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KOBYLIN

Będzie druga tura wyborów!
Tomasz Lesiński i Wiesław Popiołek zmierzą się w drugiej turze
przed ter mi no wych
wy bo rów
na burmistrza Kobylina. W minioną niedzielę żaden z czwórki kandy da tów nie uzy skał po par cia
przekraczającego 50 procent.

Po prze li cze niu gło sów przez
Miejską Komisję Wyborczą okazało
się, iż do drugiej tury dostali się Tomasz Lesiński (KW Stow. SIO) i Wiesław Popiołek (KWW WP). Mieszkańcy gmi ny Ko by lin po raz ko lej ny
do urn udadzą się 15 października.

O stanowisko burmistrza ubiegało się czterech kandydatów. W pierwszej turze zwyciężył Tomasz Lesiński,
na którego zagłosowało 1349 osób.
Wiesław Popiołek zdobył 1013 głosów. Trzeci był Rafał Nowacki (KWW
Rafała Nowackiego), za którym opowiedziało się 739 wyborców. Z kolei
Mirosław Jackowski (KWW „Zgoda
dla Przyszłości”) uzyskał 86 głosów.
Do głosowania uprawnionych było 6439 miesz kań ców. We dług da nych MKW w wy bo rach wzię ło
udział 3221 osób, co daje 50-procentową frekwencję.
(NOVUS)
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PLEBISCYT

Który proboszcz zwycięży?

Trwa nasz Plebiscyt na Ulubionego
Proboszcza Powiatu Krotoszyńskiego 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. Wkrótce dowiemy się,
z działań którego proboszcza jesteście zadowoleni najbardziej.
Na czele nadal znajduje się (stan
na 2 października, godzina 12.00) ks.

kan. Ryszard Muszyński z Parafii
Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie – 31,2% oddanych dotąd głosów.
Tuż za nim jest ks. Łukasz Żurawski
z Parafii Świętej Trójcy w Lutogniewie – 30,7%. Na trzecią lokatę spadł ks.
Włodzimierz Dubis z Parafii św. Izydora Oracza w Biadkach – 20,2%.
Laureata plebiscytu poznamy
o północy 5 listopada 2017. Wtedy to
nasza zabawa dobiegnie końca. Klasyfikację on-line można śledzić przez całą
dobę na www.glokalna.pl w zakładce
Plebiscyty.
(ANKA)

Jak głosować?
Wyślij sms pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o treści PROBOSZCZ.,
podając numer kandydata według wzoru: PROBOSZCZ. 28
Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!
Oddaj 3 głosy na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 72051

(koszt 2,46 zł z VAT).
Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567
(koszt 7,38 zł z VAT).

Z SESJI
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Na czwartkowej sesji krotoszyńscy
radni podjęli uchwałę w sprawie
nadania tytułu „Zasłużony dla Krotoszyna” Irenie Marszałek.

m.grzelak@glokalna.pl

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

Z wnioskiem o nadanie tego tytułu
dla swojej szefowej zwrócił się Oddział Rejonowy w Krotoszynie Polskiego Związku

Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Kapituła tytułu, mając na uwadze zasługi Ireny Marszałek w zakresie promowania
Krotoszyna i osiągnięcia w pracy społecznej, pozytywnie zaopiniowała ów wniosek. W miniony czwartek rada podjęła
w tej sprawie stosowną uchwałę.
(ANKA)
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TECHNOLOGIA

Karol Jankowiak na czele
komisji rewizyjnej

E-usługi w wysokiej jakości
W minioną środę w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie oficjalnie zainaugurowano projekt „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminach Krotoszyn, Kobylin,
Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski,
Zduny, Sulmierzyce i w powiecie krotoszyńskim”.

Justyn Zaradniak, przewodniczący
rady, skierował do J. Zawodnego słowa podziękowania za sumienne wypełnianie
mandatu radnego w latach 2014-2017
i godne reprezentowanie mieszkańców
na forum rady, za cenne inicjatywy
i wspólne rozwiązywanie wielu problemów.
– Dziękuję za konstruktywne dyskusje, które – mimo różnic – udało się pogodzić i doprowadzić do pozytywnego zakończenia, jak to było w przypadku regulaminu przyznawania stypendiów – powiedział z kolei J. Zawodny. – Nie zawsze
się zgadzaliśmy, jak w dość trudnej sprawie, jaką było poszerzenie strefy parkowania, ale zawsze podchodziliśmy do siebie
z szacunkiem i potrzebą szukania jak najlepszych rozwiązań dla dobra mieszkańców naszej małej ojczyzny – podkreślił były już radny. Jednocześnie zaapelował
do rady, aby jeszcze raz pochyliła się
nad budżetem obywatelskim i poprosił
o opracowanie projektu przebiegu ścieżek
pieszo-rowerowych na terenie gminy.
Nowym przewodniczącym komisji
rewizyjnej został Karol Jankowiak. Ponadto powołano nowego członka komisji – Andrzeja Nowackiego.
Na zakończenie sesji do słów J. Zawodnego odniósł się Maciej Bratborski,
burmistrz Koźmina Wlkp. – Uchwalenie
budżetu obywatelskiego proponowałem
już w 2014 roku – zakomuniko-

FOT. www.kozminwlkp.pl

Podczas sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbyła się 13
września, burmistrz i radni oficjalnie
podziękowali za współpracę Jackowi
Zawodnemu, który zrzekł się mandatu radnego w związku z objęciem
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1. Na nowego przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano Karola Jankowiaka.

wał. – Zresztą z tym hasłem szli do wyborów radni Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej. W latach 2015 i 2016, ze
względu na zmienną dynamikę budżetu
gminy, związaną przede wszystkim
z funkcjonowaniem oświaty, postanowiliśmy wspólnie (...), że opóźnimy wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Z całą
odpowiedzialnością mówię, że nie widzę
możliwości wprowadzenia budżetu obywatelskiego w przyszłym roku, gdyż będzie to rok newralgiczny w okresie wprowadzanej reformy oświaty i nie jesteśmy
w stanie przewidzieć kosztów, jakie gmina będzie musiała w związku z tym ponieść. Uważam, że budżet obywatelski
jest to rzecz bardzo potrzebna, jednak będąc odpowiedzialnym za cały budżet gminy, nie zdecyduję się go wprowadzić
w 2018 roku – oznajmił M. Bratborski.
Burmistrz przypomniał także, że
Koźmin Wlkp. wraz z powiatem krotoszyńskim i ościennymi gminami jest
w trakcie opracowywania koncepcji ścieżek rowerowych. Jak zaznaczył, Rada
Miejska zabezpieczyła na ten cel pieniądze w budżecie gminy.
(NOVUS)

Projekt, który jest dofinansowany ze
środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ma na celu rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz
systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej. Przyczyni się
do budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, opartego na szybkim i bezpośrednim dostępie do informacji i wiedzy.
Dzięki realizacji projektu mieszkańcy powiatu uzyskają dostęp do wysokiej
jakości e-usług, świadczonych przez urzędy administracji publicznej oraz jednostki organizacyjne z wykorzystaniem Inter-

netu i technologii mobilnych. Zmiany
przede wszystkim mają dotyczyć zastąpienia formularzy papierowych, przesyłanych obecnie pocztą tradycyjną lub przekazywanych osobiście w urzędach, możliwością złożenia formularzy on-line z dowolnego miejsca. Skutkować to będzie
zmniejszeniem kolejek w urzędach, ograniczeniem kosztów paliwa po stronie
mieszkańców oraz kosztów eksploatacyjnych po stronie urzędów, lepszą organizacją pracy i usprawnieniem rejestru prowa-

dzonych spraw.
Wartość
projektu
wynosi 2 775 646,07 zł, z czego kwota dofinansowania to 2 359 299,15 zł, czyli 85%
wydatków kwalifikowanych. Wkład własny gmin uczestniczących w projekcie
opiewa na 416 346,92 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29 sierpnia pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a gminą Krotoszyn.
(NOVUS)

Zakres usług w ramach projektu: system do obsługi biblioteki szkolnej. Uła- sive Web Design), dzięki czemu będą się
1) E-usługi: – Elektroniczny Obieg Dokumentów – zintegrowany z platformą E-Puap, systemami dziedzinowymi i BIP, umożliwiający uzyskanie informacji o stanie realizacji sprawy w urzędzie
– Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta – służące do udostępnienia interesantom urzędu danych w zakresie ich zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności
drogą elektroniczną oraz składania wniosków i deklaracji przez Internet (e-formularze), zintegrowane z systemem informatycznym urzędu i EOD.
2) E-oświata: – Elektroniczny system rekrutacji do szkół i przedszkoli – zapewnia
sprawny przebieg procesu rekrutacji. Wykorzystanie systemu nie tylko redukuje
chaos i wynikający z niego zbędny stres
kandydatów i ich rodziców, ale gwarantuje
również, że proces naboru przebiega według jasnych i przejrzystych zasad.
– Szkolne biblioteki cyfrowe – nowoczesny

twia codzienną pracę bibliotekarza i przyspiesza ewidencjonowanie wypożyczeń.
Katalog biblioteki dostępny jest dla
uczniów o każdej porze i z każdego komputera z dostępem do Internetu, także z urządzeń mobilnych.
3) E-Rada – system wspomagający pracę
Rady Miejskiej, obsługa i integracja
wszystkich najważniejszych zadań realizowanych przez RM, jej kompleksowe zarządzanie i komunikacja pomiędzy radnymi
i mieszkańcami, którzy będą mogli przeglądać informacje o posiedzeniach, obradach, projektach, uchwałach rady. Przewiduje się zakup tabletów dla radnych i systemu wizualizacji na sali sesyjnej.
4) www – modernizacja / rozbudowa /
budowa strony internetowej miasta/gminy
i jej podstron. W ramach por talu dla urzędu zostaną wykonane podpor tale dla jednostek podległych. Strony zostaną wykonane zgodnie z technologią RWD (Respon-

prawidłowo wyświetlać na każdym urządzeniu, niezależnie od rozdzielczości ekranu (np. smartfony, tablety). Strony zostaną
wykonane zgodnie ze standar dem
WCAG 2.0 poziom AA, dzięki czemu zwiększy się dostępność por talu dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla starszych.
5) E-Info – system informacji prezentowanej na multimedialnych wyświetlaczach
(z ang. Digital Signage). System bardziej
przyciąga uwagę od rozwiązań tradycyjnych
(np. papierowych plakatów), przez co odbiorcy łatwiej dowiadują się o danym wydarzeniu czy poznają konkretne informacje.
6) E-GiS – digitalizacja zasobów przestrzennych – wektoryzacja miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, możliwość generowania wypisu i wyrysu z MPZP,
rejestr decyzji o warunkach zabudowy,
system informacji adresowej.

Wydarzenia
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SENIORZY

Miłość się nie starzeje
Za nami kolejna edycja projektu
„Senior z inicjatywą”, zorganizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. W tym roku wydarzeniu przyświecało hasło „miłość
się nie starzeje”.
Impreza odbyła się pod patronatem
marszałka województwa wielkopolskiego
Marka Woźniaka, starosty Stanisława Szczotki i burmistrza Franciszka Marszałka. Koszt
tegorocznej edycji projektu wyniósł 21 tys.
złotych (8 tys. – samorząd województwa
wielkopolskiego, 3 tys. – PFRON, 2
tys. – powiat krotoszyński, 2200 – gmina
Krotoszyn, 5800 – wkład osobowy).
Projekt zainaugurowano konferencją
w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. Jej

tematem była sytuacja osób starszych
w powiecie krotoszyńskim. Przy okazji
omówiono także system wsparcia osób
starszych w środowisku zamieszkania
oraz projekt Meetingdem. Nazajutrz zorganizowano konsultacje społeczne, dotyczące powołania Gminnej Rady Seniorów.
Punktem kulminacyjnym projektu

był XIII Przegląd Twórczości Artystycznej.
Na scenie zaprezentowało się 29 zespołów. Jednocześnie w holu kina można było obejrzeć wystawę prac rękodzielniczych
oraz skosztować rozmaitych przysmaków.
W kategorii najlepsze rękodzieło zwyciężyła Maria Urbaniak (Klub Seniora Koźmin Wlkp.), za najlepszy produkt „Kuchnia seniora nie zna granic” uznano specjały przygotowane przez seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu. Za najlepszy występ zespołowy uhonorowano grupę śpiewaczą „Przyjaciele”
z Klubu Seniora przy MGOPS w Koźminie Wlkp. Z kolei w kategorii występ indywidualny triumfował duet ZOZ (Zbigniew Cyunczyk i Zbigniew Obara) ze
Stowarzyszenia Wielkopolska z Wyobraźnią z Koźmina Wlkp.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

JUBILEUSZ

Cecylia świętowała 125-lecie!

FOT. krotoszyn-powiat.pl
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W niedzielę, 24 września, 125-lecie istnienia świętowało Koło Śpiewacze Cecylia z Sulmierzyc. Z tej okazji w miejscowym kościele parafialnym odbył się
koncert „Rozśpiewany Powiat”.

Zanim jednak miłośnicy muzyki chóralnej mogli wysłuchać pieśni
w wykonaniu zaproszonych chórów
i jubilatki, odprawiona została msza
w intencji żywych i zmarłych chórzystów. Z kolei prezes Kazimierz
Kobusiński w kilku zdaniach przy-

pomniał historię sulmierzyckiego
koła śpiewaczego.
Członkom zespołu Cecylia złożono
życzenia i wręczono odznaczenia, wyróżnienia oraz prezenty. Z rąk radnego wojewódzkiego Jana Grześka chórzyści odebrali Odznakę Honorową „Za Zasługi dla
Województwa Wielkopolskiego”. Z kolei
Jerzy Wojtaszek, wiceprezes Południowo-Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp., wręczył złote,
srebrne i brązowe odznaki honorowe Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Wimieniu starosty życzenia Cecylii składali Marzena Wiśniewska – kierownik Biura
Promocji i Rozwoju, a także Irena Rękosiewicz – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Krotoszyńskiego, która dodatkowo ufundowała słodki upominek dla chórzystów.
W urodzinowym koncercie udział
wzięły chóry z Kobylina, Koźmina Wlkp.,
Odolanowa i Zdun. Na zakończenie wystąpili chórzyści z Cecylii, którzy pod dyrekcją Małgorzaty Wysockiej dali popis
swoich umiejętności śpiewaczych.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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KOŹMIN WLKP

Skontrolowali zabytkowe obiekty
JUBILEUSZ

14 września strażacy z jednostek OSP
w Wałkowie, Borzęciczkach i Koźminie Wlkp. uczestniczyli w operacyjnym
rozpoznaniu obiektów, które przeprowadzili przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie.
Do rozpoznania wyznaczone zostały
dwa zabytkowe obiekty – Muzeum Ziemi
Koźmińskiej oraz drewniany kościół pw.
Św. Trójcy. Z inicjatywą wspólnego dokonania kontroli wyszedł koźmiński urząd.
Pomysł ten zyskał akceptację KP PSP.
Udział koźmińskich strażaków

ochotników był o tyle ważny, że wyznaczone obiekty należą do niezwykłych okazów koźmińskiej architektury, a jednocześnie są to budynki trudno dostępne.
Zapoznanie strażaków z ich specyfiką pozytywnie wpłynie w przyszłości
na skuteczność ich działań w razie sytuacji zagrożenia pożarem. Kontrolujący
obejrzeli wszystkie pomieszczenia, sprawdzili drogi ewakuacyjne oraz drogi dojazdowe służb ratowniczych, jak również
środki gaśnicze i sprawność hydrantów
w najbliższej okolicy.
OPRAC. (NOVUS)

W niedzielę, 17 września, odbyły się
uroczystości z okazji 140-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach. Jubileusz był dobrą okazją do wręczenia medali i odznaczeń.
Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu uczestników, w asyście sulmierzyckiej orkiestry dętej i pocztów sztandarowych, pod dowództwem dha Wojciecha
Marciniaka, na sulmierzycki rynek. Tam
odbyła się część oficjalna, w trakcie której
m. in. wręczono odznaczenia i medale zasłużonym strażakom. Nie zabrakło oczywiście okolicznościowych przemówień.
Złotym medalem „Za zasługi dla
pożar nictwa” uhonorowany został
druh Janusz Paduch, srebrnym – druhowie Karol Gibasiewicz, Wojciech
Machnik i Wojciech Ostojski, a brązowym – druhowie Adam Słowiński
i Wojciech Wieczorek.
Odznakę „Strażak wzorowy” wręczono druhom Mariuszowi Kalakowi, Sebastianowi Kokotowi i Markowi Stankiewi-

FOT. www.sulmierzyce.pl

FOT. PHOTOsikora / OSP. Koźmin Wlkp.

140-lecie sulmierzyckiej OSP

czowi. Z kolei brązową odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” przyznano Klaudii Ulicznej, Erykowi Gibasiewiczowi, Arturowi Gibasiewiczowi, Szymonowi Wojtkowskiemu, Piotrowi Breierowi, Szymonowi Wujczykowi i Piotrowi
Kokotowi.

Członkowie OSP w Sulmierzycach
dziękują sponsorom oraz wszystkim darczyńcom, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do organizacji jubileuszu,
a także tym osobom, które od wielu lat
wspierają działania jednostki.
(NOVUS)

Edukacja
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POZNAŃ

Nasze szkoły wśród wyróżnionych
27 września w Teatrze Wielkim
w Poznaniu odbyła się gala podsumowująca konkursy Wielkopolska
Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Pośród wyróżnionych
szkół znalazły się dwie placówki
z naszego powiatu.

BIADKI

Ścieżka edukacyjna już gotowa

Tegoroczna, druga edycja konkursów
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Złożono 225 wniosków, z czego 123 o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku
oraz 102 o tytuł Wielkopolski Nauczyciel
Roku. Nagrodzono 21 nauczycieli
oraz 26 szkół.
Podczas uroczystości uhonorowano
nauczycieli oraz szkoły, które wyróżniają
się innowacyjnością, wysoką jakością nauczania, współpracą ze środowiskiem lokalnym, jak również kształtowaniem
wśród uczniów postaw patriotycznych
i obywatelskich.
Zwycięzcy, laureaci oraz wyróżnieni
otrzymali nagrody finansowe, dyplomy
i pamiątkowe statuetki, wykonane przez
artystę plastyka według pomysłu Marzeny Wodzińskiej – członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku
przyznano Aleksandrze Schoen-Kamińskiej z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników
Polskich w Pile. Z kolei Wielkopolską
Szkołą Roku został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.
W grupie 19 wyróżnionych placówek znalazły się Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. F. Libel-

ta w Krotoszynie. Wyróżnione szkoły
otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe w wysokości 3 tysięcy złotych.
Dopełnieniem artystycznym programu
gali były występy duetu skrzypcowego, tenorów Mirosława Niewiadomskiego iKordiana
Kacperskiego oraz pokaz powietrzny Aleksandry Kierdowicz, natomiast jej zwieńczeniem – koncert Michała Szpaka.
OPRAC. (ANKA)

ZDUNY

Uhonorowano ośmioro uczniów

Ścieżka przebiega częściowo w budynku szkoły, a częściowo na zewnątrz.
Motywem przewodnim jest hasło „Poznajemy, więc szanujemy naszą przyrodę”.
W ramach realizacji projektu zakupiono
pomoce dydaktyczne – tablice i gry edukacyjne, stację meteorologiczną oraz pojemniki na segregację odpadów czy zużyte baterie.

Gry i zabawy w doskonały sposób łączą
przyjemne z pożytecznym, pełnią funkcje
informacyjno-poznawcze, rozwijają sprawność, w części są interaktywne. Przedmiotowe tablice uatrakcyjnią lekcje i z pewnością
wpłyną na wzrost wiedzy dzieci z zakresu
środowiska naturalnego, w tym ekosystemów leśnych, flory ifauny oraz racjonalnego
gospodarowania wodą i energią. Najmłodsi
mają się uczyć postawy proekologicznej.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 25
tys. złotych, z czego 20 tys. stanowiło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
(NOVUS)
ŹRÓDŁO: WWW.KROTOSZYN.PL

W trakcie niedawnej sesji Rady Miejskiej w Zdunach burmistrz Tomasz
Chudy wręczył uczniom stypendia
za wysokie wyniki w nauce i sporcie.
Stypendyści otrzymali listy gratulacyjne oraz upominki. Stypendia w postaci jednorazowej wypłaty 500 zł zostały
przekazane na konta bankowe.
Za szczególne wyniki w nauce uhonorowano Weronikę Ratajek z kl. II gimnazjum w Zespole Szkół w Zdunach,
Kingę Grobelną z kl. II gimnazjum oraz
Wiktorię Maciaszek z kl. III gimnazjum.
Za wysokie wyniki sportowe stypendium otrzymali Weronika Połczyńska

FOT. www.zduny.pl

W połowie września zakończono projekt pod nazwą „Szkolne Centrum
Przyrodniczo-Ekologiczne w Biadkach”. W jego ramach w miejscowej
szkole podstawowej utworzono przyrodniczo-ekologiczną ścieżkę dydaktyczną.

z kl. II gimnazjum, Weronika Karwik
z kl. II technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach i Wiktor Malec z kl. III gimnazjum.
Za szczególne osiągnięcia nagrodzo-

no Aleksandrę Kasprolewicz z kl. III gimnazjum i Zofię Kraszewską z kl. IV Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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NA DRODZE

Rowerowy problem
Senator Łukasz Mikołajczyk wystosował interpelację do ministra infrastruktury w sprawie zgłoszonej mu
przez asystenta Krzysztofa Kubika.
Chodzi o kolarzy, którzy – wedle obowiązujących przepisów – powinni
jeździć ścieżkami pieszo-rowerowymi (o ile na ich treningowej trasie takowe są). Jak zauważa znany z kolarskich dokonań K. Kubik, jest to sytuacja absurdalna.
– Zdarza się, że policja zatrzymuje
kolarza bądź grupę kolarzy, którzy nie jadą ścieżką pieszo-rowerową – wyjaśnia K.
Kubik. – Nie jesteśmy takimi samymi rowerzystami jak np. wycieczka rowerowa
czy ludzie jadący na zakupy bądź dojeżdżający do pracy.
Krotoszyński kolarz podkreśla, że jest
jak najbardziej za tym, by budować jak najwięcej ścieżek rowerowych, z których
zresztą sam, będąc „w cywilu”, korzysta. – Jednak kolarze, nawet amatorzy,
osiągają prędkości często przekraczające 30-40 km/h – stwierdza. – Jadąc na trening kilkudziesięcio- czy nawet kilkusetkilometrowy, nierzadko całą grupą, nie jesteśmy w stanie zjeżdżać na ścieżki rowerowe,

TOMASZ GIERKO – doradca finansowy
Ostatni dzwonek, a co
będzie później..?

które najczęściej kończą się w szczerym polu albo po prostu na którymś skrzyżowaniu w mieście. A poza tym rower szosowy
i kostka brukowa oraz wysokie krawężniki
po prostu ze sobą nie współgrają.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, K. Kubik zwrócił się z prośbą do senatora Mikołajczyka o interpelację do odpowiedniego ministra. – Pan senator pochodzi z Ostrowa Wlkp., gdzie działa lokalna
grupa kolarska OTR Interkol, do której

PRZYRODA

Akcja sadzenia drzew
W piątek, 22 września, na terenie leśnictwa Lila odbyła się kolejna edycja akcji sadzenia lasu pod hasłem
„Dla nas i przyszłych pokoleń”.
W inicjatywę zaangażowali się wicestarosta Paweł Radojewski, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie
Powiatowym, przedstawiciele Nadleśnictwa Krotoszyn, dzieci z Publicznego Przedszkola w Zdunach i Przed-

szkola nr 5 Wesoła Gromadka w Krotoszynie, wychowankowie Specjalnego
Ośrod ka Szkol no -Wychowawcze go
w Konarzewie oraz podopieczni Środowi skowe go Do mu Sa mo po mo cy
w Krotoszynie.
W lesie na uczestników akcji czekały sadzonki dębu szypułkowego,
przekazane przez Nadleśnictwo Krotoszyn. Sadzono je pod czujnym okiem
leśników – Anny Komorowskiej, Marcina Woźniaka, Krystiana Chmielarza

należę – zaznacza K. Kubik.
Na ostatnim posiedzeniu senatu parlamentarzysta wystosował więc oświadczenie senatorskie do ministra infrastruktury z prośbą o rozpoczęcie rozmów
na ten temat z samymi zainteresowanymi,
czyli kolarzami. Problem ów zauważył nawet prezes PZKol. – Mam nadzieję, że uda
nam się doprowadzić do rozsądnego rozwiązania tej kwestii – dodaje K. Kubik
(ANKA)

i Mariusza Wolnika. Na powierzchni 0,2 ha posadzono 500 sztuk drzewek. Dodatkową atrakcją było odegranie przez leśnika Tobiasza Szczęsnowskiego na rogu myśliwskim początku
i zakończenia akcji.
Całemu przedsięwzięciu towarzyszył także szeroki program edukacji ekologicznej, przygotowany przez leśników. – Myślę, że dzisiejsza akcja jest bardzo pożyteczna. Nie jest tak ważne, ile
dziś posadzimy drzew, ale sama inicjatywa uświadamiania dzieciom i młodzieży, jak istotna jest ochrona środowiska – powiedział wicestarosta Paweł Radojewski.
(NOVUS)

Zatem od czego
zacząć...

Wiele osób, które dzisiaj
myślą o zakupie swojego wymarzonego „M”, boryka się
z podstawowym problemem – skąd pozyskać te minimalne 10% wkładu własnego,
by spełnić swoje marzenia.
Ogromne wsparcie w tej kwestii dało państwo, jednak zainteresowanie
jest tak duże, że środki z limitu są wykorzystywane w ciągu kilku godzin. Tak też
było w sierpniu bieżącego roku, kiedy to
pula z kwotą 2,57 mld zł, otwarta 8 sierpnia, skończyła się w mgnieniu oka.

Już dzisiaj udać się
do doradcy i zbadać
swoją zdolność kredytową, uzyskać potwierdzenie, że jako kredytobiorcy będziemy mogli
skorzystać z MDM,
i na końcu rozpocząć
wstępnie poszukiwanie odpowiedniego
mieszkania, które będziemy chcieli zakupić. Wszystko to powinno być starannie
przemyślane i odbywać się przy udziale
osoby, która wspomoże nas na każdym
etapie transakcji.

Nie załapaliśmy się na środki
w sierpniu, więc co możemy zrobić?

Jakie jest ryzyko, że nie uzyskamy
dofinansowania?

Przygotować się właściwie do transakcji, biorąc pod uwagę wszystkie elementy układanki. Przede wszystkim musimy już dzisiaj ustalić, czy i w jaki sposób
możemy skorzystać z tych środków, ponieważ kiedy pojawimy się w Banku 2
stycznia 2018 roku i będziemy chcieli
ubiegać się o MDM, będzie już za późno.

Na każdym etapie wnioskowania
o kredyt w programie MDM czeka na nas
wiele sytuacji, które mogą wpłynąć na to,
czy otrzymamy dofinansowanie, czy też
nie. Dlatego tak ważnym jest właściwe
przygotowanie, by już w pierwszym
kwartale przyszłego roku cieszyć się z posiadania własnego mieszkania.
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Twój Agent Ubezpieczeniowy a OSZUŚCI
podszywający się pod znaną ostrowską firmę
Rozmawiamy z Jarosławem Budnym z Biura Finansowego ECWF w Ostrowie Wielkopolskim.

Dziś zajmiemy się dość głośnym tematem, jakim jest zamknięcie jednego
z biur kredytowych w Ostrowie Wielkopolskim. Zapewne słyszał Pan o tym.

– Oczywiście, że tak – to dość głośna
sprawa, zarówno wśród osób z branży, jak
i zwykłych ostrowian. Pewne niepokojące
sygnały docierały do nas już od jakiegoś
czasu, jednak kulminacja zdarzeń nastąpiła wiosną tego roku. W efekcie działań
prokuratury i policji zatrzymano wiele
osób, a instytucja finansowa, której przedstawicielstwa rozsiane były po całym kraju, została już zamknięta.
Czy w Ostrowie również znajdował
się ich oddział?

– Tak, na ulicy Wolności. Ciężko jest
jednak podać konkretną nazwę, bo często
była zmieniana. Wśród Klientów funkcjonowali poprostu jako „kredyty zWolności”.
O co tak naprawdę jest ta cała afera?

– Nie jestem prokuratorem czy chociaż prawnikiem, abym mógł to dokładnie opisać. Wiem jedynie, że na masową
skalę oszukiwano ludzi – w tym oczywiście również w Ostrowie.

Na czym polegały te oszustwa?

– Najprawdopodobniej mechanizm był dość prosty – co innego było
mówione
Klientom, a co innego dawano im
do podpisania.
Obiecywano świetne warunki i wyjątkowo
niskie raty, a okazywało się zupełnie inaczej. Co gorsze, Klienci często orientowali
się w sytuacji dopiero wtedy, gdy otrzymywali wezwania do zapłaty. Czasem Klienci
podpisywali nieświadomie kilka umów
kredytowych jednocześnie. Myśleli, że to
kilka egzemplarzy tej samej umowy, a zawierano kilka umów kredytowych naraz.
Po czasie okazywało się, że do spłacania
mają kilka rat. A co się stało z pieniędzmi
z kredytów, to już trudno ustalić.
Wspominał Pan w naszej ostatniej
rozmowie, że Was również cała ta sprawa dotknęła?

– Nie tyle dotknęła, co uderzyła na-

wet. Wspomniana firma, oszukująca ludzi, chciała za wszelką cenę się pod nas
podszyć. Kopiowano więc np. nasze ulotki – zarówno szatę graficzną, jak i samą
treść, powielano inne sposoby reklamowania, stosowano łudząco podobną nazwę, otwarto biuro w naszym bliskim sąsiedztwie, a nawet wykupiono bardzo podobne do naszych numery telefonów.
Po co to wszystko?

– Po to, by zdobyć zaufanie Klientów, po to, by Klient myślał, że korzysta
tak naprawdę z usług naszego biura. Czyli firmy, która cieszy się dużym zaufaniem Klientów, działa na rynku kredytowym od lat, ma wypracowaną dobrą pozycję i opinię. Wspominaliśmy wielokrotnie, również na łamach Gazety Lokalnej
KROTOSZYN, w jaki sposób sprawdzać
pośredników i agentów finansowych. Pamiętajmy, drodzy Czytelnicy, aby zweryfikować, chociaż w Internecie, opinie
na temat firmy, której chcemy zlecić znalezienie dla nas dobrego kredytu.
Może w takim razie najlepszym
sposobem byłoby niekorzystanie

z usług biur czy agentów finansowych?

– To może nie być najlepsze rozwiązanie dla naszej kieszeni. Skazujemy się
bowiem na przyjęcie oferty zaproponowanej przez bank – najczęściej dość drogiej oferty…
A odpowiadając inaczej – czy zawierając umowę ubezpieczenia, np. OC
na samochód czy ubezpieczenie majątkowe mieszkania, odwiedza Pan wszystkich
ubezpieczycieli?
Nie, korzystam z usług mojego
agenta ubezpieczeniowego. On do mnie
przyjeżdża z ofertą, podpisujemy i mam
spokój.

– No właśnie. W ten sposób dajemy
sobie możliwość wyboru najlepszej oferty. Bo po co przepłacać za to samo? Podobnie działa agent kredytowy pracujący
w biurze kredytowym, z dwoma dość
znaczącymi różnicami: po pierw-

sze – proces uzyskania kredytu jest bardziej skomplikowany i trudniejszy
do przebrnięcia niż podpisanie umowy
kredytowej. Korzystając więc z usług biura finansowego, mamy spokój z wszystkimi formalnościami.
Po drugie – przy kredytach mówimy o znacznie wyższych kwotach.
Ubezpieczenie kosztuje kilkadziesiąt,
kilkaset czy czasem kilka tysięcy złotych
rocznie, a na kredyty potrafimy wydawać tyle samo, ale w skali miesiąca.
Agent kredytowy jest w stanie wybrać
dla nas ofertę, dzięki której zaoszczędzimy co miesiąc nawet kilkaset złotych.
Korzystanie z zaufanych biur finansowych jest więc oszczędnością zarówno
czasu, jak i pieniędzy.

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

SP 1 KOŹMIN WLKP.

W 111. rocznicę wybuchu strajku szkolnego

W ostatni piątek września w Szkole Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich1906-1907 wKoźminie Wlkp.
obchodzono dzień patrona. Tym samym
uczczono 111. rocznicę wybuchu strajku szkolnego w tej miejscowości.
Uroczystości rozpoczęły się od wciągnięcia flagi na maszt przed szkołą oraz
Mszy św. w Kościele pw. Św. Wawrzyńca.
Potem uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się na salę gimnastyczną,
gdzie odbył się uroczysty apel, połączony
ze ślubowaniem pierwszoklasistów.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły odśpiewano hymn państwowy. Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp., odczytał wypracowanie jednej z uczennic
na temat nadania imienia szkole.
Uczniowie zaprezentowali program
przybliżający uczestnikom uroczystości wydarzenia zlat1906-1907. Koźmińskie dzieci stanęły wówczas w obronie języka ojczystego, sprzeciwiając się odpowiadaniu napytania w języku niemieckim na lekcjach religii. Strajk zaczął się 9 września 1906 roku,
a w październiku liczba protestujących
wzrosła do 183 uczniów. Dzieci, wspierane

przez swoich rodziców, śmiało sprzeciwiały
się zakazowi, mimo iż zaborca stosował wobec nich surowe kary. Kazano zostawać dłużej w szkole i uczyć się długich niemieckich
wierszy, a nawet bito dzieci.
Po prezentacji uczniowie odśpiewali
hymn szkoły, nawiązujący do wydarzeń
sprzed lat. Ponadto ogłoszono wyniki
konkursu dotyczącego święta patrona.
Kolejnym punktem uroczystości były występy dzieci oraz pasowanie pierwszoklasistów.
KINGA KOSTKA

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Wydarzenia
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KROTOSZYN

Przedszkolaki świętowały
W dniach 18-21 września w Krotoszynie obchodzono ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka. Organizatorem było Przedszkole Bajka przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Jana
Chrzciciela w Krotoszynie, we współpracy z Krotoszyńską Biblioteką Publiczną. Dla dzieci przygotowano
mnóstwo atrakcji i świetną zabawę.
Pierwszego dnia dzieci z krotoszyńskich przedszkoli obejrzały w kinie seans
filmowy „O czym szumi las”. Nazajutrz
w przedszkolu Bajka zorganizowano konkurs wiedzy o bajkach. Wszystkie drużyny były solidnie przygotowane. Przygotowano dziewięć zadań, które dotyczyły takich bajek jak „Bolek i Lolek”, „Reksio”,
„Zaczarowany ołówek”, „Pomysłowy Dobromir” i „Krecik”. Dzieci poradziły sobie
doskonale i – zdaniem komisji – wszyscy
zasłużyli na dyplomy, nagrody oraz słodki
poczęstunek.
Punktem kulminacyjnym obchodów
święta przedszkolaka była impreza
na krotoszyńskim rynku, gdzie spotkały
się dzieci z wszystkich placówek. Na początku wspólnie odśpiewano ogólnopol-

WYDARZY SIĘ

godz. 21.00 – BOTOKS - Polska, thriller, 135' - 2D

Krotoszyn

Wtorki-piątki

Kino Przedwiośnie
6-11 października

godz. 15.00 - MY LITTLE PONY. FILM Kanada/USA, animowany, 99' - 2D dubbing
godz. 16.45 - MY LITTLE PONY. FILM Kanada/USA, animowany, 99' - 2D dubbing
godz. 18.30 – BOTOKS - Polska, thriller, 135' - 2D

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

Teatr Polska: „Zabijanie Gomułki” w wykonaniu
aktorów Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w
Legnicy, o godz. 19.00 w KOK-u. Bilety w cenie 15 zł.

ski hymn przedszkolaków. Dla bohaterów
dnia przygotowano takie atrakcje jak zabawy animacyjne, malowanie twarzy czy
wypuszczanie w powietrze balonów z dołączonymi do nich marzeniami. Przy okazji ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Moja ulubiona bajka”. Laureatów
nagrodzono książkami, które wręczali
burmistrz Franciszek Marszałek, ksiądz
proboszcz Aleksander Gendera, Ewa Bukowska – dyrektor KBP, Małgorzata Śniecińska – dyrektor Przedszkola Bajka. Wy-

17.00 w sali kameralnej KOK-u. Bilety w cenie 15 zł.
13 października

Spotkanie z drem Jackiem Kępą - „Reformacja jej wpływ na historię Niemiec i Europy Zachodniej” o
godz. 17.30 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.
18 października

„Wieczór z astronomią” w Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej, od godz. 18.00.

10 października

19 października

Spektakl teatralny „Prosta historia” o godz.

XII edycja Biegu Papieskiego, organizowanego

różnione prace można obejrzeć w bibliotece na pierwszym piętrze. Bibliotekarze
wręczali rodzicom foldery edukacyjne
Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta
Dzieciom, a najmłodszym – zakładki
do książek, pozyskane z zaprzyjaźnionej
księgarni Lektorat Plus.
Zwieńczeniem obchodów były Międzyprzedszkolne Zawody Sportowe.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

przez ZSP nr 3.

KOŹMIN WLKP.
7 października

41. edycja Biegu Maćka na dystansach 5 i 10
km. Start o godz. 12.30.
13 października
„Czesław śpiewa solo” o godz. 19.00 w sali kina
Mieszko. Bilety w cenie 45 i 55 zł.

Gmina
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BILARD

Dwa brązowe medale w Kielcach
Od 22 do 24 września w Kielcach
odbywały się Mistrzostwa Polski
Uczniowskich Klubów Sportowych
w Bilardzie. Z brązowymi medalami
do domów wrócili Weronika Połczyńska i Damian Wierzyk, reprezentujący UKS Bila Zduny.

KOLARSTWO

Szukają następców olimpijczyków

Impreza możliwa była dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa wielkopolskiego. Mali rowerzyści rywalizowali w ośmiu kategoriach wiekowych.
W grupie przedszkolaków najlepsi
byli Natalia Zasępa (Ostrów Wlkp.) i Patryk Rogalski (Biadki). W wyścigach dzieci ze szkół podstawowych pierwsze miejsca zajmowali Zuzanna Matejko (I klasa – Biadki), Igor Gabrysiak (I klasa – Biadki), Maja Tomczak (II klasa – Koźminek), Filip Trawnik (II klasa – Koźminek), Agata Madajka (III kla-

FOT. Maria Grzesiak

W czwartek, 21 września, w Biadkach odbył się wyścig kolarski
pod hasłem „Szukamy następców
olimpijczyków”. Do zmagań przystąpiły przedszkolaki oraz uczniowie
szkół podstawowych z całej Wielkopolski.

sa – Biskupice Zabaryczne), Wiktor Gabrysiak (III klasa – Biadki), Anna Kij
(IV klasa – Wola Droszewska), Bartosz
Całka (IV klasa – Wola Droszewska), Oliwia Czerwonka (V klasa – Biadki), Filip
Piguła (V klasa – Godziesze), Marta
Strzyż (VI klasa – Godziesze), Piotr Kij
(VI klasa – Wola Droszewska), Julia Kry-

BIEGI

Na trasie w Niemczech
Od 9 do 11 września grupa zawodników KS Krotosz przebywała z wizytą w Dierdor fie – partnerskiej
miej scowo ści Kro to szy na. Na si
spor tow cy wy bra li się w rejs
po Renie oraz rywalizowali w biegu w Engers.
Uczestnicy biegu mieli do wyboru
trasy od długości 2,5 km, 5 km
oraz 10 km. Wszyscy reprezentanci Krotosza startowali na najdłuższym dystansie. Najlepiej z nich spisał się Karol Kałuż-

ny, który z czasem 44: 43 wygrał zawody.
Na trzecim miejscu uplasował się Maciej
Sobkowiak z wynikiem 45: 35. Z kolei
Monika Sobkowiak (49: 26) zajęła drugą
lokatę wśród pań. Ponadto do mety dotarli Piotr Tyczyński (55: 00) oraz Walery
Maćkowiak (1: 13: 00).
Warto podkreślić, że w zawodach
uczestniczyły także osoby niepełnosprawne, a rywalizacji towarzyszyła typowo rodzinna atmosfera. Zwieńczeniem imprezy był koncert lokalnych zespołów.
(GRZELO)

marys (VII klasa – Koźminek) i Łukasz
Juszczak (VII klasa – Opatówek).
W klasyfikacji drużynowej triumfowała SP Godziesze (141 pkt.), wyprzedzając o zaledwie jeden punkt SP Biadki.
Trzecie miejsce zajęła SP Wola Droszewska (95 pkt.).
(GRZELO)

Opiekę nad reprezentacją UKS Bila
Zduny sprawowali trenerzy, Ilona i Paweł
Galeja. W. Połczyńska rozpoczęła turniej
od porażki z Weroniką Pankiewicz (2: 3).
Następnie pokonała Maję Drążek (3: 0),
Maję Rytych (3: 0), Justynę Mirowską
(3: 1), Aleksandrę Piąstkę (3: 1) oraz Julię
Nowacką (3: 1). W półfinale nie sprostała
aktualnej mistrzyni kraju – Monice Pierze (0: 3) – i zakończyła udział w turnieju
na trzecim miejscu.
W grupie juniorów młodszych rywalizował D. Wierzyk. Zawodnik zdunowskiej Bili ograł Daniela Kupidurę (3: 2),

Bartosza Tracza (3: 0), Huberta Sagana
(3: 1) i Łukasza Furmaniaka (3: 1). W półfinale przegrał z późniejszym triumfatorem – Jakubem Kowalczykiem z Krakowa (2: 4) – i ostatecznie uplasował się
na trzeciej pozycji.
Najmłodszy ze zdunowian Michał
Hyliński walczył w kategorii młodzików.
Najpierw pokonał Jakuba Danielaka
(3: 1) i Arkadiusza Sudzińskiego (3: 2).
W kolejnej konfrontacji nie wbił decydującej bili i przegrał z Bartłomiejem Łapaczem (2: 3). Po drugiej stronie drabinki
uległ Jakubowi Chrobotowi (0: 3) i został
sklasyfikowany na 17. miejscu.
– Oceniając całe mistrzostwa, można
stwierdzić, że Weronika i Damian zrealizowali swoje cele, gdyż zdobyli medale. Z kolei Michał z każdym kolejnym występem
prezentuje się coraz lepiej, co dobrze rokuje na przyszłość – skomentował P. Galeja.
(GRZELO)

ZAPASY

Brąz Tomasza Kowalskiego
Trzech reprezentantów Olimpijczyka
Sulmierzyce rywalizowało w Poznaniu na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Zapasach
w Stylu Klasycznym. Tomasz Kowalski wywalczył brąz.
W zawodach startowali zapaśnicy
z czterech województw – zachodniopomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Spośród zawodników sulmierzyckiego klubu najlepiej
powiodło się T. Kowalskiemu, który
w kategorii 73 kg zdobył brązowy krążek, pokonując przez przewagę techniczną Tomasza Kundegórskiego z Sobieskiego Poznań.
Na dziesiątym miejscu udział w mistrzostwach zakończył Przemysław Wizner, a piętnasty był Miłosz Adamczak.
(ANKA)
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Koniec pucharowej przygody Piasta
Po porażce z Odolanovią Odolanów
Piast Kobylin zakończył przygodę
z Okręgowym Pucharem Polski.
Podopieczni trenera Marka Nowickiego musieli uznać wyższość IV-ligowego rywala i pozostaje im już tylko walka o ligowe punkty.
Goście wyszli na prowadzenie w 5.
minucie. Prostopadłe podanie otrzymał
Bartosz Zmyślony i mimo asysty dwójki
defensorów technicznym uderzeniem
pokonał Jakuba Poślednika.
Po kwadransie gry coraz lepiej zaczął
sobie radzić Piast, co przyniosło efekt.
W 38. minucie po rzucie rożnym niefortunnie interweniował Wojciech Budzik,
pakując futbolówkę do własnej bramki.
Dobrą okazję miał jeszcze Tomasz Kokot,
ale trafił prosto w bramkarza.
Po zmianie stron na prowadzenie
miejscowych mógł wyprowadzić Mate-

Piast Kobylin - Odolanovia Odolanów
1:2 (1:1)
BRAMKI: 0:1 - Bartosz Zmyślony

(5'), 1:1 - Wojciech Budzik (38'
samobójcza), 1:2 - Piotr Skrzypczak
(72' głową)
PIAST: Poślednik - Kowalski (55'
Stanisławski),
Snela,
Pospiech,
Wielebiński, Szymanowski, M. Kurzawa,
Wciórka (80' Szwarczyński), Olikiewicz
(60' Swora), Kokot, Wachowiak

usz Wachowiak, który minął kilku rywali, lecz jego strzał zdołał obronić golkiper
Odolanovii. Równie dobrze bramkarz

spisał się przy uderzeniu T. Kokota z rzutu wolnego.
W 72. minucie gola, jak się okazało – na wagę awansu, zdobyli goście. J. Poślednik skapitulował po strzale głową Piotra Skrzypczaka. Odolanowianie potem
jeszcze raz trafili do siatki, ale arbiter nie
uznał tego trafienia.

DART

Inauguracja rozgrywek KLD

(GRZELO)

SUMO

Worek medali na pucharowych zawodach
W sobotę, 23 września, w Gorzowie
Wielkopolskim odbyły się zawody
Pucharu Polski Dzieci, Młodzików
i Kadetów w Sumo. Bardzo dobrze
zaprezentowali się przedstawiciele
TA Rozum Krotoszyn i UKS Samson
Kobylin i przywieźli z imprezy worek
medali.
Zawody w Gorzowie Wlkp. były najważniejszym sprawdzianem przed mistrzostwami Polski, które odbędą się 8
października w Krotoszynie. W zmaganiach dzieci pierwsze miejsca zajmowali
Kacper Szymura (TA Rozum – 23 kg),
Weronika Wieczorek (TA Rozum – 25
kg), Filip Urbaniak (TA Rozum – 32 kg),
Eryk Staniszewski (TA Rozum – 36 kg),
Małgorzata Kubicka (42 kg) i Nikola
Urbaniak (44 kg). Srebrne medale zdobyli Wiktoria Tereba (TA Rozum – 29 kg),
Tatiana Francka (TA Rozum – 42 kg),
Aleksandra Osman (UKS Samson – 44
kg), Dominika Konowalczyk (TA Rozum – 46 kg) i Kamila Konieczna (UKS
Samson – 54 kg). Na trzecim stopniu podium stanęli Igor Hęciak (TA Rozum – 25 kg), Anna Konowalczyk (TA
Rozum – 29 kg), Jakub Pawlik (TA Rozum – 39 kg) i Zofia Sobczak (UKS Samson – 42 kg).

W kategorii młodzików złoto wywalczyli Jakub Hekiert (TA Rozum – 40 kg),
Tymoteusz Ratajczyk (TA Rozum – 45
kg), Dawid Lesk (UKS Samson – 50 kg),
Piotr Szymczak (TA Rozum – 60 kg) i Lena Andrzejak (TA Rozum – +60 kg).
Na drugich lokatach rywalizację ukoń-

czyli Mateusz Szafraniak (UKS Samson – 40 kg), Daniel Krasoń (TA Rozum – 45 kg), Jakub Kaźmierczak (UKS
Samson – 50 kg), Dorota Idziorek (TA
Rozum – 50 kg), Agata Jarka (UKS Samson – 55 kg), Nikola Śliwowska (UKS
Samson +60 kg) i Jakub Skowroński
(UKS Samson – 65 kg). Najniższy stopień podium należał do Wirginii Roszek
(UKS Samson – 45 kg), Natalii Puśleckiej
(UKS Samson – 55 kg), Filipa Sroczana
(UKS Samson – 65 kg) i Gabriela Szydłowskiego (TA Rozum – +70 kg).
W grupie kadetów złote krążki zgarnęli Ewelina Jaśniak (TA Rozum – 45
kg), Mikołaj Kandzierski (UKS Samson – 95 kg) i Kacper Mikołajczyk (TA
Rozum +95 kg). Srebro zdobyli Anna
Szymczak (TA Rozum – 55 kg), Mikołaj
Raźniak (TA Rozum – 55 kg), Mateusz
Pieszak (UKS Samson – 65 kg) i Kacper
Siepa (UKS Samson – 95 kg). Trzecie pozycje zajmowali Zofia Pioch (UKS Samson – 55 kg), Jakub Szulc (UKS Samson – 55 kg), Monika Sowa (UKS Samson – 65 kg), Kinga Sroczan (UKS Samson – 65 kg), Piotr Krajewski (TA Rozum – 65 kg), Kacper Wiatrak (TA Rozum – 65 kg) i Oskar Kmiecik (TA Rozum – 75 kg).
(GRZELO)

Za nami pierwszy turniej Krotoszyńskiej Ligi Darta. W rozgrywkach męskich triumfował Norbert Pecyna,
a w gronie pań najlepsza była Ewa
Pawlicka.
Tym razem Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga Darta postanowiło zorganizować dwanaście turniejów, a nie dziesięć
jak dotychczas. Honorowy patronat
nad rozgrywkami objęła Galeria Krotoszyńska, która funduje puchary dla najlepszych zawodników.
W zawodach pań o końcowym
triumfie decydował stosunek legów. Najlepsza okazała się Ewa Pawlicka, która
miała bilans 7: 5. Odniosła dwie wygrane – z Martą Pawlicką (3: 0) i Danutą
Pawlicką (3: 2) – oraz przegrała z Anną
Kowalczyk (1: 3). Na drugim miejscu,
z bilansem 6: 4, uplasowała się M. Pawlicka, która pokonała A. Kowalczyk (3: 1)
i D. Pawlicką (3: 0). Z kolei na najniższym
stopniu podium znalazła się A. Kowal-

czyk z bilansem 7: 6. Pochodząca z Ostrowa Wlkp. zawodniczka okazała się lepsza
od D. Pawlickiej (3: 2).
Turniej mężczyzn wygrał jarocinianin Norbert Pecyna, który w decydującym pojedynku pokonał Przemysława
Pawlickiego (5: 1). W drodze do finału
zwycięzca ograł Marcina Wojtkowiaka
(3: 0), Pawła Pawlickiego (3: 0), Karola
Pietrzaka (3: 1) i Jacka Cieślaka (3: 0).
Za liderem w klasyfikacji generalnej znajduje się trzech zawodników z naszego powiatu – Przemysław Pawlicki, J. Cieślak
i K. Pietrzak. Ostatni z wymienionych
wygrał z Włodzimierzem Skalskim (3: 0),
Łukaszem Kolanowskim (3: 2), Przemysławem Sawickim (3: 2) i Marcinem Kowalczykiem (2: 0).
Warto odnotować zakończenie lega 14. lotką przez N. Pecynę i 15. lotką
przez J. Cieślaka oraz maksymalną ilość
punktów rzuconą przez K. Pietrzaka
(180 pkt.).
(GRZELO)
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Nerwowa końcówka spotkania
Drugie zwycięstwo z rzędu odniósł
w rozgrywkach ligowych Biały Orzeł
Koźmin Wielkopolski. Tym razem
podopieczni trenera Macieja Dolaty,
po zaciętym pojedynku, pokonali
na własnym terenie Kanię Gostyń 3: 2.
W sobotnim meczu rywalizowały zespoły sąsiadujące w tabeli. Przed tą kolejką Kania miała punkt przewagi na Orłami. Po zwycięstwie koźminianie wyprzedzili gostyńską drużynę.
Wynik spotkania otworzył w 33. minucie Dawid Dolata, który z 20 metra ni
to strzelał, ni to centrował, a piłka, zupełnie myląc golkipera Kani, wpadła do siatki. Na początku drugiej połowy miejscowi
podwyższyli prowadzenie. W polu karnym sfaulowany został Jakub Szymkowiak, a jedenastkę na gola zamienił Igor
Skowron. W 87. minucie, po indywidual-

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. - Kania
Gostyń 3:2 (1:0)
BRAMKI: 1:0 - Dawid Dolata (33'),

nej akcji, bramkarza gości pokonał Marcin
Szymkowiak.
Po trzecim trafieniu Orłów wydawało się, że emocje się skończyły, a tymczasem w końcówce gospodarze zupełnie się
rozkojarzyli, a rywale zdołali zdobyć dwie
bramki. Najpierw w zamieszaniu podbramkowym Szymon Olejniczak umieścił piłkę w siatce, a potem sędzia podyktował rzut karny dla Kani za zagranie ręką

2:0 - Igor Skowron (53' karny), 3:0 Marcin Szymkowiak (87'), 3:1 Szymon Olejniczak (88'), 3:2 - Szymon
Olejniczak (92' karny)
BIAŁY ORZEŁ: Kubiak - Majusiak,
Skowron, Grodzki, Maciejewski (75'
M. Szulc) - Czabański, Wach (55'
Idzikowski), Dolata (60' M.
Szymkowiak),
Błażejczak
(70'
Derwich) - Gałczyński. J. Szymkowiak
jednego z koźmińskich defensorów. Jedenastkę wykorzystał S. Olejniczak. Na doprowadzenie do remisu już zabrakło czasu i punkty zostały w Koźminie.
(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

Astra spadła z pozycji lidera
Gol Krzysztofa Krysztofowicza dał
drużynie z Opatówka zwycięstwo
w starciu z Astrą Krotoszyn. Tym samym podopieczni trenera Leszka
Krutina spadli z pozycji lidera.
Mecz od intensywnych ataków rozpoczęli miejscowi. Dwukrotnie wyśmienicie
w bramce Astry spisał się Patryk Wojtkowiak, ratując swój zespół przed stratą gola.
Przyjezdni obudzili się po kwadransie gry.
Groźnie uderzył Mikołaj Marciniak, lecz
piłka minęła bramkę miejscowych.
W 53. minucie futbolówkę na skrzydle otrzymał Krzysztof Krysztofowicz
i technicznym strzałem pokonał rozpaczliwie interweniującego Wojtkowiaka. Zanim piłka wpadła do siatki, odbiła się jeszcze od słupka. Jak się potem okazało, było
to trafienie na wagę trzech punktów dla
Opatówka.

PIŁKA NOŻNA

Piast wypunktował Pogoń

– Był to mecz walki. O końcowym
wyniku zdecydował jeden gol. Tym razem to my okazaliśmy się gorsi od rywali. Nie poddajemy się i postaramy się
szybko wrócić na pozycję lidera – oznajmił Mariusz Ratajczak, kierownik Astry
Krotoszyn.

Krysztofowicz (53')
ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Krystek, Wawrocki, Stach - Mizerny,
Lialuk (65' Budziak), Kryś (82'
Olejnik), Ratyński - Oleśków, Mik.
Marciniak

(GRZELO)

ZAPASY

FOT. Polski Związek Zapaśniczy

Wielki powrót Radka Barana

Po dłuższej przerwie, spowodowanej
kontuzją, Radosław Baran wrócił
w wielkim stylu. Nasz zapaśnik wy-

KS Opatówek - Astra Krotoszyn 1:0
(0:0)
BRAMKA: 1:0 - Krzysztof

walczył bowiem srebrny medal
na 32. Wojskowych Mistrzostwach
Świata w litewskiej Kłajpedzie.

Zawody odbywały się w dniach 18-25
września na terenie Uniwersytetu Kłajpedzkiego. Reprezentant WKS-u Grunwald Poznań zmagania w kategorii 97 kg rozpoczął
od zwycięskiej konfrontacji z Chińczykiem
Bianem Shengkaiem 12-1. Dzięki przewadze technicznej zapewnił sobie prawo walki
w półfinale, gdzie czekał na niego Irańczyk
Hosein Gazvar. Pochodzący z Krotoszyna
zapaśnik nie miał z tym rywalem żadnego
problemu, wygrywając 10-0.
W finale Radek nie sprostał Białorusinowi Aliaksandrowi Hushtynowi, ulegając mu 0-4. Tym samym nasz zawodnik
wywalczył srebro wojskowych mistrzostw świata.
(GRZELO)

Ekipa trenera Marka Nowickiego pokonała na własnym terenie Pogoń
Trębaczów 3: 0. Bramki dla Piasta
Kobylin zdobyli Szymon Wosiek, Jakub Pospiech i Patryk Kamiński.
Po tym zwycięstwie kobylinianie plasują się tuż za podium kaliskiej klasy okręgowej.
Wszystkie gole padły w drugiej połowie. Krótko po zmianie stron zawahanie
dwójki obrońców wykorzystał Szymon
Wosiek, pakując futbolówkę do siatki
po dośrodkowaniu z bocznego rejonu boiska. Na 2: 0 podwyższył Jakub Pospiech,
finalizując szybką kontrę swojego teamu.
Rezultat ustalił Patryk Kamiński, który
znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Pogoni.

Przyjezdni mogli zdobyć bramkę
kontaktową w doliczonym czasie gry, lecz
rzutu karnego nie wykorzystał ich kapitan, Błażej Ostry. Ten sam zawodnik
zmarnował też dobrą okazję w pierwszej
połowie.
(GRZELO)

Piast Kobylin - Pogoń Trębaczów 3:0
(0:0)
BRAMKI: 1:0 - Szymon Wosiek

(48'), 2:0 – Jakub Pospiech (66'), 3:0 Patryk Kamiński (78')
PIAST: Poślednik - A. Kurzawa,
Wosiek, Pospiech, Wielebiński (55'
Wciórka) - Kamiński, M. Kurzawa,
Szymanowski (84' Swora), Snela (80'
Kowalski) - Wachowiak, Kokot (78'
Jędrzejak)

