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PLEBISCYT

Zapraszamy

Zmiany w czołówce

na koncert !
W najbliższą niedzielę, tj. 15 października, w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie
odbędzie się koncert charytatywny
z udziałem zespołów działających w parafiach dekanatu krotoszyńskiego. Początek o godzinie 15.00.
Koncert uświetni obchody XVII Dnia Papieskiego w Polsce oraz Światowego Dnia Hospicjów
i Opieki Paliatywnej. W trakcie imprezy zbierane
będą środki finansowe na zakup materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych dla Zakładu Opieki Paliatywnej SP ZOZ w Krotoszynie.
Koncert stanowić będzie połączenie nauki
św. Jana Pawła II z przesłaniem tego dnia poprzez hasło „Idźmy naprzód z nadzieją”.
Organizatorami są Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej, Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, Krotoszyński Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II wraz ze szkolnymi klubami wolontariuszy,
współpracującymi z CWZK i szkolnymi klubami wolontariuszy Caritas w Krotoszynie.
Akcję można wesprzeć poprzez obecność
na koncercie, jak również dobrowolną wpłatą do 15
grudnia na konto w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie – nr88841 000030001478820000001,
z dopiskiem „Hospicjum – 2017”.
(ANKA)

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 pierwsze miejsce wskoczył ks.
Włodzimierz Dubis z Parafii św. Izydora
Oracza w Biadkach – 34,2% oddanych
dotąd głosów (stan na 9 października, godzina 10.00). Tuż za nim jest ks. kan. Ryszard Muszyński z Parafii Oczyszczenia
NMP w Starymgrodzie – 33,8%. Trzecią
lokatę zajmuje ks. Łukasz Żurawski z Pa-

rafii Świętej Trójcy w Lutogniewie – 20,1%. Na kolejnych miejscach plasują się ks. kan. Janusz Giera z Parafii św.
Stanisława Bpa w Kobylinie i ks. kan.
Zygmunt Lewandowski z Parafii św.
Wawrzyńca w Koźminie Wlkp.
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).
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WYWIAD

Jako przewodniczący
jestem apolityczny
Z Krzysztofem Kasprzakiem, od niedawna przewodniczącym NSZZ ,,Solidarność” w krotoszyńskiej firmie Mahle, rozmawiał Michał Kobuszyński.
W jakich okolicznościach został
pan wybrany na przewodniczącego
związku zawodowego Mahle?

– 23 września odbyło się zebranie delegatów Solidarności, na którym wybrano
mnie – a byłem jedynym kandydatem – na stanowisko przewodniczącego
komisji zakładowej przy Mahle. Były to
wybory uzupełniające, ponieważ po 22
latach dotychczasowy szef związku, Tadeusz Kubiak, przeszedł na emeryturę.
Jakie – jako przewodniczący związku – stawia Pan sobie cele?

– Gruszek na wierzbie nie będę obiecywał. Postaram się dobrze pełnić swoją
funkcję. Nie mogę powiedzieć, jak np.
kandydat na burmistrza, że wyremontuję
tę czy inną drogę. Są rzeczy nie do przeskoczenia. Jeżeli nasz rząd nowelizuje kodeks pracy, na gorszych warunkach niż są
obecnie, to co może zrobić szeregowy
przewodniczący związku? Nad nim jeszcze są zarząd regionu i krajowy, który podejmuje uchwały i walczy w Komisjach
Trójstronnych. Jesteśmy na samym dole
tego szczebla.
Czy ludzie chętnie
do związków zawodowych?

ZDUNY
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W Urzędzie Miejskim w Zdunach
trwają prace remontowe. Zadanie realizowane jest w ramach termomodernizacji, na którą gmina otrzymała
dofinansowanie z Unii Europejskiej
w wysokości 85 procent kosztów.
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Prace remontowe oczywiście wiążą
się z utrudnieniami dla urzędników,
a przede wszystkim dla klientów magistratu. Dlatego wszyscy odwiedzający proszeni są o zachowanie ostrożności, stosowa-

nie się do wywieszanych ogłoszeń, zwracanie uwagi na pojawiające się w urzędzie
kierunkowskazy i ostrzeżenia. Szczególne
baczenie należy mieć na dzieci.
W urzędzie wymieniana jest instalacja grzewcza. Będzie zamontowany piec
gazowy. Do tej pory urząd ogrzewany był
z węglowej kotłowni w szkole. Ponadto
będzie wymienione oświetlenie na energooszczędne typu LED. Budynek zostanie również ocieplony od zewnątrz warstwą izolacyjną oraz zyska nową elewację,

– Od nas pojechaliśmy we czterech – prócz mnie Tadeusz Kubiak, Piotr
Matecki oraz Jarosław Naskrętcki. Parlament Europejski chce, żeby Polska zrównała wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. I tego zagadnienia dotyczyła pikieta. W Europie są państwa, w których jest
zróżnicowany wiek emerytalny. Nie rozumiemy, dlaczego eurodeputowani ingerują w sprawy naszego kraju. Pikieta była
bardzo kulturalna, bez fajerwerków i petard. Przybyli na nią członkowie Solidarności z całego kraju. Nasz wyjazd zorganizował zarząd regionu.

– I tak, i nie. Niegdyś duży wpływ
na to miała sytuacja społeczno-polityczna.
Osoby, które były dawniej w związkach,
przeszły na emeryturę i zrezygnowały
z członkostwa. W świetle polskiego prawa
w dużych zakładach pracy powinny być
związki zawodowe. Ich przedstawiciele
rozmawiają z pracodawcą w imieniu
wszystkich pracowników, a nie tylko tych,
co należą do związku.

Jak Pan ocenia pracę rządu w kwestii praw pracowniczych?

nawiązującą do wcześniejszego wyglądu,
sprzed przebudowy w latach 70. XX wieku. Dobudowana zostanie też ogólnodo-

stępna winda, a więc gruntownej przebudowie ulegnie klatka schodowa.

– Nie chciałbym się zagłębiać w politykę. Jako przewodniczący związku zawodowego jestem apolityczny i nie łączę tego
z pracą zawodową. Jeśli chodzi o podwyższenie płacy minimalnej i stawki godzinowej – jest to oczywiście krok w dobrym
kierunku, ale to ciągle za mało. Bo jednak 13 zł za godzinę to niewiele.

FOT. www.zduny.pl

Wydawca: Wielkopolska Squad S.C.

wstępują

Niedawno, jako związkowcy,
uczestniczyliście w pikiecie przed biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie...

(NOVUS)
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OSP KROTOSZYN

POWIAT

Ksawery szalał
Strażacy świętowali swój jubileusz
w całej Wielkopolsce

Orkan Ksawery nie ominął również
naszego powiatu. W miniony czwartek silne wichury wyrządziły wiele
szkód. Straż pożarna musiała interweniować aż 134 razy. Dwóch ratowników zostało rannych.
Wiatr w porywach osiągał prędkość 130 km/h. Straty spowodowane
przez wichurę będą jeszcze długo usuwane. Wiatr zerwał dachy z siedmiu budynków mieszkalnych, m. in. w Chwaliszewie, Kobiernie, Kuklinowie, Smolicach
i Zdunach, a także trzech gospodarczych.
Poza tym uszkodzeniu uległy dachy
na trzech innych obiektach. Powalonych
zostało blisko sto drzew. Tyle szkód
stwierdzono w piątek do południa.
– Dwóch strażaków zostało poturbowanych przez przewracające się drzewa.

SĄDOWNICTWO

Tydzień mediacji
Jak informuje prezes Sądu Rejonowego w Krotoszynie, 19 października obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. Tydzień Mediacji zaplanowano natomiast na 1620 października.
Tak jak w latach ubiegłych tegoroczne obchody mają na celu włączenie lo-

Jednego przetransportowano do szpitala
w Ostrowie Wlkp., drugi wrócił już
do domu – powiedział Tomasz Niciejewski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W usuwaniu skutków wichury uczestniczyło
około 550 strażaków i 150 pojazdów.
Na terenie całej Wielkopolski orkan
Ksawery spowodował również masową
awarię prądu. Jak poinformował nas kaliski
oddział operatora Energa, w piątek bez zasilania było ok. 86 420 odbiorców i 3726 stacji transformatorowych w powiatach – jarocińskim, kaliskim, kępińskim, kluczborskim, kolskim, konińskim, krotoszyńskim,
ostrowskim, ostrzeszowskim, pleszewskim,
poddębickim, słupeckim, tureckim, wieluńskim i wieruszowskim. Zerwane linie
energetyczne naprawiane były na bieżąco.
(NOVUS)

kalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji i sędziów, jak również współpracy pomiędzy ośrodkami
mediacyjnymi a wymiarem sprawiedliwości.
Szczegółowe dane dotyczące mediacji, statystyki oraz informacje o podejmowanych w tym roku działaniach znaleźć
można na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
(ANKA)

W sobotę, 30 września, odbyły się
uroczystości z okazji 145-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Na jubileusz zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, parlamentu, służb mundurowych, bractwa kurkowego i okolicznych oddziałów OSP. Wręczono
odznaczenia i przekazano sprzęt
strażacki.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św.
w intencji OSP w kościele farnym pw. Jana
Chrzciciela w Krotoszynie, którą odprawił
ks. Aleksander Gendera. Następnie wszyscy goście, w asyście pocztów sztandarowych, przemaszerowali do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Waldemar Florkowski, prezes krotoszyńskiej OSP. – Blisko półtora
wieku istnienia jednostki OSP Krotoszyn
to historia, która zapisała się w dziejach
naszego miasta, powiatu oraz kraju – mówił. – Na przestrzeni kilkudziesięciu lat
nasza specyfikacja i działalność zmieniała
się w sposób znaczący. Do niedawna byliśmy postrzegani jako ochotnicy, którzy
wyjeżdżają tylko do pożarów. Po zmianach społeczno-politycznych w latach 90.
OSP jest wzywana praktycznie do wszystkich zdarzeń i zagrożeń, z jakimi mają

do czynienia mieszkańcy powiatu. Bez
pomocy naszego samorządu nie bylibyśmy tak skuteczni w udzielaniu pomocy – podkreślił W. Florkowski.
Dariusz Rybka, wiceprezes OSP Krotoszyn, przypomniał historię jednostki. Drużyna pożarnicza powstała podczas zaborów. Częste pożary spowodowały, że z inicjatywy magistratu i społeczności lokalnej
w 1872 roku powołano do życia straż
ogniową, która istnieje do dnia dzisiejszego.
Pierwsza siedziba strażaków mieściła
się przy ul. Rawickiej w Krotoszynie.
W tym okresie, pod zaborem pruskim,
Polacy nie mogli pełnić żadnej ważnej
funkcji. Dlatego pierwszym odpowiedzialnym za straż pożarną był Niemiec,
z zawodu ślusarz, Julian Muller. W 1893
roku na wyposażenie jednostki pożarniczej składały się cztery sikawki konne,
pięć drabin hakowych, 200 metrów węża,
cztery drabiny przystawne, jedno płótno
ratownicze.
W trakcie uroczystości wielu strażaków otrzymało wyróżnienia za całokształt
i zaangażowanie w służbę. Odznakę honorową Semper Vigilant (Wiecznie Czuwający) wręczono druhowi Julianowi Joksiowi. Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowano druhów Adama
Chudego, Bartłomieja Pługowskiego i Jarosława Torzeckiego, natomiast brązo-

wym – Marka Bączkiewicza, Piotra Florkowskiego, Marka Heidnera, Karola Kowala, Szymona Kujawę, Annę Kułakowską, Karola Kusicielka, Jakuba Rybkę, Michała Rybkę, Przemysława Talarczyka, Mateusza Żuraszka. Odznakę „Strażaka Wzorowego” otrzymał Mariusz Obal.
Przekazano także nowo zakupiony
sprzęt. Jednostka OSP Krotoszyn w lutym złożyła wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznanie
dotacji na realizację zadania „Doposażenie jednostki OSP w specjalistyczny
sprzęt niezbędny do prowadzenia działań
ratowniczych, mających na celu ratowanie najcenniejszego daru, jakim jest życie”. W ramach tego projektu zakupiono
cztery aparaty ochrony dróg oddechowych oraz namiot pożarniczy. Koszt wyniósł 53 tys. zł (40 tys. – dotacja, 13 tys.
przyznała Rada Miejska w Krotoszynie).
Jako darowiznę od Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu
jednostka OSP Krotoszyn otrzymała kluczyki do samochodu marki Renault Clio,
na potrzeby działalności operacyjnej
i edukacyjnej, związanej z ochroną przeciwpożarową.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Z SESJI

Niebezpiecznie w Borzęciczkach

Na niedawnej sesji Rady Powiatu
Krotoszyńskiego z pewnością wszystkich zaniepokoiło wystąpienie komendanta powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Krotoszynie. Brygadier Jacek Strużyński poinformował
radnych, że w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Borzęciczkach nie ma wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Komendant zaapelował do radnych,
żeby nie szczędzili środków na zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w placówce w Borzęciczkach. Z pomocą pre-

NA DRODZE

FOT. KPP Krotoszyn

Odblaski ratują życie!

Jesień i zima to najgorszy czas dla
pieszych. W zmiennych, trudnych warunkach atmosferycznych i przy wcześnie zapadającym zmroku to właśnie
piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Dlatego tak ważne
jest, by byli oni widoczni na drodze.
Jak mówią policyjne statystyki,
w okresie od 1 września do ostatniego
dnia grudnia 2016 roku na drogach Wielkopolski odnotowano 306 wypadków
z udziałem pieszych, spośród których zginęły 24 osoby, a 296 odniosło obrażenia.
Z tych danych wynika, że przez cztery ostatnie miesiące ubiegłego roku co 9,5
godziny dochodziło do wypadku z udziałem pieszego, co pięć dni ginął pieszy, a co

dziesięć godzin zostawał ranny.
Większość z wypadków, w których
brali udział piesi, zdarzyła się na drogach
powiatowych (128) oraz gminnych (68).
Nieco mniej na drogach krajowych (44)
i wojewódzkich (45).
A jakie są najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem pieszych? – Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem, przekraczanie drogi
w miejscu niedozwolonym, nieostrożne
wejście na jezdnię – zza pojazdu czy przeszkody, wejście na drogę przy czerwonym
świetle – wylicza Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
Niezwykle ważnym czynnikiem
wpływającym na bezpieczeństwo pie-

szych na drodze jest ich widoczność dla
kierujących pojazdami. Przypomnijmy, że
pieszy poruszający się po drodze
po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny
dla innych uczestników ruchu, chyba że
porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
– Niestosowanie się do tego przepisu
jest wykroczeniem, za które pieszy może
być ukarany mandatem karnym w wysokości do 100 złotych – przypomina P.
Szczepaniak. W ciągu ośmiu miesięcy 2017 roku wielkopolscy policjanci nałożyli 1663 mandaty karne za to wykroczenie.
OPRAC. (ANKA)

zentacji multimedialnej omówił zagrożenia, na jakie są narażone osoby korzystające z ośrodka, który – jak się okazuje – nie
spełnia podstawowych norm w zakresie
bezpieczeństwa.
Budynek SOSW to czterokondygnacyjny zabytek z trzema klatkami schodowymi, z drewnianymi stropami. – Największe niebezpieczeństwo w razie pożaru występuje tam po godzinie 15.00, kiedy ponad 50 wychowankami zajmuje się
tylko kilka osób – stwierdził J. Strużyński.
Wszystkie braki i niedociągnięcia, które
wyszczególniono w przygotowanej ekspertyzie, zostały wykazane podczas ćwiczeń przeciwpożarowych 20 czerwca tego
roku. Brało w nich udział 46 strażaków.
– Byłem bardzo zaniepokojony tym,
co zobaczyłem – przyznał komendant. – Na potrzeby ćwiczeń najwyższe
kondygnacje zostały zadymione. Były
trzaski, krzyki i wybuchy, żeby odzwierciedlić sytuację prawdziwego pożaru. Wychowankowie ośrodka udawali rannych.
Dzieci często w chwili zagrożenia uciekają do swojego pokoju, wchodząc pod łóżko lub zamykają się w szafie. Dlatego ewakuacja się przeciągała. W trakcie zadymienia budynku widoczność i porozumienie
pomiędzy strażakami były na niskim poziomie – zauważył J. Strużyński.
Po ćwiczeniach na polecenie komendanta wojewódzkiego straży pożarnej została sporządzona lista niezbędnych inwestycji, których spełnienie warunkuje dalsze użytkowanie ośrodka w Borzęciczkach. Najważniejsze z nich to wyznaczenie pięciu stref bezpieczeństwa, założenie
oświetleń ewakuacyjnych, klatki schodowe rozdzielone specjalnymi drzwiami, zamontowanie systemu sygnalizacji pożaru.
Komendant podkreślił, że wbrew
przepisom bezpieczeństwa jest umiejscowienie kotłowni gazowej w piwnicy, a tak
właśnie jest w Borzęciczkach. – Warunkiem funkcjonowania w tym miejscu kotłowni jest zainstalowanie czujnika przeciwpożarowego. Przeraziły mnie również
łatwopalne panele PCV. Dlatego zwracam się do was, panowie radni, żebyście
podjęli konkretne decyzje w celu zapew-

nienia bezpieczeństwa w tym obiekcie – zaapelował J. Strużyński, zaznaczając, że ma świadomość, iż ewentualny remont ośrodka zajmie kilka lat i pochłonie
niemało środków.
Starosta Stanisław Szczotka poinformował, że w trakcie przeprowadzonej
kontroli wykazano też inne niedociągnięcia. – Zaczęło się wszystko od oddania nowej strefy przeciwpożarowej. Okazało się,
że nie ma w ogóle ciśnienia wody – zakomunikował starosta.
Na jego ręce wpłynął od dyrektor
SOSW w Borzęciczkach wniosek o zakup
pompy ciśnieniowej. Zarząd Powiatu postanowił, że najpierw należy skontrolować, czy ciśnienie jest na głównej linii.
– Dziwnym trafem w trakcie kontroli wykazano ciśnienie wody, a dzisiaj już
go nie ma. Poinformowałem o tym fakcie
burmistrza Koźmina Wlkp. – oświadczył
S. Szczotka. – Burmistrz Bratborski powiedział, że wodociągi koźmińskie miały
do niego oraz do starosty pretensje
i wręcz straszyły podaniem do prokuratury – bo niby kto pozwolił im wejść
na główną linię wodociągów bez zawiadomienia. Dzięki prośbie starosty w ośrodku w Borzęciczkach przeprowadzono
ćwiczenia przeciwpożarowe. Na tym
bym poprzestał. Nie zamierzam spędzić
reszty życia w kryminale, jeśliby w tym
miejscu coś się stało – powiedział starosta.
Radni zdecydowali, że sprawą ośrodka zajmie się Zarząd Powiatu na osobnym
posiedzeniu. – Sprawy ekonomiczne to
jedno, a sprawy bezpieczeństwa to drugie – odniósł się do tematu Dariusz Rozum. – Nie da się jednak rozdzielić tych
rzeczy. Nie chcę pytać komendanta
o kosztorys, bo można go sobie już wyobrazić. Bardzo często w tej kadencji są
dyskusje odnośnie zasadności funkcjonowania tego fragmentu oświaty. Biorąc
pod uwagę problemy naszego szpitala,
myślę, panie starosto, że nadejdzie czas,
by zmierzyć się również z tym kłopotem.
Mimo remontu ten budynek nadal będzie stary – spuentował radny Rozum.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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SZLACHETNA PACZKA

Drużyna SuperW w gotowości!
Krotoszyńscy wolontariusze, którzy
przyłączyli się do akcji Szlachetna
Paczka, zostali wdrożeni w swoje
obowiązki. Tak więc Drużyna SuperW jest już gotowa do pracy z rodzinami i darczyńcami.
Na spotkaniu wdrażającym wolontariusze, na podstawie filmu „Cyrk motyli”,
uczyli się, jak mądrze pomagać ludziom.
Warto dodać, że do Drużyny SuperW
jeszcze można dołączyć.
Przypomnijmy, że Szlachetna Paczka
to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej, zainicjowany przez ks. Jacka
Stryczka. Trwa już 17 lat i z każdym kolejnym rokiem łączy coraz większe grono
osób zaangażowanych w jego działania,
osób, którym przyświeca jeden
cel – zmiany czyjejś sytuacji na lepsze.
Dzięki coraz liczniejszej grupie wolon-

KONKURS
tariuszy, darczyńców i dobroczyńców akcja
rośnie w siłę, a tym samym pomoc uzyskuje
większa liczba potrzebujących rodzin. Szlachetna Paczka to projekt inny niż wszystkie,
albowiem w tym przypadku konkretny
człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Wyszkoleni wolontariusze odnajdują

w swoim otoczeniu potrzebujące rodziny,
którym pomoc materialna może dać szansę
na zmianę trudnej sytuacji. Rozmawiają
z nimi, poznają, dostrzegają ich piękno i potencjał. Dzięki temu są w stanie odkryć ich
prawdziwe potrzeby materialne.
(ANKA)

Z SESJI

Powiatowy Zarząd Dróg w ogniu krytyki
Na wrześniowej sesji Rady Powiatu
Krotoszyńskiego Renata Zych-Kordus złożyła wniosek o zorganizowanie specjalnego spotkania, które by
dotyczyło sposobu funkcjonowania
Powiatowego Zarządu Dróg, wszelkich zgłaszanych uwag oraz krytyki
mieszkańców wobec pracy dyrektora tej instytucji i realizacji inwestycji
drogowych.
– Ta sprawa wraca do nas jak bumerang – mówiła Renata Zych-Kordus. – Nie pierwszy raz na posiedzeniu
rady podejmujemy temat rzetelności pracy wykonywanej przez PZD. Mam wniosek do zarządu, żeby poświęcić temu tematowi oddzielne posiedzenie, bo z tego,
co starosta mówił, w PZD pracuje tylko
sześć osób i nie są one w stanie wykonać
wszystkich prac, do których instytucja się
zobowiązała. Nie można ciągle mówić
mieszkańcom powiatu i radnym, że nie
ma środków ani ludzi do budowy
dróg – argumentowała radna.
Radny Dariusz Rozum wspomniał
o ulicy Kopieczki i jej nawierzchni z wieloma głębokimi dziurami, po których coraz trudniej jest mieszkańcom przejeżdżać. – Informacja na ten temat dotarła
również do trzech innych radnych, dlatego zabieram głos w imieniu wszystkich – oznajmił D. Rozum. – Rozmawiałem wcześniej na ten temat z panem starostą. Póki osiedle nie rozrosło się jeszcze
w tym rejonie, największe dziury należy
zasypać, żeby dało się przejechać tą drogą.
Z kolei radny Piotr Osuch zwrócił
uwagę na ulicę Cieszyńskiego, albowiem
tamtejsi mieszkańcy zgłosili konieczność

Pomóżmy bibliotece
zdobyć zestaw książek!
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna bierze udział w konkursie Kinder
Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie”. Zachęcamy do oddawania głosów na naszą placówkę!
Nagrodami w akcji są 20 zestawów
po 250 książek i pufa do wspólnego czytania oraz 100 zestawów po 50 książek. Zagłosujmy i wspólnie powiększmy księgozbiór krotoszyńskiej biblioteki!

usunięcia pni drzew, które pozostały
po wycince i znajdują się przy pasie jezdni, zagrażając bezpieczeństwu drogowemu. – Mieszkańcy myśleli, że po wycince
pnie również znikną. Są słabo widoczne,
zwłaszcza w nocy. Dowiedziałem się
od jednego z mieszkańców, że niedawno
była tam stłuczka. Samochód osobowy,
mijając ciężarówkę, wjechał w pień drzewa. Zbliża się zima i niedługo te pnie będą niewidoczne – wyjaśniał P. Osuch.
Radny Przemysław Jędrkowiak przypomniał o celach, jakie zostały postawione przed Zarządem Powiatu na początku
kadencji. – Pierwszą bramką miał być
szpital, drugą oświata, a trzecią drogi. Jest
druga połowa i na razie prowadzimy 2: 1.
Bayern przegrał z PSG 0: 3 i zmienił trenera. Jak my zwyciężymy 3: 0, to mam nadzieję, że trenera nie będziemy musieli
zmieniać – skomentował radny.
Starosta krotoszyński zwrócił uwagę
na roszczenia gmin, które nie chcą się dokładać do wspólnych projektów, takich
jak choćby rozbudowa szpitala powiatowego czy inwestycje drogowe. – Jako starosta odbieram to wszystko jako postawę
roszczeniową – stwierdził S. Szczotka. – Nie wiem, czy mam zwolnić wicestarostę czy dyrektora PZD, a jak się nie
da – to gospodarza, czyli starostę. Bo i ta-

kie głosy słyszałem. Za rok są wybory, proszę wystartować, to wybiorą lepszego starostę – zasugerował.
S. Szczotka przyznał, że warto zorganizować oddzielne spotkanie na temat
dróg powiatowych i propozycji wicewojewody wielkopolskiego odnośnie rozwiązania tego problemu. – Mówię o tak zwanym „szatańskim planie”. Pani wojewoda
wypowiedziała bowiem takie słowa:
„a po co starostowie się bujają z drogami,
które nie powinny być powiatowe; należałoby podjąć odpowiednią uchwałę i przekazać drogi gminie, a sobie zostawić właściwe drogi i o nie dbać” – powiedział starosta, jednocześnie zaznaczając, iż nie stosuje szantażu wobec gmin, tylko sygnalizuje, że istnieje taka możliwość.
Starosta potwierdził też, że w krotoszyńskim PZD pracuje mało osób, ale nie
ma na ten kłopot dobrego rozwiązania,
ponieważ chętnych do pracy nie przybywa, a tych, co są obecnie, nie ma kim zastąpić. – Jestem gotów rozmawiać z każdym
włodarzem gminy na temat wspólnego finansowania dróg. Możemy oczywiście wysyłać sobie po tysiąc wniosków na drogi,
ale niezależnie od tego, kto będzie na miejscu starosty, środków na to mieć nie będzie – podsumował S. Szczotka.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Jak głosować? Należy wejść na stronę www.wspolneczytanie.pl, po czym
zarejestrować się z pomocą adresu e-mail lub konta na Facebooku. Następnie trzeba kliknąć w zakładkę „Głosowanie” u góry strony, w wyszukiwarce
bibliotek wpisać „Krotoszyn” i kliknąć
„Głosuj”.
Uwaga! Każdego dnia do 31 października można oddać jeden głos.
(ANKA)
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WTOREK, 10 października 2017
Z SESJI

Koncert drogowych życzeń

Krotoszyńscy dzielnicowi w czołowej dziesiątce

W trakcie wrześniowej sesji Rady
Miejskiej w Krotoszynie złożono klika wniosków merytorycznych odnośnie inwestycji drogowych. Jako że
głównie dotyczyły one dróg powiatowych, odniósł się do nich starosta,
który był obecny na posiedzeniu.

Nasi dzielnicowi zajęli drużynowo
trzecie miejsce w wojewódzkich eliminacjach X Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych
„Dzielnicowy Roku 2017”. W klasyfikacji indywidualnej krotoszyńscy
funkcjonariusze znaleźli się w czołowej dziesiątce.

Radna Maria Właśniak złożyła,
w imieniu Rady Osiedla nr 8, wniosek
o zamontowanie sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic Koźmińskiej i 23
Stycznia, na drodze krajowej nr 15. – Proszę o podjęcie działań w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – mówiła radna. – Przypomnę, że Szkoła Podstawowa nr 8 już od lat prosi o tę sygnalizację. Nasilony ruch samochodowy i brawura kierowców narażają dzieci na niebezpieczeństwo. A przecież bezpieczna droga do
szkoły powinna stanowić priorytet.
M. Właśniak złożyła jeszcze inne
wnioski, tym razem do starosty – o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków
na budowę chodnika na ulicy Raszkowskiej (od ul. Witosa do Wiśniowej) oraz
o wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu remontu nawierzchni na ulicy Kobierskiej.
Z kolei Darian Paszek złożył wniosek

FOT. KPP Krotoszyn

Z POLICJI

wym etapem rywalizacji był test z wiedzy
obejmującej całość pracy dzielnicowego.
Zwycięzcą został dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Pile, a na podium znaleźli się także funkcjonariusze
ze Słupcy i z Kościana. Dwaj pierwsi będę
reprezentować Wielkopolskę w ogólnopolskim finale zawodów dzielnicowych.
W czołowej dziesiątce – a rywalizowało 62 uczestników – uplasowali się
krotoszyńscy dzielnicowi. Sierżant sztabowy Jan Kolanowski zajął szóstą lokatę,
natomiast sierżant sztabowy Daniel Rybka zakończył zawody na dziewiątej pozycji. Drużynowo nasi dzielnicowi zajęli
trzecie miejsce.

(ANKA)

POZNAŃ

Koźmińscy uczniowie na politechnice

OPRAC. (ANKA)

FOT. Alicja Gawrońska

W tym roku wielkopolski finał zawodów przypadł na niespełna miesiąc
przed finałem ogólnopolskim w Szkole
Policji w Katowicach. Przez trzy dni dzielnicowi z całego garnizonu wielkopolskiego rywalizowali, by wyłonić najlepszych,
którzy będą reprezentować nasz region
w ostatecznej rozgrywce.

Patronat honorowy nad zawodami
objął wojewoda wielkopolski Zbigniew
Hoffmann. Zwrócił on uwagę na szczególną rolę dzielnicowego w utrzymywaniu ładu i porządku publicznego, jako policjanta pełniącego służbę najbliżej lokalnych społeczności.
Pierwszego dnia policjanci rywalizowali na strzelnicy. Po tej konkurencji
mundurowi z Krotoszyna byli w połowie
stawki. Nazajutrz sprawdzana była umiejętność udzielania pierwszej pomocy
i tym razem krotoszynianie okazali się
najlepsi, zdobywając najwięcej punktów.
Ponadto uczestnicy zmagań musieli wykazać się umiejętnością rozmowy z petentem podczas zainicjowanej scenki. Końco-

o zabezpieczenie w budżecie na 2018 rok
pieniędzy na wybudowanie dróg na ulicach Spokojnej i Malinowej w Smoszewie.
A Eugeniusz Marcinek, sołtys Tomnic,
powtórnie wnioskował o budowę chodnika na odcinku Tomnice-Kobierno. – To
sprawa znana od wielu lat. Tam po opadach jest tragicznie. Dzieci zmierzające
do szkoły chodzą właściwie polami – oznajmił E. Marcinek.
Starosta Stanisław Szczotka, odnosząc się do złożonych wniosków, powiedział, że rozumie i zgadza się z tymi prośbami. Jednocześnie przyznał, że w najbliższych dwóch-trzech latach – ze względu na rozbudowę szpitala – powiatu nie
będzie stać na te inwestycje. – Nasze środki wystarczą jedynie na bieżące utrzymanie dróg – wyjaśniał starosta. – Być może
wszelkie poważniejsze inwestycje na drogach powiatowych udałoby się zrealizować, gdyby w kosztach partycypowały poszczególne gminy – stwierdził.
Burmistrz Franciszek Marszałek zapowiedział, że gmina podejmie starania
w GDDKiA w kwestii sygnalizacji świetlnej niedaleko SP nr 8. – Jak zaistnieje taka
konieczność, to będziemy partycypować
w kosztach – oznajmił.

29 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp.,
pod opieką Arlety Szkudlarek, Pauliny Brdys, Małgorzaty Garlińskiej i Alicji Gawrońskiej, uczestniczyli w Nocy
Naukowców na politechnice poznańskiej.
Młodzi koźminianie na Wydziale
Technologii Chemicznej brali udział
w warsztatach laboratoryjnych. Mieli
więc okazję wykonywać rozmaite doświadczenia, takie jak produkcja płonącej

galaretki, rozdzielanie mieszanin metodą
chromatografii, wykrywanie obecności
białek w produktach spożywczych, strącanie osadów, produkcja wody lawendowej, badanie właściwości „suchego lodu”.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
pokaz „chemików z innej bajki”, którzy
przedstawili widowiskowe doświadczenia, podczas których nie zabrakło dymu,
światła i wybuchów. Koźmińscy uczniowie odwiedzali różne stoiska naukowe
i brali udział w konkursach z nagrodami.
(NOVUS)
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KOBYLIN

Jak głosowali mieszkańcy gminy

Już w najbliższą niedzielę, tj. 15 października, Tomasz Lesiński i Wiesław Popiołek zmierzą się w drugiej
turze przedterminowych wyborów
na burmistrza Kobylina. Jak rozłożyły się głosy w pierwszej turze w poszczególnych obwodach?
1 października żaden z czwórki kandydatów nie uzyskał poparcia przekracza-

jącego 50 procent, stąd konieczność przeprowadzenia drugiej tury. Zmierzą się
w niej dwaj kandydaci, którzy w pierwszej rundzie zyskali najwięcej głosów.
Przypomnijmy, że na Tomasza Lesińskiego (KW Stow. SIO) zagłosowało 1349
osób, a Wiesław Popiołek (KWW WP) zdobył 1013 głosów. Za kilka dni dowiemy się,
który z nich zasiądzie w fotelu burmistrza.
Trzeci był Rafał Nowacki (KWW Ra-

fała Nowackiego), za którym opowiedziało się 739 wyborców. Z kolei Mirosław
Jackowski (KWW „Zgoda dla Przyszłości”) uzyskał 86 głosów.
(ANKA)

BEZPIECZEŃSTWO

Działki w sezonie zimowym

Wyniki głosowania w obwodach wyborczych:
Obwód nr 1 w Kobylinie
(sala szkolna na pl. Glabera):

Mirosław Jackowski – 25 głosów
Tomasz Lesiński – 396 głosów
Rafał Nowacki – 149 głosów
Wiesław Popiołek – 150 głosów

(Kuklinów i Starygród):

Mirosław Jackowski – 4 głosy
Tomasz Lesiński – 62 głosy
Rafał Nowacki – 87 głosów
Wiesław Popiołek – 72 głosy

Obwód nr 2 w Kobylinie
(ZSPiP przy ul. 3 Maja):

Obwód nr 6 w Zalesiu Wielkim
(Sroki, Zalesie Małe i Zalesie
Wielkie):

Mirosław Jackowski – 20 głosów
Tomasz Lesiński – 360 głosów
Rafał Nowacki – 115 głosów
Wiesław Popiołek – 170 głosów

Mirosław Jackowski – 17 głosów
Tomasz Lesiński – 90 głosów
Rafał Nowacki – 88 głosów
Wiesław Popiołek – 90 głosów

Obwód nr 3 (remiza OSP przy ul.
Krobskiej w Kobylinie – sołectwa Długołęka, Górka, Rębiechów, Stary Kobylin):

Obwód nr 7 w Fijałowie (Berdychów, Fijałów, Nepomucenów, Rojew,
Lipówiec, Rzemiechów, Starkówiec,
Wyganów):

Mirosław Jackowski – 5 głosów
Tomasz Lesiński – 84 głosy
Rafał Nowacki – 137 głosów
Wiesław Popiołek – 47 głosów
Obwód nr 4 w Smolicach
(Smolice, Zdziętawy, Raszewy):

Mirosław Jackowski – 6 głosów
Tomasz Lesiński – 72 głosy
Rafał Nowacki – 101 głosów
Wiesław Popiołek – 366 głosów
Obwód nr 5 w Kuklinowie

Mirosław Jackowski – 7 głosów
Tomasz Lesiński – 159 głosów
Rafał Nowacki – 42 głosy
Wiesław Popiołek – 90 głosów
Obwód nr 8 w Łagiewnikach
(Łagiewniki i Targoszyce):

Mirosław Jackowski – 2 głosy
Tomasz Lesiński – 126 głosów
Rafał Nowacki – 20 głosów
Wiesław Popiołek – 28 głosów

Coraz krótszy dzień, brzydka pogoda
i chłód skutkują rzadszymi wizytami
w naszych ogródkach działkowych. Ale
jednocześnie jest to doskonały czas dla
złodziei, którzy pod naszą nieobecność
mogą odwiedzać ogrody. Należy więc
zwrócić uwagę na stan znajdujących się
na działce zabezpieczeń.
Policjanci z KPP uczestniczyli w spotkaniu z prezesami zarządów ogródków
działkowych powiatu krotoszyńskiego.
Mundurowi mówili o realnych zagrożeniach i odpowiednim zabezpieczeniu
mienia. Uwrażliwiali działkowców, jak
ważna jest wzajemna sąsiedzka współpraca. W czasie spotkania wyjaśniono także,
czym są aplikacja „Moja komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.
– W sezonie zimowym może dochodzić do częstszych włamań i kradzieży
przedmiotów z altan na terenach ROD.
Dlatego podejmujemy działania mające
na celu ograniczenie tych zjawisk. Właściwe zabezpieczenie swojej własności najlepiej uchroni przed ryzykiem stania się ofiarą przestępstwa – tłumaczy Piotr Szczepaniak, oficer prasowy KPP w Krotoszynie.
Policjanci apelują, by dokonywać
częstszych kontroli działek swoich i sąsiadów, interesować się nieznanymi samo-

FOT. KPP Krotoszyn

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie spotkali
się z działkowcami z terenu powiatu,
by uwrażliwić ich na realne zagrożenia, a także odpowiednie zabezpieczenie mienia. Właściciele ogródków działkowych otrzymali od mundurowych broszury informacyjne.

chodami, które parkują w okolicy, zapisywać ich numery rejestracyjne. Uwagi
można przekazywać do najbliższej jednostki policji. Powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo naszego mienia, pozostawionego w domkach letniskowych czy alta-

nach, poprzez założenie solidnych zamków w drzwiach, montaż okiennic
i wzmocnienie ościeżnic. Po pracy narzędzia najlepiej umieszczać w zabezpieczonych schowkach.
OPRAC. (ANKA)

PAMIĘTAJMY:
– na działce nie powinniśmy pozostawiać wartościowych przedmiotów; drogie
narzędzia elektryczne czy sprzęty kuchenne mogą kusić potencjalnych złodziei
– nie pozostawiajmy kluczy pod wycieraczką lub w innym łatwo dostępnym
miejscu; zabezpieczmy należycie okna i drzwi w swoim domku, załóżmy dobre zamki, w razie potrzeby zastanówmy się nad montażem okiennic
– zanotujmy, jakie posiadamy sprzęty, łącznie z ich cechami charakterystycznymi; w razie kradzieży łatwiej będzie je rozpoznać i udowodnić, że są naszą własnością
– zwróćmy uwagę na kręcące się w pobliżu działki osoby; zapytajmy, kogo szukają, popatrzmy na ich zachowanie, przyjrzyjmy się im, starajmy się zapamiętać, jak wyglądają; spostrzeżenia te mogą być przydatne policji, gdyby doszło do włamania
– współdziałajmy z sąsiadami; zwracajmy uwagę również na ich domek; podczas
ich nieobecności interesujmy się ludźmi poruszającymi się w rejonie ich działki;
zwracajmy uwagę na hałasy, niecodzienne odgłosy, wynoszenie mebli lub sprzętów
przez osoby obce, którym nie towarzyszy nikt ze znanych sąsiadów.
– ubezpieczmy swój domek na działce, by w przypadku włamania chociaż częściowo uzyskać rekompensatę
– w razie wątpliwości, podejrzenia zagrożenia czy włamania należy jak najszybciej powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 997.

Rozmaitości
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FOT. KBP

Spotkanie z Jolantą Bartoś

Pod koniec września w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się
spotkanie autorskie z Jolantą Bartoś. Pisarka promowała swoją najnowszą powieść pt. „Jad”.

ZDROWIE

Cukrzyca chorobą cywilizacyjną!
Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE
w Krotoszynie rozpoczyna na terenie gmi ny Roz dra żew ko lej ny,
współfinansowany przez powiat
kroto szyń ski
projekt.
Je go
idea – „żyj zdrowo, wprowadzaj
zmiany” – będzie sukcesywnie popularyzowana na terenie całego
powiatu.
Pod tym hasłem kryje się skierowana do mieszkańców powyżej 45. roku
życia inicjatywa o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Ma ona na celu
systematyczną edukację społeczeństwa
na temat zagrożeń związanych z cukrzycą, przewlekłą chorobą społeczną,
leczoną praktycznie przez całe życie,
od momentu jej wykrycia; szerzenie
podstawowych zasad profilaktyki zalecanych w cukrzycy, tj. zasad eliminujących istniejące w tej dziedzinie zagrożenia lub wspomagających walkę z tą
podstępną chorobą w przypadku jej
wystąpienia; kształtowanie właściwych
postaw prozdrowotnych mieszkańców
powiatu krotoszyńskiego; promocję
zdrowego stylu życia poprzez zmianę
zachowań, przyzwyczajeń i nawyków.
Cukrzyca to pierwsza niezakaźna
choroba uznana przez Światową
Or ga ni za cję Zdro wia za epi de mię. Jest to choroba, której nie
moż na lekcewa żyć, gdyż nie le czo na gro zi poważ ny mi kon se kwencjami, ale jest to też schorzenie, którego przebieg zależy
w dużej mierze od nas samych
i naszych zachowań.

Cukrzycę można opanować i zapobiec jej rozwojowi, stosując proste i dostępne dla każdego metody profilaktyki, które wspomagają także organizm
w walce z chorobą w przypadku jej wystąpienia.
W Pol sce cho ruje na cu krzycę
oko ło 3 mln osób, a świa do mych
swej cho ro by jest za le d wie oko ło 70 pro cent z nich. Co go dzi nę
przy by wa w na szym kra ju trzech
ko lej nych cho rych, a utrzy ma nie
się te go tempa za cho rowal no ści
po zwa la przewi dy wać, że w ro ku 2035 licz ba cho rych mo że
osią gnąć po ziom prawie 6 mln.
Oko ło 10-15 pro cent dia bety ków
cho ruje na cu krzycę ty pu pierw sze go, a w tym przy pad ku cho ro ba z re gu ły jest skut kiem dzie dzi cze nia lub prze by tej in fekcji
wi ru sowej.
Około 80-90 procent pacjentów to
osoby chore na cukrzycę typu 2, która
rozwija się przede wszystkim u osób
w średnim i starszym wieku, a jej źródeł upatruje się głównie w nieodpowiednim trybie życia i zaniedbaniach

zdrowotnych, czyli w tych sferach naszego życia, o których sami decydujemy. Główne czynniki ryzyka zachorowania na cukrzycę to otyłość, niewłaściwa dieta i brak ruchu, których skutkiem jest nadwaga, nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów, a także łamanie zasad zdrowego
odżywiania, palenie papierosów i alkoholizm.
W tej sytuacji poznanie podstawowych, prostych i możliwych do zastosowania przez każdą osobę zainteresowaną swoim zdrowiem zasad postępowania jest kluczem do sukcesu.
W przypadku cukrzycy są to przede
wszystkim – walka z nadwagą i otyłością, aktywność fizyczna, odstawienie
używek, a zwłaszcza papierosów, regularne badania profilaktyczne.
W ramach tego projektu dla mieszkańców poszczególnych gmin organizowane będą spotkania edukacyjno-szkoleniowe, a każdy zainteresowany
będzie mógł uzyskać stosowną poradę
od lekarza i dietetyka.
Skorzystaj z szansy zdobycia wiedzy zdrowotnej i stosuj wynikające z tej
wiedzy zasady, poznaj czynniki ryzyka
wystąpienia cukrzycy i naucz się je
zwalczać, zmień swój tryb życia,
zwiększ aktywność fizyczną i stosuj zasady zdrowego odżywiania.
Oczekuj naszej wizyty, a w jej trakcie będziemy do Twojej dyspozycji, służąc radą i pomocą w rozwiązywaniu
nurtujących Cię problemów i wątpliwości.
(AO)

Jolanta Bartoś urodziła się w Jarocinie, przez wiele lat mieszkała w Krotoszynie, a obecnie związana jest z Lesznem.
Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim, Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, gdzie uzyskała tytuł
magistra PR. Pisarstwo jest jedną z jej pasji.
Przygodę z literaturą J. Bartoś rozpoczęła od opowiadania młodszemu bratu
bajek. Pisała liczne historie, które trafiały
do szuflady.

„Jad” to sensacyjna historia rodziny
sławnego profesora, prowadzącego badania nad właściwościami pszczelego jadu.
Nagła śmierć naukowca odkrywa mroczne charaktery członków jego rodziny.
Pisarka mówiła o swoich ulubionych
programach kryminalnych, które są inspiracją sensacyjnych wątków w jej powieściach. W planach ma kolejną powieść – także kryminał, a akcja zostanie
umiejscowiona w Galerii Lochy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lesznie.
Na zakończenie spotkania można było zakupić książki z autografem pisarki,
otrzymać biżuterię wykonaną przez nią
oraz zrobić pamiątkową fotografię.
OPRAC. (ANKA)

HUFIEC PRACY

Święto pieczonego ziemniaka

4 października Hufiec Pracy 15-2
w Krotoszynie zorganizował dla swoich podopiecznych święto pieczonego ziemniaka. Przy tej okazji nie zapomniano także o sportowej rywalizacji. A wszystko odbywało się
w przyjaznej atmosferze.
Imprezę zorganizowano w godzinach
porannych dla młodzieży uczącej się

w placówce, a po południu dla dzieci ze
świetlicy środowiskowej, działającej
przy Hufcu. Wychowawcy przeprowadzili zawody w rzucaniu lotką. Do współzawodnictwa przyłączyli się nauczyciele.
Potem wszyscy zasiedli do posiłku. Nie
zabrakło kiełbasek oraz oczywiście pieczonych ziemniaków. Cały dzień upłynął
uczestnikom w radosnej i miłej atmosferze.
(GRZELO)

Rozmaitości
REKREACJA

FOT. Antoni Azgier

Zawody obronne
dla dzieci i młodzieży

28 września na stadionie i strzelnicy I LO w Krotoszynie odbyły się zawody obronne dla młodzieży szkolnej. Organizatorem IX Krosu Strzeleckiego był Zarząd Powiatowy LOK,
przy finansowym wsparciu Urzędu
Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.
Do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn
i 37 zawodników. Zawody składały się
z trzech konkurencji, z których główną
był bieg na dwa okrążenia stadionu,
w czasie którego odbywały się strzelanie
z karabinka pneumatycznego do tzw. biatlonówek i rzuty granatem do celu. Regulamin przewidywał dodatkowe sankcje – za niezestrzelenie trzech kółek pięcioma strzałami lub niecelne rzuty trzema granatami. Za każdy krążek i niecelny

rzut była dodatkowa runda karna. Do klasyfikacji drużynowej zaliczał się czas
trzech uczestników, wśród których musiała być jedna dziewczyna.
W kategorii szkół podstawowych
(do klasy VI) triumfowała SP nr 4 Krotoszyn I (Zuzanna Augustyniak, Fabian
Szczuraszek, Michał Tor; opiekun: Sławomir Kramarz), wyprzedzając SP nr 3 Krotoszyn (Monika Pospiech, Michał Stoiński, Adrian Sobański; opiekun: Arkadiusz
Szwarc) i SP nr 1 Krotoszyn (Olaf Tyrakowski, Rafał Kowal, Kinga Witkowska;
opiekun: Wiesław Wciórka).
W nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej najlepszy był Michał Tor (SP
nr 4), a kolejne pozycje zajęli Alan Jochaniak (SP nr 4) i Adrian Sobański (SP nr 1).
W klasyfikacji gimnazjalistów (plus
kl. VII) zwyciężyła SP nr 1 Krotoszyn

INWESTYCJE

Modernizacja drogi gminnej

Przed kilkoma dniami miał miejsce odbiór zadania pod nazwą
„Mo derni za cja dro gi gmin nej
w miejscowości Duszna Górka”.
Koszt inwestycji wyniósł około 190
tysięcy złotych.
Roboty polegały na ułożeniu 5-centymetrowej warstwy ścieralnej z mieszanek

mineralno-bitumicznych na już istniejącej nawierzchni asfaltowej, wraz z utwardzeniem pobocza kruszywem granitowym. Zmodernizowany odcinek to
ok. 800 mb i ok. 5 m szerokości. Prace wykonywała firma Gembiak-Mikstacki
z Krotoszyna.
(ANKA)
ŹRÓDŁO: WWW.KROTOSZYN.PL

(Zuzanna Marciniak, Marcel Baran, Tomasz Wojtkowiak; opiekun: Wiesław
Wciórka), przed SP nr 4 Krotoszyn (Gabriela Pawlik, Mateusz Sroka, Borys Staszewski; opiekun: Sławomir Kramarz)
i SP nr 1 Krotoszyn II (Bartosz Grabowski, Maciej Sobański, Zuzanna Król; opiekun: Wiesław Wciórka).
Indywidualnie pierwszy był Maciej
Sobański (SP nr 1), a za nim znaleźli się
Tomasz Wojtkowiak (SP nr 1) i Borys Staszewski (SP nr 4).
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrało ZSP nr 2 Krotoszyn (Zuzanna Konrady, Dominik Hybsz, Bartłomiej Kazowski; opiekun: Jacek Krzekotowski), druga lokata przypadła I LO Krotoszyn I (Monika Jadczak, Bartosz Litwin, Leszek Lemański), a trzecia – I LO
Krotoszyn II (Klaudia Walczak, Dawid
Swora, Tomasz Kurek).
Najlepszą parą IX Krosu Strzeleckiego okazali się Monika Jadczak z I LO i Bartłomiej Kazowski z ZSP nr 2, za co otrzymali specjalne dyplomy i puchary.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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POLITYKA

Janusz Korwin-Mikke odwiedzi Krotoszyn
W sobotę, 14 października, o godzinie 16.00 w Muzeum Regionalnym
w Krotoszynie odbędzie się spotkanie z Januszem Korwin-Mikke, posłem Parlamentu Europejskiego
i prezesem partii Wolność, a także
Konradem Berkowiczem, wiceprezesem tego ugrupowania.
W dniach 13-14 października prezes
partii Wolność odwiedzi pięć miejscowości na terenie naszego województwa. Najpierw przyjedzie do Poznania i Gniezna,
a następnego dnia będzie gościł w Kaliszu, Krotoszynie i Lesznie.
Janusz Korwin-Mikke uczestniczy
w życiu politycznym od kilkudziesięciu

lat. Studiował na Wydziale Matematyki
(5 lat) i – równolegle – na Wydziale Filozofii (magisterium) Uniwersytetu Warszawskiego. W 1965 r. został aresztowany
(List 34), następnie de facto zawieszony.
Studiował w tym czasie psychologię, prawo i socjologię. W 1968 r. powtórnie
aresztowany i relegowany z uczelni. Odzyskawszy dzięki temu papiery, zdał eksternistycznie egzamin magisterski z filozofii.
Uczestniczył w seminarium Teorii
Podejmowania Decyzji profesora Klemensa Szaniawskiego, był przewodniczącym sekcji socjocybernetyki w Polskim
Towarzystwie Cybernetycznym i członkiem wielu towarzystw, m. in. PTE,

TNOiK, PTCyb. Wykładał teorię podejmowania decyzji w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami.
Janusz Korwin-Mikke znany jest jako
wybitny publicysta, felietonista, brydżysta oraz szachista. W kilku tysiącach artykułów konsekwentnie prezentował program wolności gospodarczej i konieczności powrotu do tradycyjnych wartości. Założył Unię Polityki Realnej oraz tygodnik
konserwatywno-liberalny „Najwyższy
Czas”. Pięć razy kandydował na prezydenta RP. W latach 1991-92 był posłem
na sejm z woj. poznańskiego. W 1992 r.
zainicjował uchwałę lustracyjną.
Od 2014 r. zasiada w europarlamencie.
(NOVUS)

CHARYTATYWNIE

Samorządowcy i księża zagrali dla Madzi

1 października w Krotoszynie odbyła
się już czwarta edycja Memoriału
im. Ks. Teodora Kaczmarka. W charytatywnym meczu piłkarskim samorządowcy zmierzyli się z drużyną
księży.
W role komentatorów wcielili się Andrzej Piotrowski – dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie – i Ryszard
Łopaczyk – radny Rady Miejskiej w Krotoszynie.
W meczu nie brakowało goli, emocji
i świetnych interwencji bramkarzy. Najpierw ekipa samorządowców szybko zdobyła trzy bramki. Duchownym udało się
doprowadzić do wyrównania. Potem
znów samorządowcy doszli do głosu, wychodząc na prowadzenie 6: 3. Księża walczyli ambitnie, ale ostatecznie minimalnie ulegli rywalom 7: 8.
W trakcie memoriału zbierano środki
na zakup pionizatora dla Madzi Namysł.
Dziewczynka urodziła się na początku roku 2013. Mieszka w Krotoszynie z rodzi-

cami i dwoma braćmi. W styczniu 2015
roku, tuż przed drugimi urodzinami,
zdiagnozowano u niej rdzeniowy zanik
mięśni. Jest to postępująca choroba o podłożu genetycznym, zaliczana do schorzeń
nerwowo-mięśniowych. Charakteryzuje
się osłabieniem i zanikiem mięśni. Najszybciej zanikowi ulegają mięśnie znajdujące się najbliżej tułowia, tzn. ramion i ud.
Jedynym skutecznym sposobem walki z tą chorobą jest leczenie objawowe,
tzn. opieka wielu specjalistów – neurolo-

ga, fizjoterapeuty, pulmonologa, ortopedy, kardiologa, logopedy, neurologopedy,
terapeuty zajęciowego, pedagoga specjalnego, dietetyka, anestezjologa i gastroenterologa. Celem leczenia objawowego jest
wydłużenie okresu samodzielnego funkcjonowania i zapobieganie powikłaniom
takim jak niewydolność oddechowa,
przykurcze czy skolioza.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Strzeleckie zmagania

We wrześniu na strzelnicy przy I LO
odbyły się otwarte zawody o mistrzostwo Krotoszyna i powiatu w strzelaniu z broni kulowej. W szranki stanęli juniorzy i seniorzy.
Organizatorem zawodów był Zarząd
Powiatowy LOK, przy finansowym
wsparciu Urzędu Miejskiego i Starostwa
Powiatowego w Krotoszynie. Zawodnicy
strzelali z karabinu dowolnego i pistoletu
sportowego.
W gronie juniorów w kdw-10 zwyciężył Dominik Hybsz (ZSP nr 2, 75
pkt.), a na kolejnych pozycjach uplasowali

się Monika Jadczak (I LO, 73 pkt.) i Mateusz Sroka (SP nr 4, 65 pkt.). W ps-10 najlepszy był Borys Staszewski (SP nr 4, 49
pkt.), wyprzedzając Dominika Hybsza
(44 pkt.) i Martynę Wasielak (SP
nr 4 – 43 pkt.).
W rywalizacji seniorów w kdw-10
wygrał Szymon Andrzejak (ŚK-LOK Kobylin, 80 pkt.), drugi był Wojciech Bożykowski (77 pkt.), a trzeci – Robert Wasielak (CSiR, 76 pkt.). W ps-10 triumfował
Wojciech Bożykowski (64 pkt.), a na podium znaleźli się także Robert Wasielak
(59 pkt.) i Szymon Andrzejak (59 pkt.).
(NOVUS)

ZDUNY

Gmina otrzyma
dotację

zacji instalacji wodnych i kanalizacyjnych na obszarach wiejskich.
Przyznana dotacja z Unii Europejskiej wyniesie ok. 380 tys. zł.

W ubiegłym roku gmina Zduny złożyła wniosek w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawie moderni-

Wedle założeń projektu w planach
jest remont Stacji Uzdatniania Wody
w Konarzewie, budowa komunalnych

przydomowych oczyszczalni ścieków
przy przedszkolu i sali wiejskiej w tej miejscowości oraz przy szkole i sali gimnastycznej w Baszkowie. Inwestycja ma rozwiązać narastające problemy z zagospodarowaniem ścieków bytowych z tych
obiektów.
(NOVUS)

Wydarzenia
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REKREACJA

Kręcili kilometry

W ostatnią sobotę września Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Krotoszynie współorganizował rajd
rowerowy, który był zwieńczeniem
udziału naszego miasta w największej rowerowej kampanii społecznej
pod hasłem „Kręć kilometry”.
Trasa przebiegała przez Krotoszyn,
Chachalnię, Ujazd, Wodników, Ostrowąsy,

WYDARZY SIĘ

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

Krotoszyn

Wtorki-piątki

Kino Przedwiośnie
10-11 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.
12 października

Koncert Big Bandu z powiatu ostrowskiego z
okazji Dnia Edukacji Narodowej o godz. 18.30 w
auli SP nr 5 w Krotoszynie.
13 października

Spotkanie z dr. Jackiem Kępą – „Reformacja - jej

Sulmierzyce i Chwaliszew. Potem rowerzyści wrócili do Chachalni i udali się
pod grzybek Żbik. Rajd prowadził Artur
Paterek. Przy pięknej słonecznej pogodzie
uczestnicy przejechali trasę ok. 37 km.
Na mecie czekały na nich poczęstunek, ciasta, kawa i herbata.
Szkołę reprezentowali Justyna Politowicz, Iwona Wojciechowska, Izabela Kossakowska, Andrzej Smółkowski, Piotr

wpływ na historię Niemiec i Europy Zachodniej” - o
godz. 17.30 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.
15 października

Koncert charytatywny z udziałem zespołów
działających w parafiach dekanatu krotoszyńskiego
o godz. 15.00 w kinie Przedwiośnie.
18 października

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

Wiedemann, Paweł Zwierz oraz niezawodni uczniowie. Burmistrza Krotoszyna reprezentował Jacek Kępa, naczelnik
Wydziału Promocji w Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie.
Uczestnicy rajdu otrzymali gadżety
Fundacji Allegro All For Planet. A tym,
którzy wykazali się znajomością budowy
roweru, przepisów drogowych oraz akcji
„Kręć kilometry”, rozdano apteczki rowerowe i mocowania do smarfonów.
Akcję „Kręć kilometry” już po raz
drugi przeprowadzono w w Krotoszynie.
Rok wcześniej nasze miasto znalazło się
na 14. miejscu w kraju, za co otrzymało
stojaki rowerowe. Przejechano wówczas 188 tys. km. Z tych funkcjonalnych
urządzeń można korzystać na Małym
Rynku, przy targowisku oraz przy SP nr 8.
Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności w tym roku Krotoszyn znalazł się
na 19. pozycji z liczbą 100 tysięcy przejechanych kilometrów.
Kampania „Kręć kilometry” jest organizowana od 2012 roku na terenie całego
kraju przez Fundację Allegro All For Planet. Miasta rywalizują między sobą za pomocą specjalnej aplikacji. Nagrodą za najwięcej przejechanych kilometrów są stojaki rowerowe. Akcja ma również wymiar
edukacyjny – promuje zdrowy tryb życia.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

XII edycja Biegu Papieskiego, organizowanego
przez ZSP nr 3.

KOŹMIN WLKP.
13 października

Czesław Śpiewa Solo Act - o godz. 19.00 w sali
kina Mieszko. Bilety w cenie 45 i 55 zł.
15 października

XXV Koźmińskie Spotkania Chóralne – o
godz. 15.00 w sali kina Mieszko.
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SUMO

Kadeci i młodzicy rywalizowali o miano najlepszych w kraju

W minioną niedzielę w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Olimpijskiej
w Krotoszynie odbyły się Mistrzostwa
Polski Kadetów i Młodzików w Sumo.
Znakomicie spisali się przedstawiciele Towarzystwa Atletycznego Rozum
Krotoszyn oraz UKS Samson Kobylin,
zdobywając wiele medali.
To właśnie między innymi dzięki
świetnej pracy z młodzieżą władze związku po raz kolejny dały naszemu miastu
możliwość organizacji ważnej imprezy
krajowej w sumo. Tym razem na dohyo
zaprezentowało się ponad 400 zawodników w kategoriach młodzików i kadetów.
W zmaganiach młodzików złoty medal wywalczył Tymoteusz Ratajczyk (TA
Rozum Krotoszyn), startujący w kategorii 45kg. Na trzecich miejscach zawody
ukończyli Nikola Śliwowska (UKS Sam-

son Kobylin – 60 kg), Filip Sroczan (UKS
Samson – 65 kg), Jakub Dąbrowski (TA
Rozum – 70 kg), Mikołaj Mrowiński (TA
Rozum – 70 kg) i Gabriel Szydłowski
(TA Rozum – +70 kg). W klasyfikacji generalnej dziewcząt pierwszą lokatę zajął
kobyliński klub, a w klasyfikacji chłopców trzecie było TA Rozum.
W mistrzostwach kadetów na najwyższym stopniu podium stanęli Mikołaj
Raźniak (TA Rozum – 55 kg), Paweł Sikora (UKS Samson – 65 kg) oraz Mikołaj
Kandzierski (UKS Samson – 95 kg). Wicemistrzowski tytuł wywalczył Kacper
Wiatrak (TA Rozum – 65kg), a brązowe
krążki zdobyli Monika Sowa (UKS Samson – 65 kg), Piotr Sikora (UKS Samson – 65 kg), Mateusz Pieszak (UKS Samson – 65 kg) i Kacper Mikołajczyk (TA
Rozum – +95 kg). W klasyfikacji drużynowej chłopców najlepszy był Samson,

a druga pozycja przypadła krotoszyńskim
sumokom.
– Podobnie jak rok temu udało nam
się w klasyfikacji kadetów być najlepszą
ekipą – mówi Mirosław Flak, trener UKS
Samson. – Jestem bardzo zadowolony
z postawy moich podopiecznych, którzy
realizowali zakładane cele. Teraz czekamy
na powołania do kadry narodowej, która
już za niespełna dwa tygodnie rywalizować będzie w Warszawie na mistrzostwach Europy. Wielkim plusem w kontekście rozwoju naszej dyscypliny – poza
dużą ilością uczestników – jest podział
medali na wszystkie kluby. Właściwie
każda z ekip zdołała wywalczyć po dwa-trzy złote krążki. Dzięki temu kolejne zawody zapowiadają się niezwykle emocjonująco – podsumowuje szkoleniowiec.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

KARATE

TENIS STOŁOWY

Zdobyli dwa medale w Pleszewie

Historyczny sukces
reprezentanta Błyskawicy

W Pleszewie odbyły się Mistrzostwa
Polski Juniorów Młodszych, Juniorów
i Młodzieżowców w Karate WKF.
Srebrne medale wywalczyli Dawid
Fortuniak i Katarzyna Trafankowska.
Do rywalizacji przystąpiło ponad 400
zawodników zblisko60 klubów zcałego kraju. W tym gronie znalazło się trzech przedstawicieli ASW Nippon Krotoszyn oraz pięciu zawodników UKS Shodan Zduny.
Z krotoszyńskiego klubu najlepiej
spisał się Dawid Fortuniak, który zajął
drugie miejsce w kumite mężczyzn U-21
w kategorii +85 kg. Na piątej pozycji uplasował się Jakub Pleskacz, który walczył
w juniorach młodszych w kat. 63 kg. Łukasz Błaszczyk startował natomiast w kumite 55 kg juniorów młodszych.
Z grona reprezentantów Shodana
srebrny krążek w kata indywidualnym
wywalczyła Katarzyna Trafankowska.

Krzysztof Szymlet odniósł historyczny sukces w turniejach klasyfikacyjnych Okręgu Południowej Wielkopolski. 12-letni tenisista Błyskawicy Bożacin był najlepszy w kategorii młodzików.

Na piątej pozycji w kumite +76 kg uplasował się Norbert Tysiak. W Pleszewie rywalizowały także Dagmara Mujta, Weronika Becker i Wiktoria Maciaszek.
Zdunowscy karatecy wystąpili również w 8. International Chech Open Praga 2017. W kategorii +46 lat trener Jarosław Adamski zdobył brązowy krążek, pokonując wielu medalistów mistrzostw
świata i Europy. W grupie dziewcząt 6-8
lat Marta Streubel zajęła czwarte miejsce,

a Kalina Tobolska była siódma. Wśród zawodniczek w wieku 9-10 lat na piątej pozycji uplasowała się Ania Streubel.
– Dla dziewcząt był to pierwszy międzynarodowy start. Naszym głównym celem było zdobycie doświadczenia. Wróciliśmy zadowoleni z zawodów. Dziękuję
rodzicom za pomoc i zaangażowanie
przy wyjeździe do Pragi – oznajmił J.
Adamski.
(GRZELO)

I turniej Grand Prix Południowej
Wielkopolski w kategoriach juniorów
oraz młodzików odbył się 30 września
w Gołuchowie. W szranki stanęło 41 zawodników i zawodniczek z 11 klubów tenisowych.
W grupie młodzików triumfował
Krzysztof Szymlet (LZS Błyskawica Bożacin), a na ósmej pozycji uplasował się jego
klubowy kolega – Mikołaj Litwin. W rywalizacji juniorów trzecie miejsce zajął
Wiktor Malec (UKS Impuls Zduny), a tuż
za podium znalazł się Łukasz Fluder

(UKS Impuls). W rywalizacji juniorek
na drugim stopniu podium stanęła Katarzyna Swora (UKS Impuls).
(ANKA)
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FOT. Wojciech Jasiak

Triumf Miłośników w pierwszej edycji memoriału

ZAPASY

Medalowa piątka
W hali sportowej w Krotoszynie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek w Zapasach. Reprezentanci klubów z naszego powiatu wywalczyli pięć medali.
Polski Związek Zapaśniczy podzielił
kraj na kilka regionów. W Krotoszynie rywalizowało ponad 200 zawodników z regionu A. W poszczególnych kategoriach
najlepsi byli Natalia Kochanowska (32
kg), Natalia Homza (34 kg), Magdalena
Indycka (37 kg), Nikola Drozdek (40 kg),
Nikola Wiśniewska (44 kg), Oliwia Dąbrowska (48 kg), Andżelika Dąbrowska
(52 kg), Patrycja Strzelczyk (57 kg), Julia
Zielińska (62 kg), Wiktoria Paszko (67

kg), Filip Wójciak (35 kg), Paweł Cylka
(38 kg), Bartosz Ochroński (42 kg), Szymon Jóźwiak (47 kg), Dominik Mytkowski (53 kg), Oskar Slizewski (59 kg), Maksymilian Siejak (66 kg), Norbert Przybylski (73 kg), Patryk Komorowski (85 kg)
i Adam Dominiak (100 kg).
Spośród naszych zapaśników pięcioro
stanęło na podium. Srebrne krążki wywalczyli Agnieszka Lis (LKS Ceramik Krotoszyn – 42 kg) oraz Maciej Kosmalski (Ceramik – 47 kg), a brązowe – Marina Jędrulak (Ceramik – 52 kg), Bartosz Kaźmierczak (Ceramik – 59 kg) i Tomasz Kowalski
(Olimpijczyk Sulmierzyce – 73 kg).
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

DART

Superliga ruszyła

Po raz czwarty, ale w nowej formule,
ruszyły w Krotoszynie rozgrywki superligi darta na steelu. Tym razem
o końcowy triumf walczy 17 miłośników popularnych lotek.
Organizatorem superligi jest Stowarzyszenie Krotoszyńska Ligi Darta. W porównaniu z trzecią edycją do obecnych

rozgrywek nie przystąpili Paweł Pawlicki,
Sara Marszałek, Tomasz Miler, Paweł Gewert, Joanna Wieszczeczyńska, Krzysztof
Nowak i Paweł Dulaj. Ale są też nowi gracze, jak choćby Sławomir Olgrzymek
i Ewa Pawlicka.
– Chcąc urozmaicić nasze rozgrywki, zdecydowaliśmy większością głosów
organizować mecz i rewanż w superlidze.

27 września w Zdunach odbył
się I Memoriał im. Tadeusza Nowackiego w Piłce Nożnej. Organizatorem turnieju była krotoszyńska grupa sędziów, która w ten sposób chce
kontynuować dzieło nieodżałowanego sędziego, trenera młodzieży
i działacza.
W szranki stanęło siedem ekip, które
podzielono na dwie grupy. Poza drużynami sędziów z całego okręgu nie zabrakło
przyjaciół Tadeusza Nowackiego oraz Miłośników Piłki Nożnej Krotoszyn.
W grupie A najlepsi byli sędziowie
z Krotoszyna (9 pkt.), wyprzedzając Pleszew (6 pkt.), Jarocin (1 pkt.) i Ostrów
Wlkp. (1 pkt.). W drugiej grupie pierwMamy nadzieję, że wpłynie to na jeszcze
bardziej zaciętą walkę i emocje do ostatniej kolejki ligowej – oznajmia Przemysław Pawlicki, prezes SKLD. Każdy z zawodników do rozegrania ma 11 kolejek.
Jeżeli w wyznaczonym czasie darter nie
rozegra jakiegoś meczu, to organizatorzy
przyznają walkower jemu rywalowi
(0: 5). Za zwycięstwo przyznawane są
dwa punkty, za remis – jeden.
Po pierwszej serii spotkań na czele
znajduje się Jacek Cieślak, który bez trudu pokonał Adriana Jasińskiego (5: 0) i E.
Pawlicką (5: 0). Utytułowany gracz zasłużył na pochwały zwłaszcza za zwycięstwo
nad Jasińskim, który może jeszcze sporo
namieszać w obecnym sezonie. Dwie
pewne wygrane zanotował Karol Pietrzak, który ograł Marcina Wojtkowiaka
(5: 0) i S. Olgrzymka (5: 1). Na najniższym stopniu podium znajduje się Przemysław Pawlicki, który pokonał Przemysława Sawickiego (5: 0) i Grzegorza Nowaka (5: 2). Dwa zwycięstwa odniósł też
Sebastian Szostak, ogrywając Daniela
Borskiego (5: 2) i Tomasza Stefana (5: 0).
Pierwsza kolejka nie była udana dla
Marty Pawlickiej (2: 5 z S. Olgrzymkiem
i 1: 5 z D. Borskim), E. Pawlickiej (3: 5 z T.
Stefanem), Krzysztofa Banaszaka (1: 5
z A. Jasińskim i 2: 5 z Mateuszem Wojtaszkiem) oraz Ilony Kuznowicz (0: 5
z M. Wojtkowiakiem i 2: 5 z G. Nowakiem).
(GRZELO)

sze miejsce zajęli Miłośnicy Piłki Nożnej,
a za nimi uplasowali się Przyjaciele i sędziowie z Kalisza.
Mecz o trzecie miejsce pomiędzy sędziami z Pleszewa a przyjaciółmi T. Nowackiego zakończył się bezbramkowym
remisem. Rzuty karne lepiej egzekwowali
ci pierwsi. W finale też był remis, tyle
że 2: 2. A w rzutach karnych Miłośnicy
wygrali z krotoszyńskimi sędziami 4: 3.
Nad przebiegiem zmagań czuwała
trójka sędziowska – Kamil Kaźmierczak,
Przemysław Liberski i Grzegorz Nowak.
Uroczystego podsumowania dokonali
Rajmund Matyniak – prezes Kolegium
Sędziów – oraz syn Tadeusza Nowackiego, Sławomir.
– Nie jestem mówcą, ale chciałbym

z całego serca podziękować wam wszystkim za przybycie na memoriał i za pamięć
o moim tacie. Z niektórymi z was był
w bliższym kontakcie, z innymi w dalszym, ale każdego szanował i teraz z uśmiechem na twarzy oglądał z nieba pojedynki
na boisku. Mam nadzieję, że w kolejnych
latach pamięć o moim tacie będzie żywa,
dzięki takim imprezom jak ta dzisiejsza – podsumował Sławomir Nowacki.
Krotoszyńska grupa sędziów serdecznie dziękuje sponsorom za pomoc w organizacji memoriału – Dariuszowi Fabianowskiemu (Daf-Mal), Józefowi Kujawskiemu (Jumadar), Dariuszowi Olszewskiemu (Piekarnia Witek) i Marianowi
Kaczmarkowi.
(GRZELO)

BIEGI

Zwycięstwo Justyny Olejniczak
Biegacze z naszego powiatu startowali w dwóch kolejnych imprezach.
Reprezentanci Krotoszyńskiej Grupy
Biegowej rywalizowali w Witkowie,
natomiast Karol i Justyna Olejniczak
sprawdzili swoją formę w Kaźmierzu
pod Poznaniem.
Krotoszyńska Grupa Biegowa od niedawna funkcjonuje w naszym powiecie.
Trasa w Witkowie miała 10 km. Najlepiej
spisał się Rafał Bystrowski, który z czasem 42: 30 uplasował się na 39. miejscu.
Poza nim 10-kilometrowy dystans pokonali Paulina Walczak (102. miejsce – 46: 20), Tomasz Kłopocki (130.
miejsce – 47: 47), Łukasz Marszałek
(158. miejsce – 49: 05) i Krzysztof Kaik
(188. miejsce – 50: 32).
Z kolei w Kaźmierzu pod Poznaniem
odbył się 5. Hochland Półmaraton Doliną
Samy oraz Pyrlandzka Dycha. Trasa obfitowała w liczne zbiegi i podbiegi. W półmaratonie najlepszy okazał się Paweł Włodarczyk (1: 21: 37) z Poznania, natomiast
Pyrlandzką Dychę wygrał Adam El Bah
(41: 03) z Tarnowa Podgórnego.
Dwoje przedstawicieli KS Krotosz
pobiegło na dystansie 10 km. Wśród kobiet triumfowała Justyna Olejniczak, która uzyskała czas 44: 43. Karol Olejniczak

był ósmy w klasyfikacji generalnej i trzeci
w kategorii +36 (36-49 lat) z wynikiem 43: 03.
(GRZELO)
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Jak Piast z Piastem…
W najciekawszym starciu dziesiątej
kolejki kaliskiej klasy okręgowej
Piast Czekanów zremisował na własnym terenie z Piastem Kobylin 2: 2.
Goście gola na wagę punktu zdobyli
krótko przed upływem regulaminowego czasu gry.
Przed tą kolejką wyżej plasował się
beniaminek z Czekanowa, który świetnie
spisuje się w tym sezonie. Spotkanie jednak lepiej rozpoczął team z Kobylina,
obejmując prowadzenie w 11. minucie.
Po uderzeniu Jakuba Szymanowskiego
z rzutu rożnego piłka wpadła do bramki
miejscowych.
Krótko przed przerwą gospodarze do prowa dzi li do wy rów na nia.
Po rzu cie roż nym fut bo lów kę
przed pole kar ne wybili defensorzy

Piasta, a tam czyhał już Dawid Kubera i mocnym strzałem pokonał Jakuba
Poślednika.

W 80. minucie po składnej akcji lewą
stroną piłkę na siódmym metrze otrzymał Łukasz Adamczyk i nie miał proble-

Piast Czekanów - Piast Kobylin 2:2
(1:1)
BRAMKI: 0:1 - Jakub Szymanowski

(11'), 1:1 - Dawid Kubera (41'), 2:1 Łukasz Adamczyk (80'), 2:2 - Dominik
Snela (89' głową)
PIAST: Poślednik - A. Kurzawa, B.
Kowalski, Pospiech, Snela - Kamiński,
M. Kurzawa, Szymanowski, Olikiewicz
(70' P. Kowalski) - Wachowiak (85'
Wielebiński), Kokot
mów z pokonaniem kobylińskiego bramkarza. Podopieczni trenera Marka Nowickiego walczyli do końca o korzystny rezultat i ich starania przyniosły efekt w 89.
minucie. Po dośrodkowaniu J. Szymanowskiego z rzutu rożnego piłkę do siatki
głową wpakował Dominik Snela.
W doliczonym czasie gry po indywidualnej akcji Marcina Kurzawy w sytuacji
sam na sam z bramkarzem znalazł się
Piotr Kowalski. Pomocnik kobylińskiego
Piasta pokonał golkipera, lecz sędzia nie
uznał gola, dopatrując się spalonego.
(GRZELO)

POD NASZYM PATRONATEM

BIEGI

Siedem wyjątkowych lat APR!

Startowali w Berlinie i w Kaliszu

10 października 2010 roku to pamiętna data dla Akademii Piłkarskiej Reissa. Właśnie tego dnia
na murawie pojawili się zawodnicy,
którzy z dumą mogli siebie nazywać
pierwszymi piłkarzami szkółki Piotra Reissa. W siódmą rocznicę powstania APR przedstawiamy siedem przyczyn jej wyjątkowości.
Pierwszy to autorytet założyciela akademii, Piotra Reissa. – Ten dzień, kiedy
na treningu pojawił się Rejsik, na długo
zapisał się w pamięci mojego synka.
Wspólne pogadanki, zdjęcia i rozdawanie
autografów. Oliwier po tak emocjonującym spotkaniu długo nie mógł zasnąć
z wrażenia, a mi patron klubu zaimponował szczerym uśmiechem i nieudawanym zaangażowaniem – oznajmia mama
pięcioletniego piłkarza APR.
Dzięki wspólnym treningom i turniejom w ramach WLLP poznajemy nowych przyjaciół. – Gdy Sebastian po raz
pierwszy zawitał na treningu Akademii,
miał zaledwie 6 lat. Mijały tygodnie, miesiące, lata, a mój synek wraz z Olkiem,
dzięki wspólnym zajęciom, zostali najlepszymi przyjaciółmi. Akademia to nie tylko miejsce zbudowane z dziecięcych marzeń, ale i prawdziwa kołyska tysięcy wyjątkowych przyjaźni – stwierdza mama
dziewięcioletniego zawodnika.
Akademia daje możliwość realizowania życiowej pasji. – Kiedy przyprowadziłem Antka na trening, myślałem, że to jego
kolejne „widzimisię”. Stało się zupełnie
inaczej. Z każdym tygodniem czuł się coraz lepiej w gronie kolegów z boiska. Jednodniowa „zajawka” przerodziła się w praw-

dziwą pasję, realizowaną po dziś – mówi
ojciec ośmioletniego Antka.
Dzięki zajęciom w APR kształtują się
charaktery prawdziwych sportowców. – Oliwia chodziła na każde zajęcia
oraz turnieje organizowane przez Akademię. Gdy zobaczyłem ją na jednym z treningów, jak daje z siebie 100 procent, byłem dumny z postawy córki. Wiem, jak
wiele znaczy dla niej piłka, i staram się
wspierać ją w rozwoju tej pasji – podkreśla tata dwunastoletniej Oliwi.
Akademia jest jedną wielką rodziną.
Pod takim hasłem podpisuje się obiema rękami koordynator lokalizacji Kobylin, Marcin Porzucek. – Przy okazji turniejów
WLLP jeden z moich zawodników, Michał,
musiał wspomóc inną lokalizację. Mimo że
grał z nowymi kolegami, z chęcią i uśmiechem na twarzy wspierał nowy zespół. Pokazuje to, że podstawa to dobra zabawa oraz
wspólna integracja, a nie tylko nastawienie
na wynik - stwierdza M. Porzucek.
W piłce nożnej nie można zapominać
o zasadzie fair play, co potwierdza założy-

ciel APR w Krotoszynie, Daniel Borski. – Rodzinna atmosfera, szacunek dla
rywala, przyswajanie nie tylko technik piłkarskich, ale również wpajanie zasad fair
play to tylko kilka pozytywnych aspektów,
które wdrożyła szkółka Reissa. Rokrocznie
rodzic oraz dziecko mają coraz więcej korzyści wynikających z przynależności
do klubu, który w swoich szeregach ma
już reprezentantów kraju w kategoriach
młodzieżowych – zaznacza D. Borski.
Trenerzy Akademii starają się nie tylko nauczyć podopiecznych gry w piłkę,
ale także wychowywać zgodnie z hasłem
„nie myśl o sobie – wspieraj innych”. – Przez te wszystkie lata miałem
okazję poznać wielu zawodników. W każdym starałem się zaszczepić podstawowe
zasady odpowiedniej kultury osobistej.
Efekty mojej pracy zobaczyłem na zajęciach, kiedy to dzieciaki przerywały grę,
widząc kontuzjowanego zawodnika,
i spieszyły mu z pomocą – komunikuje
Grzegorz Nowak, koordynator APR
w Krotoszynie.
Gazeta Lokalna KROTOSZYN wraz
z Akademią Piłkarską Reissa ogłaszają
promocję. Każda osoba, która przybędzie
do końca października na trening i zdecyduje się podpisać umowę, otrzyma nagrodę – oryginalną koszulkę APR, przygotowaną przez firmę Joma. Już teraz przyprowadź swoje dziecko na trening i skorzystaj z atrakcyjnej szansy!
(KAKTUS)

APR Krotoszyn – koordynator:
Grzegorz Nowak, tel. 661 843 179
APR Kobylin – koordynator:
Marcin Porzucek, tel. 534 516 265

Kolejne imprezy biegowe mają za sobą przedstawiciele KS Krotosz oraz
Krotoszyńskiej Grupy Biegowej. Nasi
zawodnicy startowali w maratonie
w Berlinie oraz 37. Międzynarodowym Biegu Ptolemeusza w Kaliszu.
Maraton w stolicy Niemiec jest jednym z największych na świecie. Na starcie
stanęło blisko 44 tysięcy zawodników
ze 137 krajów. Trzeba było zaangażować
ponad 6 tysięcy wolontariuszy oraz prawie 800 osób udzielających pomocy medycznej.
W Berlinie zwyciężył Kenijczyk Kipchoge z wynikiem 2: 03: 32, a do rekordu
świata zabrakło mu zaledwie pół minuty.
W nagrodę triumfator otrzymał 100 tysięcy euro. KS Krotosz reprezentował
Czesław Sienkiewicz, który trasę pokonał
w czasie 3: 13: 35, zajmując 3179. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 75.
w kategorii M55.

Ponad 1000 osób wzięło udział
w Biegu Ptolemeusza w Kaliszu. Na dystansie 10 kilometrów najlepszy był
Ukrainiec Pawel Olijnyk z wynikiem 32: 28, a w gronie pań zwyciężyła
Monika Kaczmarek (36: 07).
Spośród zawodników z powiatu krotoszyńskiego najlepiej powiodło się Arturowi Markowi, który zajął 31. miejsce
z czasem 38: 16. Ponadto w Kaliszu startowali Marcin Obal (113. miejsce – 42: 36), Błażej Zimmermann
(114. miejsce – 42: 37), Paulina Walczak (224. miejsce – 45: 42), Marcin
Szczotka (363. miejsce – 48: 39), Tomasz Kłopocki (366. miejsce – 48: 42),
Łukasz Marszałek (381. miejsce – 48: 54), Jędrzej Kubel (417. miejsce – 49: 37), Rafał Szczotka (450. miejsce – 50: 17), Sławomir Krawczyk (594.
miejsce – 53: 22) i Szymon Kabat (728.
miejsce – 56: 46)
(GRZELO)
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Orly znów nie dały rady Polonii
Po raz drugi w tym roku kalendarzowym Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski przegrał w Kępnie z miejscową
Polonią. W kwietniu podopieczni trenera Macieja Dolaty wrócili stamtąd
z bagażem trzech goli, a w minioną
sobotę gospodarze wygrali 2: 0.
Faworytem meczu była Polonia, która znajduje się w czołówce IV ligi. Poza
tym koźminianie przystąpili do pojedynku mocno osłabieni, a na ławce rezerwowych było zaledwie dwóch zawodników.
Trener Maciej Dolata nie mógł tym razem
skorzystać z Igora Skowrona, Adriana
Derwicha, Dawida Dolaty, Mikołaja Szulca czy Oskara Maciejewskiego.
Po niespełna 12 minutach na prowadzenie wyszli gospodarze. Po dośrodkowaniu w pole karne brak zdecydowania
koźmińskiej defensywy wykorzystał Kacper Skupień, pakując futbolówkę do siatki. Kilka minut później Orły miały okazję
wyrównać, lecz w sytuacji sam na sam
z bramkarzem nie popisał się Marcin
Szymkowiak. Do piłki dopadł jeszcze Artur Błażejczak, lecz i on nie skierował jej
do bramki.
W 24. minucie Polonia prowadziła
już 2: 0. Po błędzie obrony i podaniu
wzdłuż bramki golkipera Białego Orła po-

Mariusz Walkowiak
konał Łukasz Walczak.
Miejscowi kontrolowali grę i wynik
już nie uległ zmianie. Ponadto przez
ostatni kwadrans goście musieli grać
w osłabieniu, gdyż drugi żółty kartonik
otrzymał Szymon Grodzki i musiał opuścić murawę.
Kolejnym przeciwnikiem Orłów w lidze będzie LKS Gołuchów. A już w środę
koźminianie zmierzą się na wyjeździe
z Odolanovią Odolanów w szóstej rundzie Okręgowego Pucharu Polski.

Polonia Kępno - Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 2:0 (2:0)
BRAMKI: 1:0 - Kacper Skupień

(12'), 2:0 - Łukasz Walczak (24')
CZERWONA KARTKA: Szymon
Grodzki (75' druga żółta kartka)
BIAŁY ORZEŁ: Kubiak - Majusiak,
Idzikowski, Grodzki, Janowski, J.
Szymkowiak
M.
Szymkowiak,
Gałczyński, Czabański, Błażejczak,
Wiła (46' Wach)

(GRZELO)
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Cenny punkt na trudnym terenie
Victoria Skarszew po dwóch trafieniach Jakuba Jóźwiaka w pierwszej
połowie prowadziła z Astrą Krotoszyn 2: 0. Po zmianie stron podopieczni trenera Leszka Krutina
wzięli się w garść i zdołali doprowadzić do remisu.
Piłkarze przez cały mecz walczyli
w deszczu na bardzo grząskim boisku.
W pierwszej odsłonie lepiej w tych warunkach odnaleźli się miejscowi, którzy
za sprawą Jakuba Jóźwiaka wyszli
na dwubramkowe prowadzenie. Napastnik Victorii najpierw dobił piłkę po uderzeniu kolegi z drużyny, a po raz drugi
wpisał się na listę strzelców po mocnym
strzale, wobec którego Patryk Wojtkowiak był bezradny.
Astra przebudziła się w drugiej połowie. W 62. minucie Mateusz Mizerny popisał się świetnym uderzeniem z rzutu
wolnego, zmuszając bramkarza Victorii
do kapitulacji. Po chwili do siatki trafił
Krzysztof Ratyński, lecz sędzia dopatrzył
się spalonego i nie uznał gola.
W 80. minucie po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego piłkę strzałem głową
do bramki gospodarzy skierował kapitan
Astry, Karol Krystek. Tak więc mecz za-

stej rundzie Okręgowego Pucharu Polski.
Początek konfrontacji o godzinie 16.00.
(GRZELO)

kończył się podziałem punktów, a Victoria zanotowała kolejne spotkanie na własnym terenie bez porażki.
W środę krotoszynianie zagrają u siebie z Ostrovią 1909 Ostrów Wlkp. w szóVictoria Skarszew - Astra Krotoszyn
2:2 (2:0)
BRAMKI: 1:0 - Jakub Jóźwiak (40'),

2:0 - Jakub Jóźwiak (43'), 2:1 - Mateusz
Mizerny (62' wolny), 2:2 - Karol
Krystek (80' głową)
ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Krystek, Wawrocki, Olejnik - Mizerny,
Budziak, Ratyński, Mat. Marciniak Oleśków (80' Stach), Mik. Marciniak

Chiropraktyka metodą Pierce'a to
zaawansowana terapia, prowadzona
na specjalnej kozetce z zapadniami,
która pozwala na wyjątkowo dokładne
i bezpieczne działanie, nawet w przypadku skomplikowanych problemów
odcinka szyjnego kręgosłupa i zrotowanej miednicy. Efektem jest przywrócenie prawidłowej ruchomości kręgów,
pracy układu nerwowego, funkcji fizjologicznych oraz wyrównanie miednicy.
Metoda Pierce'a wyróżnia się bezpieczeństwem ze
względu na wykorzystanie specyficznej techniki
nastawienia – bez rotacji głowy. Diagnoza opiera się na wnikliwej
analizie zdjęć RTG, badaniu neurologicznym
mięśni i czucia skórnego,
badaniu palpacyjnym całego

kręgosłupa i miednicy oraz szczegółowym
wywiadzie i historii choroby.

