szacunku.
Program artystyczny przygotowali
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Rozdanie stypendiów poprzedził
występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Świnkowie. W zaprezentowanym programie poruszyli oni temat
ochrony środowiska, dbania o przyrodę.
Wniosków o przyznanie stypendiów wpłynęło do burmistrza 180. Połowa dotyczyła uczniów szkół podstawowych, druga połowa – gimnazjalistów. Cztery wnioski zostały rozpatrzone negatywnie ze względu na niespełnienie kryteriów określonych w uchwale. Rozpatrywała je komisja stypendialna, która brała pod uwagę średnią ocen,
wybitne wyniki na egzaminach gimnazjalnych czy osiągnięcia w konkursach
międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
Z budżetu gminy na stypendia łącznie
przeznaczono kwotę ok. 68 tys. zł.
Przy okazji tej uroczystości 5 uczniów stypendiami nagrodził Lions Club Krotoszyn.
Przedstawiciele
krotoszyńskiej
oświaty podziękowali burmistrzowi
Marszałkowi za wspieranie wyróżniających się uczniów. – To już 15 gala wręczenia stypendiów burmistrza Krotoszyna – mówił F. Marszałek. – Jest to dla
nas wszystkich wyjątkowy dzień. Gratuluję wam waszych osiągnięć. Swoją po-

stawą udowodniliście, że stać was na bardzo dużo. Potwierdziliście wiele razy
swoją pracowitość, ambicje i dążenie
do doskonałości. Słowa uznania kieruję
również do waszych rodziców i nauczy-

cieli, którzy mają swój wkład w osiągnięty przez was sukces – stwierdził włodarz
Krotoszyna.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KSZTAŁCENIE

Zespół Szkół dla Dorosłych PROFESJA zaprasza!

Od siedmiu lat Zespół Szkół dla Dorosłych PROFESJA w Krotoszynie oferuje
różnorodne kierunki kształcenia dla ludzi dorosłych, począwszy od liceum
ogólnokształcącego, poprzez kierunki techniczne, aż do szkół policealnych.
Co roku placówka poszerza ofertę kształcenia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe.
Kształcenie zawodowe, jakie PROFESJA stworzyła osobom dorosłym, przyciąga do powiatu krotoszyńskiego wielu ludzi z odległych miejscowości, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, aby edukować

się w tej placówce. Szkoła może poszczycić się bardzo dobrą zdawalnością na egzaminach zawodowych, która zawsze
kształtuje się w granicach 80 procent we
wszystkich zawodach. Dzięki dobrze wy-

posażonym pracowniom, naszym ośrodkom egzaminacyjnym OKE i wspaniałym
fachowcom-nauczycielom słuchacze bardzo dobrze przygotowują się do egzaminów zawodowych.
PROFESJA rozpoczęła nowy rok szkolny „pełną parą” w liceum ogólnokształcącym i w szkołach policealnych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Wbieżącym
roku szkolnym otwarła 17 różnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Oprócz

KKZ placówka proponuje inne szkolenia
zawodowe.Itak np. we wrześniu kończy się
kolejna edycja kursu „Opiekun w żłobku
lub klubie dziecięcym”, dzięki któremu absolwentki PROFESJI znajdą pracę w żłobkach lub też będą otwierały własne żłobki
i klubiki dziecięce.
9 października rusza kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
bardzo nieodzowny dla osób, które chcą
kształcić uczniów w różnych zawodach.

W Zespole Szkół dla Dorosłych PROFESJA w Krotoszynie każdy znajdzie dla
siebie ciekawy zawód: florysta, opiekun
medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik handlowiec, logistyk, specjalista rachunkowości, fryzjer, mechanik
pojazdów samochodowych, odlewnik,
elektryk, technolog drewna, żywienia
i usług gastronomicznych oraz inne. Zapraszamy do PROFESJI!
(RED)
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WYWIAD

KONSOLIDACJA KREDYTÓW – wyjaśniamy od podstaw
Z pomocą eksperta kredytowego z Biura Finansowego ECWF, Anety Budnej, postaramy się wyjaśnić
i opisać wszystkie aspekty konsolidacji kredytów.
na NIŻSZA rata zamiast kilku wyższych,
a to bardzo istotne. Ale to nie jedyne zalety konsolidacji. Wspomnieć należy, że
konsolidując kredyty, najczęściej obniżamy zarówno roczne oprocentowanie, jak
i wszystkie okołokredytowe koszty (np.
prowizje). Dodatkowo możemy uzyskać
zwrot niewykorzystanego ubezpieczenia – jeśli takie zostało zawarte przy podpisywaniu umowy kredytowej. Suma takiego zwrotu sięga czasem kilku, a nawet
kilkunastu tysięcy złotych. To kwota, która wraca do naszej kieszeni.

Pani Aneto, coraz częściej w reklamach banków i firm finansowych pojawia się oferta konsolidacji.

– Zgadza się. Jest to obecnie częsta
forma kredytów, co więcej – ciągle zyskuje na popularności.
Wyjaśnijmy w takim razie naszym
Czytelnikom, czym tak naprawdę jest ta
konsolidacja.

– Kredyt konsolidacyjny to kredyt
bankowy, który w części lub w całości jest
przeznaczany na spłatę innych naszych
kredytów. Inaczej mówiąc – bierzemy
kredyt, za pomocą którego następuje całkowita spłata naszych dotychczasowych
zobowiązań. W efekcie mamy jedną ratę
zamiast kilku, do tego często znacznie
niższą niż suma dotychczasowych rat.
Przy okazji wzięcia kredytu konsolidacyjnego mamy możliwość uzyskania dodatkowej gotówki – często na bardzo dobrych warunkach.
Co musimy zrobić, aby nasze dotychczasowe kredyty zostały spłacone?

– Nie musimy nic robić. Pieniądze
z kredytu konsolidacyjnego trafiają bez-

Jakie kredyty możemy spłacić
za pomocą kredytu konsolidacyjnego?

pośrednio na konta banków, w których
mieliśmy dotychczasowe kredyty. Dzieje
się to w pełni automatycznie, bez naszego
udziału. Nie musimy więc nigdzie chodzić i nic załatwiać. Co ważne, banki nie
mogą żądać żadnej prowizji z tytułu takiej wcześniejszej spłaty.
Jedna rata zamiast kilku – czy to
koniec korzyści płynących z kredytu
konsolidacyjnego?

– Zapomniał Pan dodać – jed-

– Mówiąc wprost – wszystkie te, które chcemy. Bo konsolidować możemy zarówno kredyty, jak i karty kredytowe! To
szczególnie przydatne rozwiązanie, bo
wiadomo jak to jest z kartami – łatwo się
je bierze, przyjemnie się z nich korzysta,
ale ze spłatą bywa gorzej. Spłacamy najczęściej same odsetki, a kapitał, czyli dług, pozostaje bez zmian. Spłacić możemy również pożyczki pozabankowe, czyli tzw.
chwilówki – to również bardzo korzystne
i coraz popularniejsze rozwiązanie.

Czy uzyskanie kredytu konsolidacyjnego jest trudne?

– Wręcz przeciwnie. Jeśli w miarę
terminowo regulujemy nasze obecne zobowiązania, nie spóźniamy się z płatnością rat o więcej niż miesiąc, nie będziemy
mieli żadnych problemów z uzyskaniem
takiego kredytu. Przykładowo – w naszym biurze do złożenia wniosku o kredyt konsolidacyjny potrzebny jest dowód
osobisty oraz dokument dochodowy, np.
zaświadczenie o zarobkach lub wyciąg
z konta. To nam wystarcza, aby przygotować dokładnie wyliczoną propozycję kredytową.
Gdzie w takim razie udać się po dobry kredyt konsolidacyjny?

– Mamy dwie możliwości – albo
udamy się bezpośrednio do banku, albo
wybierzemy usługi biur finansowych.
Polecam tę drugą możliwość, zaznaczając

jednocześnie, aby korzystać z usług tylko
tych firm czy instytucji, które mają dobrą opinię. Bo, podobnie jak chcąc zawrzeć umowę ubezpieczeniową, najczęściej wybieramy się do agenta ubezpieczeniowego, a nie bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego, tak też
w przypadku kredytu powinniśmy dać
sobie możliwość wyboru. To przełoży się
na comiesięczną oszczędność nawet kilkuset złotych.
Dziękuję za rozmowę.

– Dziękuję również i przypominam,
że w razie pytań mogą Państwo skorzystać
z naszego bezpłatnego doradztwa kredytowego – zarówno telefonicznie, jak i osobiście.

Biuro Finansowe ECWF
ul. Kolejowa 5, Ostrów Wlkp.
Tel. 62 584 22 52, 662 75 83 83
www.ecwf.pl

Wydarzenia
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SMOSZEW

Impreza dla miłośników jeździectwa
W niedzielę na ściernisku przy skrzyżowaniu ulic Chwaliszewskiej i Leśnej w Smoszewie po raz drugi odbyła się impreza pod nazwą „Kaczor”.
Dla miłośników jeździectwa przygotowano pięć konkurencji. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem.
Uczestnicy rywalizowali w wyścigu
kłusem, wyścigu galopem, konkurencjach sprawnościowych i powożeniu zaprzęgami. Konkurencją główną było natomiast zrywanie kaczora, czyli przejazd
przez drewnianą bramę, na której zawieszony był pluszowy kaczor. Było to niełatwe zadanie, ponieważ jeździec, by je wykonać, musiał stanąć na swoim rumaku.
W wyścigu kłusem zwyciężył Wojciech Zimmermann, wyprzedzając Karola Królaka i Jagodę Stefańską. W galopie
najlepszy był Karol Wodniczak, drugie
miejsce zajął Mateusz Walas, a trzecie – Krystian Kulas. W konkurencjach
sprawnościowych ponownie triumfował
Karol Wodniczak, a za nim uplasowali się
Mateusz Walas i Radosław Morawski. Powożenie zaprzęgami wygrał Karol Królak,
a kolejne lokaty zajęli Andrzej Szpitalniak
i Roman Augustyniak.
W konkurencji zrywania kaczora naj-

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
19-21 września

godz. 16.45 - GANG WIEWIÓRA 2 Kanada/USA/Korea Płd., animowany, 86' - 2D
dubbing
godz. 18.30 - BODYGUARD ZAWODOWIEC Chiny/Holandia/USA, komedia/film akcji, 111' - 2D

godz. 20.30 - BARRY SEAL: KRÓL PRZEMYTU USA, dramat polityczny, 115' - 2D
Wtorki-piątki

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat na orliku przy I LO im. H. Kołłątaja.
20-22 września

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

lepszy okazał się Karol Królak. Zwycięzców nagrodzono pucharami, dyplomami
i drobnymi upominkami.
W trakcie imprezy nie zabrakło stoisk gastronomicznych, a dzieci mogły się
wyszaleć na dmuchańcach czy na zjeżdżalni. Na zakończenie odbyła się zabawa
taneczna, w trakcie której przygrywał czeski zespół Nudlicky.

28 września

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

Organizatorami imprezy były Stowarzyszenie Smoszew Nasza Wioska, Rekreacyjny Klub Jeździecki Krotoszyńska Kawalkada i Krotoszyn Współdziałamy. Wydarzenie dofinansowane było z budżetu
gminy Krotoszyn w ramach inicjatywy lokalnej.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

osoba w wieku 7-15 lat w zamian za dołączenie do
grona czytelników otrzyma prezent.

29 września

KOŹMIN WLKP.

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

7 października

Do 30 września

13 października

Akcja „Przyjdź i się zapisz, zyskasz nie stracisz!”,
organizowana przez krotoszyńską bibliotekę. Każda

„Czesław śpiewa solo” o godz. 19.00 w sali kina
Mieszko. Bilety w cenie 45 i 55 zł.

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

To i Owo
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KOŹMIN WLKP.

FOT. www.kozminwlkp.pl

Pasjonaci rekreacji wodnej
założyli stowarzyszenie

W Koźminie Wlkp. powstało nowe
stowarzyszenie, które skupia pasjonatów sportów wodnych i szeroko rozumianej turystyki wodnej. Stowarzyszenie Wodniaków Koźmin zostało wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego w połowie 2016 roku.
W pierwszym roku działalności pozyskało nowych członków i wyremontowało lokal przy ul. Wiatrolika,
gdzie obecnie ma siedzibę.
Pomysłodawcą i inicjatorem powołania do życia Stowarzyszenia Wodniaków
Koźmin był Jacek Sitarz, który obecnie
pełni funkcję prezesa. W skład zarządu
weszli Marek Działoszek. Tomasz Zaworski i Leszek Lewandowicz. Nowe stowarzyszenie ma integrować środowisko żeglarzy, motorowodniaków, kajakarzy oraz

miłośników wypoczynku na wodzie
i nad wodą.
Celem organizacji jest promowanie
w lokalnym środowisku sportu i rekreacji
wodnej, jak również propagowanie umiejętności racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu na wodzie. Jednym
z ważnych zamierzeń jest również upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska.
– Pierwszą naszą propozycją są zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 10
do 12 lat, które chcemy przeprowadzić
w 2018 roku. Podczas warsztatów będziemy kształtować umiejętności właściwego
i kulturalnego zachowania się na wodzie,
a także poszerzać wiedzę o ochronie środowiska – zapowiada Jacek Sitarz, prezes
Stowarzyszenia Wodniaków Koźmin.
(NOVUS)

AKTYWNOŚĆ

Integracja poprzez sport

MALARSTWO

Wystawa
Andrzeja Roszczaka
Jest to ekspozycja przekrojowa krotoszyńskiego artysty. Zaprezentowane
prace powstały w latach 2011-2017 i są
utrzymane w nurcie figuratywnego realizmu. A. Roszczak w swoich dziełach
odnosi się do historycznych wydarzeń,
ale także do otaczającej go rzeczywistości. Przenosi też na płótna utrwalone
na zdjęciach wspomnienia z podróży.
A. Roszczak urodził się w Krotoszynie.
Ukończył pedagogikę artystyczną na poznańskim UAM w pracowni malarskiej
pod kierunkiem profesora Andrzeja Niekrasza. Obecnie najbliższe są mu malarstwo olejne i fotografia analogowa. W swojej twórczości często zmienia rozwiązania
techniczne – jest artystą świadomym malarskiego warsztatu i z łatwością wykorzystuje go do osiągnięcia zamierzonego celu.

FOT. KOK

Do końca września w galerii Refektarz można oglądać prace malarskie Andrzeja Roszczaka. Wernisaż
wystawy odbył się 2 września.

Stylistyczny eklektyzm to artystyczna strategia A. Roszczaka, w której to poprzez nawiązania do znanych z historii
sztuki trendów podkreśla ważność i ważkość podejmowanych przez siebie tematów. Na przestrzeni lat w jego pracach
można zaobserwować odniesienia i fascynacje różnymi kierunkami: pop-artem,
hiperrealizmem czy realizmem.
OPRAC. (NOVUS)

Sobota, 9 września, na terenie całego kraju była Dniem Sportu na Orlikach. Na ponad 1600 boiskach
sportowych przez cztery godziny animatorzy prowadzili zajęcia w różnych kategoriach wiekowych.
Organizatorem akcji była Fundacja
Rozwoju Kultury Fizycznej. Wedle jej założeń w przyszłości ma to być ogólnopolskie
wydarzenie sportowo-rekreacyjne. Od godziny 11.00 do 15.00 dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy uczestniczyli w atrakcyjnych zajęciach, których celem była integracja międzypokoleniowa poprzez sport.

– W akcję zaangażowaliśmy kluby
sportowe z Krotoszyna. Na zajęciach
zaprezentowali się najmłodsi adepci
futbolu, trenujący w barwach Akademii Piłkarskiej Reissa. Nie zabrakło też
starszych ekip, które na co dzień rywalizują w rozgrywkach krotoszyńskiej
Playareny – oznajmia Waldemar Wandelewski, opiekun orlika przy I LO
w Krotoszynie.
Partnerami Dnia Sportu na Orliku
były Fundacja „Zwalcz Nudę”, organizująca m. in. Narodowy Dzień Sportu
na błoniach Stadionu Narodowego
w Warszawie, oraz fundacja RECAL,

która umożliwiła przeprowadzenie ekologicznych
zbiórek
recyklingowych. – Celem Dnia Sportu na Orlikach było zorganizowanie atrakcyjnych
form aktywności ruchowej. Przy okazji
mogliśmy promować zdrowy tryb życia,
lokalne kluby sportowe czy organizacje
wspierające aktywność fizyczną – podkreśla Michał Kolibabka, opiekun orlika
przy deptaku.
Dla wszystkich osób, które wzięły
udział w wydarzeniu, przewidziano opaski na ręce oraz specjalny plecak na buty
treningowe.
(GRZELO)
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TENIS ZIEMNY

Nasi zawodnicy w czołówce

Triumf krotoszyńskich deblistów
Andrzej Kaźmierczak i Dominik Marcisz wygrali turniej deblowy mężczyzn o Puchar WTT Solec. Na najniższym stopniu podium uplasował
się duet z Koźmina Wielkopolskiego – Mirosław Borodo i Marek Mastalierz.

Trasa trzech biegów – na dystansach 15,10 i 5 km – wiodła wokół malowniczych jezior w powiecie gnieźnieńskim.
Najdłuższy odcinek pokonało 193 zawodników. W krótszych biegach rywalizowało 114 uczestników.
Na dystansie 5 km startowali biega-

cze z Krotoszyna. Monika Jadczak
na ostatnich metrach biegu wyprzedziła
swoją rywalkę w kategorii open i zajęła
trzecie miejsce z czasem 23: 03. W kat.
K16 również była trzecia.
Roz po czy na ją cy swoją przygo dę
z biegami Kacper Filipek uplasował
się na siódmej pozycji w kat. M16
z wynikiem 29: 34. Piotr Jadczak uzyskał czas 23: 41 i w kat. M40 był
czwar ty.

Zwycięstwo Osiedla nr 1

Organizatorem imprezy był Gminny
Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp., a impreza odbywała się w ramach współzawodnictwa sportowego pod hasłem
„Szybciej, celniej, mocniej”.
Do rywalizacji przystąpiło 14 zespołów, które podzielono na trzy grupy.
Do fazy pucharowej awansowały po dwa
najlepsze teamy. W pierwszej grupie najlepsza była Stara Obra (10 pkt.), która wyprzedziła Osiedle nr 3 (7 pkt.), Walerianów (5 pkt.), Wyrębin (4 pkt.) oraz Orlę

(GRZELO)

DART

Marta Pawlicka na podium w Chorzowie

(ANKA)

PIŁKA NOŻNA

W sobotę, 9 września, odbył się Turniej Piłki Nożnej Drużyn Sześcioosobowych z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Zwyciężyła ekipa
z Osiedla nr 1, wyprzedzając Staniew i Osiedle nr 3.

FOT. WTT Solec

3 września wokół Trzemeszna po raz
drugi zorganizowano Letni Bieg
Trzech Jezior. Bardzo dobrze spisali
się zawodnicy z Krotoszyna.

W grupie Kaźmierczak i Marcisz odnieśli komplet zwycięstw, pokonując Norberta Kubiaka i Patryka Duszyńskiego 2: 0 (6: 2, 6: 3), Rafała Góreckiego i Michała Barańskiego 2: 0 (6: 3, 6: 4) oraz
Wojciecha Chlebowskiego i Patryka Andrzejewskiego 2: 0 (6: 2, 6: 2). Z drugiego
miejsca awans do dalszej fazy uzyskali Górecki i Barański.
W drugiej grupie Mirosław Borodo
i Marek Mastalierz ograli Tomasza Płoszczycę i Dominika Geldnera 2: 0
(6: 2, 6: 2) oraz przegrali z Radosławem
Bahłajem i Rafałem Pieczyńskim 0: 2
(4: 6, 5: 7), zajmując drugą lokatę.
Tę ostatnią parę w półfinale pokonał

krotoszyński duet, z kolei koźmińscy tenisiści musieli uznać wyższość Góreckiego
i Barańskiego. W meczu o trzecie miejsce
Borodo i Mastalierz pokonali Pieczyńskiego i Bahłaja 2: 0 (6: 4, 7: 5).
Finał był bardzo zacięty. Pierwszą
partię 7: 6 wygrali Górecki i Barański. Kolejne dwa sety należały już do Kaźmierczaka i Marcisza – 7: 5, 6: 3 – i to oni zostali triumfatorami turnieju.
Nagrody wręczał Andrzej Paczkowski,
prezes WTT Solec. – Na wstępie trzeba
podkreślić wielką rolę organizatora – Andrzeja Paczkowskiego, który sam doprowadził do budowy czterech kortów, z których
jeden okalają trybuny. To ewenement
w skali kraju – podkreśla A. Kaźmierczak. – Rywalizacja stała nawysokim poziomie. W turnieju walczyły pary z Poznania,
Śremu, Jarocina czy Pleszewa. Jesteśmy zadowoleni z naszej dyspozycji oraz z gościnności, z jaką się spotkaliśmy na obiektach
WTT Solec – dodaje tenisista.

(1 pkt.). Grupę B wygrało Osiedle nr 1
z Koźmina Wlkp. (12 pkt.), a kolejne pozycje zajęły Staniew (9 pkt.), Mokronos (4
pkt.), Wrotków (4 pkt.) i Nowa Obra (0
pkt.). W grupie C komplet punktów wywalczył Wałków (9 pkt.), za którym uplasowały się Pogorzałki Wielkie (4 pkt.), Borzęciczki (2 pkt.) i Biały Dwór (1 pkt.).
W fazie pucharowej Staniew wygrał
ze Stara Obrą (1: 0), Osiedle nr 1 pokonało Pogorzałki Wielkie (4: 0), a Osiedle nr 3
wyeliminowało po rzutach karnych Wałków. O końcowym zwycięstwie zdecydował trójmecz finałowy. Triumfatorem zostało Osiedle nr 1, które pokonało Osiedle
nr 3 (5: 0) oraz Staniew (3: 0). W trzecim
pojedynku Staniew wygrał z Osiedlem
nr 3 (1: 0).
(GRZELO)

Na początku września w Chorzowie
odbył się pierwszy turniej w ramach
Grand Prix POD w Darta. Bardzo dobrze spisała się Marta Pawlicka, która w parze z Joanną Kubowicz zakończyła rywalizację w deblu
na trzeciej pozycji!
Darterzy konkurowali przez trzy dni
w hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie. W piątek przy tarczy walczyły duety. Pary Jacek Cieślak i Przemysław Pawlicki oraz Piotr Figlak i Sebastian Szostak zostały sklasyfikowane na miejscach 25-32.
Z kolei Adrian Jasiński z Przemysławem Sawickim uplasowali się na pozycjach 17-24.
W rozgrywkach żeńskich duetów Marta Pawlicka wystąpiła w parze z reprezentantką Polski – Joanną Kubowicz. W grupie
ten team pokonał po 2: 0 Golly i Musiał,
Krzyszczyk i Rumanowską, Pająk i Wolską
oraz przegrał 1: 2 z Biedą i Ryczkowską.
W półfinale Pawlicka i Kubowicz, po zaciętej walce, uległy 2: 3 parze Król / Lagner i zakończyły zmagania na lokatach 3-4.
– Jestem bardzo zadowolona z piątkowego występu. Grałyśmy z Asią w parze po raz pierwszy, konkurencja była spora, więc niewątpliwie podium to sukces.
W półfinale przegrałyśmy 2: 3. Naprawdę
niewiele zabrakło do finału. Czuję pewien niedosyt, ale ten wynik napawa
optymizmem przed kolejnym Grand Prix
we Włocławku – skomentowała krotoszyńska darterka.
W sobotę odbył się turniej indywidualny. Najlepiej z naszych zawodników spi-

sał się Przemysław Pawlicki. Prezes Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta w grupie pokonał Daniela Kawalca (3: 0), Wojciecha Frydrycha (3: 0) i Dariusza Wójcika (3: 1) oraz przegrał z Grzegorzem Pajdakiem (2: 3). W fazie pucharowej ograł
Michała Półtoraka (3: 1), a następnie nie
dał rady Piotrowi Turkowi (1: 4), kończąc
zawody na miejscach 17-32.
Z grupy wyszedł także Sebastian Szostak, pokonując Rafała Kasprzaka (3: 0)
i krotoszynianina Piotra Figlaka (3: 2)
oraz ulegając Mariuszowi Golly'emu
(2: 3). W kolejnej fazie przegrał z Andrzejem Potoczniakiem (1: 3) i uplasował się
na pozycjach 33-64. Na tej samej lokacie
turniej zakończył Jacek Cieślak, który
po wyjściu z grupy przegrał z Łukaszem
Wacławskim (0: 3).
Na etapie grupowym udział w turnieju zakończyli Adrian Jasiński, Przemysław Sawicki, P. Figlak i M. Pawlicka. Dla gra czy, któ rzy nie wyszli

z grup, zorganizowano zawody Grand
Prix Cup.
Zwieńczeniem darterskiego weekendu był niedzielny turniej GP POD 2. Tym
razem z grup udało się wyjść J. Cieślakowi
i P. Pawlickiemu. Pierwszy z nich wygrał
z Łukaszem Rubaszkiem (2: 1), Bartoszem Słowikowskim (2: 0) i Michałem
Półtorakiem (2: 1), a w fazie pucharowej
uległ Dariuszowi Marciniakowi (0: 3). P.
Pawlicki w grupie pokonał Mirosława
Urbanowicza (2: 1) i Radosława Dąbrowskiego (2: 1), a z zawodów odpadł po przegranej z Krzysztofem Stróżykiem (0: 3).
Reprezentanci SKLD dziękują sponsorom za wsparcie finansowe. – Z każdym
kolejnym startem na turniejach z cyklu
Grand Prix łatwiej jest mi rywalizować
z mocniejszymi zawodnikami. Mimo braku sukcesów progres jest widoczny – w średniej ilości punktów oraz w pewności rzutów – stwierdza P. Sawicki.
(GRZELO)
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CROSSFIT

LOGinLAB w stolicy kraju

– LOGinLAB w Warszawie było największą z imprezą z tego cyklu, jaką udało mi się zorganizować. W Krotoszynie
mieliśmy 160 zawodników, a w stolicy
kraju ponad 170 miłośników crossfitu – oznajmia Dawid Kujawski.
W zmaganiach indywidualnych zaprezentowało się sześciu przedstawicieli powiatu krotoszyńskiego. Piotr Konarski był
szósty w MEN Scaled. Pozycję niżej uplasował się Piotr Kopaczyński w MEN 35RX.
Z kolei Łukasz Zachwiej zajął 13. lokatę
w MEN RX. W rywalizacji kobiet Marlena
Kuczyska była siódma, Angelika Korzecka
dwunasta, a Barbara Talaga czternasta. – Zawodnicy z naszego powiatu zaprezentowali się znakomicie, pokazując
przy tym bardzo dobrą technikę. Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy w zawodach
uczestniczyła osoba mająca 12 lat – Daria
Nikitenko – mówi D. Kujawski.
W zawodach drużynowych Patryk
Sekula i Wojciech Jagła, występujący

FOT. Dominik Góral

Podczas wrześniowych targów FIWE
w Warszawie odbyły się ostatnie
w tym roku zawody crossfitowe z serii LOGinLAB, których inicjatorem
jest krotoszynianin – Dawid Kujawski. Zawodnicy rywalizowali drużynowo i indywidualnie.

PLAYARENA
pod nazwą Unbroken Team, uplasowali
się na dziewiątym miejscu, a Piotr Całujek i Sebastian Pluta (Grom w Raju) zajęli 15. pozycję. Z kolei znane z prowadzenia zajęć w LAB. Krotoszyn, Agnieszka
Lepczyńska i Kalina Ryba, zakończyły rywalizację na ósmej lokacie.
W swoim debiucie Martyna Rost wraz
z Zuzanną Filipiak zajęły trzecią pozycję. – Zawody pozostaną na długo w mojej
pamięci, ponieważ zdecydowałam się
w nich uczestniczyć po raz pierwszy jako zawodniczka, a nie sędzia. Wraz z przyjaciółką
osiągnęłyśmy znacznie więcej, niż planowałyśmy, przy okazji świetnie się bawiąc. Jak
na debiut nie mogło być lepiej – stwierdza
Martyna Rost. – LOGinLAB FIWE uważam za coś wspaniałego. Super atmosfera,

ludzie motywujący do działania i podtrzymujący naduchu. Dodatkowo mnóstwo adrenaliny, dającej pozytywnego kopa w każdym treningu – dodaje.
– Dla LOGinLAB pokazanie się
na największych targach fitness w tej części Europy jest wielkim osiągnięciem.
Przez cały weekend promowaliśmy Krotoszyn poprzez banery i koszulki z logotypem miasta. Dodatkowo spiker wielokrotnie powtarzał nazwę naszej miejscowości. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi zorganizować tak dużą imprezę,
a w szczególności krotoszyńskiej ekipie
LAB, na czele z Tobiaszem Narożniakiem
i Mateuszem Czubakiem – podsumowuje D. Kujawski.
(GRZELO)
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Rywalizowali we Wrocławiu i Swarzędzu
W niedzielę, 10 września, biegacze
z naszego powiatu rywalizowali w 35.
PKO Maratonie we Wrocławiu
oraz II Półmaratonie Szpota w Swarzędzu. W obu imprezach startowało łącznie blisko sześć tysięcy zawodników.
Na linię mety 35. edycji maratonu
we Wrocławiu dotarło 4630 biegaczy.
W tym roku najlepszy okazał się Kenijczyk Rop Abel Kibet z czasem 2: 13: 36.
Do pobicia rekordu trasy zabrakło mu
dziewięciu sekund. Na podium znaleźli
się także jego rodacy – Robert Mbithi
Wambua (2: 14: 27) oraz Kyeva Mutuku
(2: 16: 45). Rekord kobiet pobiła Barsosio
Stellah Jepngetich, meldując się na mecie
z wynikiem 2: 28: 14. Najlepszy z Polaków był Kamil Jastrzębski (2: 21: 36).
Z grona przedstawicieli powiatu krotoszyńskiego najlepiej spisał się Krzysztof
Maciejewski (130. miejsce), który uzyskał
czas 2: 59: 47. Poza nim w stolicy Dolnego
Śląska startowali Karol Olejniczak (176.
miejsce – 3: 06: 21), Justyna Olejniczak
(433. miejsce – 3: 22: 40), Karol Mroczkowski (434. miejsce – 3: 22: 40), Tomasz
Krajka (1170. miejsce – 3: 42: 51),
Krzysztof Kasprzak (1491. miejsce – 3: 49: 30), Tomasz Głowacki (1635.
miejsce – 3: 52: 40), Aneta Malec (1819.

Mistrz rozgromiony przez lidera
Ku zaskoczeniu wielu obserwatorów
w pojedynku na szczycie piłkarskich
rozgrywek Playareny ekipa MTV pokonała A Seree Tee aż 5: 1. Potknięcia mistrzów nie wykorzystał trzeci
w tabeli Pancom, który przegrał
z LZS-em Kobierno-Tomnice 2: 3.
Zespół MTV postawą w meczu
z AST potwierdził, że dotychczasowe wyniki nie były dziełem przypadku. Rozdrażewianie odnieśli w pełni zasłużone zwycięstwo, a bohaterami spotkania byli
Adam Szczepanik, który strzelił trzy gole,
oraz dobrze spisujący się w bramce Michał Troszczyński.
Zdunowski Pancom przegrał z LZS-em 2: 3. Połączone siły Kobierna i Tomnic prowadziły 2: 0 po trafieniach Mikołaja Kaźmierczaka, ale rywale doprowadzili
do wyrównania. Zwycięskiego gola dla

LZS-u zdobył Paweł Górka. Czerwoną
kartkę otrzymał Adam Adamski.
Dream Team w meczu z Brodziakami prowadził już 4: 0, ale pozwolił przeciwnikom odrobić straty. Końcówka należała już do DT, który wygrał 5: 4. Blisko
sprawienia sensacji była drużyna Hornets, lecz po zaciętej walce uległa ekipie
Igloo 4: 5. Trzy trafienia dla przegranych
zanotował Piotr Marcisz.
W ostatnim pojedynku Albatrosy
rozgromiły Tornado 11: 2. Cztery bramki
zdobył Kamil Kaźmierczak. W obozie
Tornado dwoił się i troił Marcin Klupa,
który ostatecznie zszedł z placu gry z kontuzją pleców.
Żubrom przyznano walkower za konfrontację ze Strażnikami, którzy – co zastanawiające – nie poinformowali nikogo
o rezygnacji z rozegrania meczu.
(GRZELO)

ZAPASY

Gumiś dziesiąty na świecie

miejsce – 3: 55: 23), Szymon Karbowiak
(1992. miejsce – 3: 57: 46), Jarosław Świdurski (2039. miejsce – 3: 58: 23), Radosław Rapczyński (2161. miejsce – 4: 00: 18), Ryszard Mierzejewski
(4056. miejsce – 4: 53: 31) i Patrycja Polcyn (4548. miejsce – 5: 44: 53).
– W porównaniu do poprzedniej
edycji organizatorzy przygotowali trudniejszą trasę – mówi K. Olejniczak. – Mieliśmy do pokonania dużo
wzniesień, co przeszkadzało w osiąganiu
dobrych wyników. Dla mnie nie był to
udany start, ponieważ na 40 km złapał
mnie kryzys. Do rekordu życiowego za-

brakło mi prawie sześciu minut, dlatego
nie jestem zadowolony.
Półmaraton Szpota w Swarzędzu wygrał Krzysztof Hadas z czasem 1: 09: 20.
Za nim uplasowali się Marcin Fehlau
(1: 10: 52) i Adam Konieczny (1: 11: 18).
Wśród kobiet najszybsza była Patrycja Talar (1: 18: 20).
Nasz powiat reprezentowali Artur
Marek (89. miejsce – 1: 29: 23), Marcin
Obal (154. miejsce – 1: 33: 52), Jarosław
Marciniak (227. miejsce – 1: 37: 44)
i Agnieszka Czerwińska (1003. miejsce – 2: 12: 06).
(GRZELO)

W Atenach odbyły się Mistrzostwa
Świata Kadetów w Zapasach.
Na dziesiątym miejscu w kategorii 69 kg uplasował się zawodnik
LKS-u Ceramik Krotoszyn – Szymon
Wojtkowski.
Rywalizacja w stolicy Grecji nie była
dla Polaków zbyt udana. Dorobek 19-osobowej kadry to zaledwie jeden brązowy

medal. Na najniższym stopniu podium
uplasowała się Wiktoria Chołuj.
Na dziesiątej pozycji zmagania w kategorii 69 kg zakończył Szymon Wojtkowski. Popularny Gumiś pokonał Daniela Veszeli 3-1 (12-7) oraz Eliego Musayewa 3-1 (8-2). Udział w turnieju zakończył po walce z Turkiem Umurem Aybeyem 0-5 (1-8).
(GRZELO)
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Astra lepsza w derbach powiatu

Gol Mikołaja Marciniaka zdecydował o zwycięstwie Astry Krotoszyn
w derbach powiatu z Piastem Kobylin. Tym samym podopieczni trenera
Leszka Krutina nadal pozostają bez
porażki i do lidera tracą zaledwie
jedno oczko.
Niedzielne spotkanie pomiędzy
dwoma ekipami z naszego powiatu było
najciekawszym w tej kolejce. – Był to
bardzo zacięty pojedynek. Widać było,
że o zwycięstwie może zdecydować jedno trafienie. I tak też się stało. Na szczę-

ście dla nas to my wracamy do domu
z kompletem punktów – powiedział
Mariusz Ratajczak, kierownik Astry
Krotoszyn.
Kluczowa akcja meczu miała miejsce
w drugiej części gry. W 50. minucie z lewej strony boiska Krzysztof Ratyński obsłużył podaniem Mateusza Stacha. Boczny obrońca Astry posłał dośrodkowanie
w pole karne, a Mikołaj Marciniak pokonał Jakuba Poślednika strzałem głową.
W pierwszej odsłonie Piast miał dwie
znakomite sytuacje, ale Tomasz Kokot
za każdym razem pudłował z najbliższej
Piast Kobylin - Astra Krotoszyn 0:1
(0:0)
BRAMKA: 0:1 - Mikołaj Marciniak

(50' głową)
CZERWONA KARTKA: Błażej
Wielebiński (70')
ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Krystek, Wawrocki, Stach - Ratyński
(87' Miedziński), Kryś, Mizerny, Mat.
Marciniak (46' Lialuk) - Oleśków (82'
Budziak), Mik. Marciniak
PIAST: Poślednik - A. Kurzawa,
Pospiech, Wosiek, Wielebiński Wachowiak, Szymanowski, M.
Kurzawa, Kamiński - Olikiewicz, Kokot

odległości. Bliski szczęścia był też Jakub
Pospiech, który po dwójkowej akcji z Patrykiem Kamińskim uderzył jednak
wprost w Patryka Wojtkowiaka. W drugiej połowie Piast miał okazję wyrównać
po strzale Szymona Wośka.
W 70. minucie czerwoną kartkę
za faul na Karolu Krystku otrzymał Błażej
Wielebiński. W końcówce spotkania goście mogli dobić rywala, lecz po uderzeniu Tomasza Miedzińskiego piłkę z linii
bramkowej wybił Marcin Kurzawa.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

PIŁKA NOŻNA

Fatalna druga połowa
Po bardzo dobrej pierwszej odsłonie
Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski prowadził z Turem 1921 Turek 2: 0 i nic
nie
zapowiadało
katastrofy.
Po zmianie stron na boisku istniała
już tylko ekipa gości, która zaaplikowała miejscowym cztery gole i wywiozła z Koźmina komplet punktów.
W pierwszych 45 minutach podopieczni trenera Macieja Dolaty spokojnie rozgrywali swoje akcje i zdobyli dwie
bramki. Wynik spotkania otworzył Marek Wiła, który wykorzystał zbyt krótko
wybitą piłkę po rzucie wolnym. Na 2: 0
podwyższył Krzysztof Czabański, pokonując golkipera gości strzałem głową.
Druga połowa to fatalna gra Orłów.
Przyjezdni odrobili straty w niespełna
trzy minuty. Najpierw z rzutu wolnego
piłkę do bramki przy bliższym słupku
wpakował Beniamin Trzepacz. Niedługo
potem Szymon Izydorczyk wykorzystał
zbyt krótkie wybicie futbolówki przez Patryka Szulca i mieliśmy remis.
Piłkarze z Turku zwietrzyli szansę
i poszli za ciosem. W 70. minucie bramkarz Orłów po raz trzeci musiał wyciągać
piłkę z siatki, tym razem po strzale Kry-

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. - Tur 1921
Turek 2:4 (2:0)
BRAMKI: 1:0 - Marek Wiła (8'), 2:0

- Krzysztof Czabański (38' głową), 1:2 Beniamin Trzepacz (51' wolny), 2:2 Szymon Izydorczyk (54'), 2:3 Krystian Przybylak (70'), 2:4 - Michał
Ignaczak (92')
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc - Majusiak,
Skowron, Grodzki, Maciejewski (80'
Janowski) - Dolata (55' Derwich),
Czabański, Wiła, J. Szymkowiak Gałczyński (60' M. Szulc), Wach (60'
M. Szymkowiak)

stiana Przybylaka. Wynik spotkania już
w doliczonym czasie gry ustalił Michał
Ignaczak, finalizując kontrę swojego zespołu.
Po ośmiu kolejkach Biały Orzeł ma
na koncie zaledwie trzy punkty. Z trybun
słychać było głosy niezadowolenia. Kibice
nawoływali miejscowych działaczy
do zmiany trenera.
(GRZELO)
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