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KOBYLIN

Tomasz Lesiński nowym burmistrzem!
15 października odbyła się druga tura przedterminowych wyborów
na burmistrza Kobylina. Zwyciężył Tomasz Lesiński, który uzyskał 276 głosów więcej od swojego konkurenta.
Do drugiej tury zakwalifikowało się
dwóch kandydatów – Tomasz Lesiński
(KW Stow. Samorządowa Inicjatywa
Obywatelska) i Wiesław Popiołek (KWW
WP). W fotelu burmistrza zasiądzie
pierwszy z wymienionych, który wygrał
z przewagą 276 głosów.
W porównaniu z pierwszą turą frekwencja była nieco niższa. W wyborach
wzięło udział 2973 mieszkańców, co stano-

wi 46,1 procent uprawnionych do głosowania. Na Tomasza Lesińskiego zagłosowały 1602 osoby (54,7 procent), natomiast
za Wiesławem Popiołkiem opowiedziało
się 1326 wyborców (45,3 procent).

– Pragnę podziękować za każdy oddany na mnie głos. Wygraną traktuję jako
aprobatę mojej osoby i programu, który
Państwu przedstawiłem. Zachowam w pamięci wszystkie pozytywne gesty i słowa,
które w trakcie kampanii otrzymałem
od Państwa, mieszkańców naszego miasta
i gminy. Obiecuję nie zawieść pokładanych we mnie nadziei – ogłosił na gorąco
po ogłoszeniu wyników Tomasz Lesiński.
(NOVUS)
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PLEBISCYT

Czołowa trójka ucieka

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 pierwszym miejscu znajduje się
ks. Włodzimierz Dubis z Parafii św. Izydora Oracza w Biadkach – 35,2% oddanych
dotąd głosów (stan na 16 października, godzina 10.00). Tuż za nim jest ks. kan. Ry-

szard Muszyński z Parafii Oczyszczenia
NMP w Starymgrodzie – 33,7%. Trzecią
lokatę zajmuje ks. Łukasz Żurawski z Parafii Świętej Trójcy w Lutogniewie – 19,1%.
Czołowa trójka ma już sporą przewagę nad resztą stawki. Na kolejnych miejscach plasują się ks. kan. Janusz Giera
z Parafii św. Stanisława Bpa w Kobylinie,
ks. Maciej Krulak z Parafii św. Marcina
Bpa w Borzęciczkach 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).
Wydawca: Wielkopolska Squad S.C.

NA DRODZE
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W miniony czwartek doszło do zdarzenia drogowego na ul. Kobylińskiej
w Krotoszynie. Samochód ciężarowy
zahaczył zbyt dużym ładunkiem o wiadukt, w wyniku czego uszkodzeniu
uległo jadące za nim auto osobowe.

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

– Kierujący samochodem ciężarowym marki Scania mieszkaniec Zamościa

nieprawidłowo oszacował wysokość przewożonego ładunku – mówi Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. – Pojazd zahaczył o wiadukt,
w rezultacie czego ładunek spadł i uszkodził jadący za nim samochód osobowy
marki Renault. Kierujący byli trzeźwi – dodaje policjant
(NOVUS)
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Ty też możesz pomóc!
W niedzielę w Galerii Krotoszyńskiej
można było dołączyć do grona dawców szpiku. Centrum handlowe wraz
z Fundacją DKMS zorganizowały bowiem Dzień Dawcy Szpiku.
W holu głównym galerii ustawiono
stoiska, przy których każdy chętny mógł
zapisać się jako dawca. Harcerze oraz wolontariusze z Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej oraz Stowarzyszenia
Krotoszyńska Liga Darta, wespół z Anetą
Jarzembską – zastępczynią menadżera
GK, obsługiwali przyszłych dawców, cierpliwie i wyczerpująco odpowiadali
na każde pytanie, rozwiewali wątpliwości
i zachęcali do wzięcia udziału w akcji.
Niektórzy przychodzili dowiedzieć
się, na czym polega oddanie szpiku i wracali do domów, żeby przemyśleć sprawę.
Wszystkich chętnych, którzy nie zdążyli
na akcję do galerii albo nie mogli się zdecydować, informujemy, że można zamówić
formularz rejestracyjny przez Internet.
Osób zainteresowanych zarejestrowaniem się było mniej niż w trakcie ubiegłorocznej akcji potencjalnych dawców szpiku.
Być może wynika to z niewiedzy bądź wyolbrzymionego strachu przed zabiegiem,

który w rzeczywistości wygląda zupełnie
inaczej, niż sobie to wielu z nas wyobraża.
Należy pamiętać, że rejestracja jest
darmowa i bezbolesna. Wystarczy mieć
od 18 do 55 lat i ważyć minimum 50 kilogramów. Rejestracja polega na udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań, wypełnieniu karty z danymi osobowymi, zaznaczeniu, na co się choruje, a także pobraniu wymazu z jamy ustnej.
Są dwie metody pobierania komórek
macierzystych. Metoda pobierania z krwi

obwodowej polega na podawaniu dawcy
przez kilka dni przed zabiegiem czynnika
wzrostu, który pomaga w uwalnianiu komórek macierzystych. Po zakończeniu
dawca trafia do kliniki, gdzie z jego krwi selekcjonowane są komórki macierzyste, które są materiałem przeszczepowym, a krew
trafia z powrotem do organizmu dawcy.
Taki zabieg trwa kilka godzin, a dawca nie
musi nawet zostawać w szpitalu.
Drugi sposób polega na pobraniu komórek macierzystych z talerza kości bio-

drowej z pomocą igły punkcyjnej. Ten zabieg jest przeprowadzany przy znieczuleniu ogólnym i trwa około godziny. Pobrany zostaje około litr szpiku kostnego
i krwi. Organizm całkowicie regeneruje
się w ciągu 2-3 tygodni. Dawca zostaje
w klinice przez 2-3 dni ze względu
na znieczulenie ogólne.
Wiadomo, że każdy człowiek boi się
pobytu w szpitalu, lecz strach ma tylko
wielkie oczy, zwłaszcza gdy można pomóc swojemu bliźniakowi genetyczne-

mu. Metodę pobierania komórek macierzystych wybiera zawsze lekarz, kierując
się stanem zdrowia pacjenta.
Bycie dawcą jest dobrowolne i w każdej chwili można z tego zrezygnować. Pamiętajmy jednak, że rezygnacja winna być
podyktowana bezwzględną koniecznością. Taka decyzja, podjęta w momencie,
gdy biorca jest już przygotowany do zabiegu, może znacznie pogorszyć stan jego
zdrowia, a nawet doprowadzić do śmierci.
– Dziękujemy wszystkim przybyłym
za chęć pomocy i zachęcamy do zostania
dawcą szpiku. Warto pomagać. Dobro zawsze wraca – skomentowała Aneta Jarzembska z Galerii Krotoszyńskiej.
KINGA KOSTKA

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Idźmy naprzód z nadzieją

ZSP 3 KROTOSZYN

Języki obce przepustką
do rynków Europy

Od 1 czerwca 2016 do 30 września 2017 nauczyciele Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie realizowali projekt unijny Erasmus+ / akcja: Mobilność kadry edukacji szkolnej, pod hasłem „Języki
obce przepustką do rynków Europy”.
Na ten cel placówka otrzymała środki unijne w kwocie 18 853 euro.
Głównym założeniem projektu było
podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
w zakresie doskonalenia zawodowego
w takich dziedzinach jak hotelarstwo, gastronomia, wiedza elektryczna, sport i rekreacja, zdrowy tryb życia, historia i wiedza o kulturze, język obcy zawodowy.
Podsumowanie projektu Erasmus+ odbyło się 11 października na terenie szkoły.
W zagranicznych dwutygodniowych
kursach językowych udział wzięło łącznie
siedmiu nauczycieli. Kształcili się w Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Malcie, w Niemczech oraz w Hiszpanii. Dzięki tym kursom nauczyciele z Trójki nabyli umiejętności mówienia, pisania, rozumienia ze

słuchu oraz czytania w językach angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Zdobyte kwalifikacje zostały potem wykorzystane na lekcjach branżowych. W projekcie
uczestniczyło ponad 150 uczniów.
Rezultatem projektu jest nawiązanie
współpracy z restauracjami i hotelami
w Hiszpanii, na Malcie, w Niemczech,
a także ze szkołą w Wielkiej Brytanii – Oxford International Language
School. W ramach programu młodzież
wzięła udział w wyjeździe kulturowym
na Maltę, odbyła miesięczne i dwumiesięczne praktyki zawodowe w hotelu
na wyspie Uznam, brała udział w konkursach, projektach i warsztatach zawodowych z dziedziny elektryki i elektroniki,
wychowania fizycznego, hotelarstwa i gastronomii oraz języków obcych.
Dzięki przyznanym środkom unijnym szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną, dysponuje dobrze wyszkoloną kadrą specjalistów, którzy dzięki nabytym
umiejętnościom podnoszą jakość kształcenia uczniów.
(NOVUS, GRZELO)

W niedzielę w krotoszyńskim kinie
Przedwiośnie odbył się koncert charytatywny na rzecz Zakładu Opieki
Paliatywnej SP ZOZ. Na scenie wystąpiły zespoły działające w parafiach dekanatu krotoszyńskiego.
Koncert, stanowiący połączenie nauki św. Jana Pawła II z przesłaniem tego
dnia poprzez hasło „Idźmy naprzód z nadzieją”, uświetnił obchody XVII Dnia Papieskiego w Polsce oraz Światowego Dnia
Hospicjów i Opieki Paliatywnej. W trakcie imprezy zbierane były środki finansowe na zakup materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych dla Zakładu Opieki Paliatywnej SP ZOZ w Krotoszynie.
Organizatorami były 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.
Dla zgromadzonej publiczności wystąpiły zespoły: Smajl i Zetka (ZSP nr 3
im. Jana Pawła II), TacynieINNI oraz chór
szkolny z SP nr 3 im. Jana Pawła II.
Ak cję moż na jesz cze wes przeć
po przez do bro wol ną wpła tę do 15
grud nia na kon to w Ban ku Spół dziel czym
w
Kro to szy nie
nr 88 8410 0003 0001 4788 2000 0001,
z dopiskiem „Hospicjum – 2017”.

- Chciałbym podziękować wszystkim
zespołom, które wystąpiły na scenie oraz
grupie wolontariuszy, którzy pomagali
przy organizacji koncertu. Dla każdego

przygotowaliśmy skromny upominek
-mówił Leszek Pawlik, jeden zorganizatorów.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KOŹMIN WLKP.

Ku czci Janusza Podlewskiego

W uroczystości wzięli udział samorządowcy, księża z parafii pw. Św. Wawrzyńca, poczty sztandarowe, dyrektorzy
szkół, członkowie TMKW i inni mieszkańcy. Nie zabrakło oczywiście rodziny
Janusza Podlewskiego, z inicjatywy której
tablica została zamontowana na kamienicy przy Starym Rynku 3, w której mieszkał ich przodek.
Odsłonięcie tablicy poprzedziła
Msza św. w kościele farnym w intencji byłego burmistrza i wszystkich mieszkańców. Potem uczestnicy uroczystości przeszli na Stary Rynek. Zebranych powitał
Wojciech Kowalczyk, wnuk Janusza Podlewskiego. Z kolei historyk i regionalista
Daniel Szczepaniak przybliżył najważniejsze fakty z życia zasłużonego obywatela Koźmina Wlkp.
Tablicę wmurowaną z okazji 120.
urodzin J. Podlewskiego odsłonili burmistrz Maciej Bratborski i Marek Kowalczyk, wnuk J. Podlewskiego. A poświęcił ją
ksiądz kanonik Zygmunt Lewandowski.

FOT. www.kozminwlkp.pl

6 października na Starym Rynku
w Koźminie Wlkp. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej
Januszowi Podlewskiemu, byłemu
burmistrzowi, uczestnikowi strajku
dzieci koźmińskich 1906/1907.

J. Podlewski żył w latach 1897-1977.
Był burmistrzem Koźmina w latach 1934-1939. Zapamiętany został jako
wybitny działacz społeczno-gospodarczy.
Uczestniczył w powstaniu wielkopolskim
oraz w strajku dzieci koźmińskich 1906/1907. Był porucznikiem
Wojska Polskiego, organizatorem i komendantem placówki Z-ZWZ-AK, a także więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych.
(NOVUS)

INWESTYCJE

FOT. powiat-krotoszyn.pl

Dofinansowanie na ulicę Stawną

We wrześniu podpisana została
umowa na dofinansowanie budowy
części ulicy Stawnej w Krotoszynie.
Nasz powiat reprezentowali wicestarosta Paweł Radojewski i skarbnik
Andrzej Jerzak.

będzie dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W Wielkopolsce
w tym roku z takiego dofinansowania
skorzystało 16 samorządów powiatowych, w tym również nasz. Kwota dotacji
wyniesie 597 296,72 zł.

Budowa ulicy Stawnej w Krotoszynie

(NOVUS)

GOSPODARKA

MAHLE buduje nową halę
W środę, 11 października, na terenie
zakładu Mahle odbyła się konferencja prasowa. Przedstawiciele firmy
poinformowali zebranych o planach
inwestycyjnych na najbliższe lata.
W spotkaniu udział wzięli członkowie
zarządu MAHLE Polska – dr Andreas Kosicki i Michał Lejkowski, dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych – dr Tadeusz Karolczak, Radosław Domaradzki, dr Paweł Lisiak, a także starosta
Stanisław Szczotka oraz burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek.
– Kolejna hala w naszym zakładzie rośnie dzięki wsparciu włodarzy miasta igminy
Krotoszyn oraz powiatu – mówił Andreas
Kosicki, dyrektor generalny MAHLE. – Jesteśmy pod dużą presją czasu i bez pomocy
byłoby nam naprawdę ciężko. Obecnie zatrudniamy ok. 3300 pracowników. Obroty
naszej firmy są stabilne i wynoszą ok. 1,3
mld zł. W ubiegłym roku postanowiliśmy
uruchomić kolejną produkcję ekskluzywnych tłoków stalowych. Opóźniło się to zpowodu jednego z odbiorców. W nowo budowanej hali planuje się rozpoczęcie produkcji
wałków rozrządu.
Powierzchnia tego obiektu wyniesie
ok. 13 tys. m2. Dzięki wdrażanym inwestycjom MAHLE planuje zwiększyć zatrudnienie o kilkaset osób. Zarząd firmy szuka
również nowych rozwiązań dla pracowników w kwestii pakietów socjalnych oraz
zdrowotnych, żeby zwiększyć atrakcyjność
ofert pracy. Dla kobiet będzie przygotowana
propozycja lekkiej pracy montażowej
przy produkcji filtrów. Plany inwestycyjne

firmy na najbliższe pięć lat wymagają przebudowania całej infrastruktury podziemnej. Będzie to kosztowało 40 mln. zł.
Przedstawiciele MAHLE podkreślili, że
nie planują w najbliższym czasie zatrudniać
obcokrajowców. – Średnia pensja w MAHLE Polska to 4000 zł – wyjaśniał Michał Lejkowski, dyrektor finansowy firmy. – Dane te
nie dotyczą kadry zarządzającej. Około 10
procent pracowników to osoby zatrudniane
za pośrednictwem firm zewnętrznych. Powodem takiego stanu rzeczy jest obawa
przed powtórzeniem się kryzysu z roku 2008. W ciągu roku około 50-60 osób
z tego grona przechodzi na umowy o pracę
bezpośrednio z MAHLE Polska. Firma planuje także rozbudowę zakładu ostrowskiego, który wytwarza produkty związane
z obiegiem powietrza. Co drugi samochód
na świecie ma w sobie części wyprodukowane przez koncern MAHLE. Nasze produkty
dostarczane są do wszystkich największych
marek samochodowych na świecie. Realizacja planowanych inwestycji uczyni z krotoszyńskiego oddziału najbardziej znaczący zakład w całym światowym koncernie MAHLE – zaznaczył M. Lejkowski.
Przedstawiciele samorządu wyrażali
uznanie dla prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa, które zapewnia krotoszynia-

nom wiele miejsc pracy. – Bardzo się cieszę,
że na terenie Krotoszyna istnieje taki zakład,
który dobrze funkcjonuje i się rozwija – powiedział starosta Stanisław Szczotka. – Myślę, że ościenne miasta powiatowe mogą patrzeć na nas z uznaniem. Bezrobocie w Krotoszynie jest wprawdzie niskie, lecz cieszę
się, że również panie będą mogły znaleźć tutaj zatrudnienie. Wielu deweloperów buduje teraz drogi na terenie Krotoszyna. Myślę,
że niedługo będą również budowane dla
rozwoju firmy MAHLE.
Z kolei burmistrz Franciszek Marszałek stwierdził, że dobrze prosperujące firmy
to dobrze prosperująca gmina. – Dla mieszkańców Krotoszyna jest to bardzo dobra
wiadomość w kontekście miejsc pracy – zakomunikował F. Marszałek. – Gmina
w miarę swoich możliwości wspomoże, żeby firma dalej tak prężnie się rozwijała. Podejmujemy wspólnie z powiatem inwestycje, które wzbogacają otoczenie MAHLE.
Mam na myśli ciągi komunikacyjne i niedługo odbieraną, nową ścieżkę pieszo-rowerową – powiedział burmistrz. Ponadto jest
opracowywana dokumentacja wkwestii ulicy Przemysłowej, co ma poprawić dojazd
do firmy oraz odciążyć ruch pojazdów
w mieście.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Bieżąco
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Musimy dokonać kontrrewolucji!

WIZYTA

Podziwiali krotoszyńskie inwestycje
W miniony piątek do Krotoszyna
przybyła delegacja Agendy Komisji
Europejskiej. Goście, głównie z Litwy
i Chorwacji, zostali oprowadzeni ulicami miasta przez burmistrza Franciszka Marszałka.
Europejscy goście mieli więc okazję
zobaczyć inwestycje zrealizowane w naszym mieście w ostatnich latach, m. in.
zrewitalizowany rynek czy halę widowiskowo-sportową. Następnie delegacja
udała się na spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.
(NOVUS)

KONCERT

Czesław Mozil w Koźminie
W piątek, 13 października, w koźmińskim kinie Mieszko wystąpił
Czesław Mozil. Artysta swój występ
nazwał spowiedzią.
Podczas koncertu Mozil opowiadał
wiele o swoim życiu. O tym, co czuje
dziecko, gdy emigruje do obcego kraju
i tam poznaje nowych kolegów. O trudach życia i sytuacjach, które zainspirowały go do napisania piosenek. Rozbawił
widzów różnymi anegdotami.
Zaśpiewał piosenki z „Księgi Emigrantów – Tom 1” oraz „Debiutu”. Artysta przekazał publiczności – szkoda, że
niezbyt licznej – pozytywną energię. Ci,
co przyszli na występ Mozila, na pewno
nie żałują.

Idea koncertów Czesław Śpiewa Solo
Act narodziła się 10 lat temu. Projekt okazał się dużym sukcesem. Solowe występy
muzyka cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, jak
i starszych odbiorców. Zabawna konferan-

sjerka, nietuzinkowe żarty, opowieści o genezie poszczególnych utworów, autobiograficzne wyznania artysty, znakomita gra
na fortepianie czy akordeonie – to wszystko cechuje koncerty Czesława Mozila.
KINGA KOSTKA

W minioną sobotę w Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie gościł Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Wolność i poseł
do Parlamentu Europejskiego.
Na spotkanie z budzącym emocje
politykiem przyszło około 70 osób.
Janusz Korwin-Mikke uczestniczy
w życiu politycznym od kilkudziesięciu
lat. Uzyskał stopień magistra filozofii, studiował również psychologię, prawo i socjologię. 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 1991-93 był posłem na sejm z woj.
poznańskiego. W 1992 roku zainicjował
uchwałę lustracyjną. Od 2014 r. zasiada
w europarlamencie.
W Krotoszynie prezes partii Wolność
wygłosił diagnozę sytuacji politycznej Polski w kontekście Unii Europejskiej. Mówił
o upadku podstawowych wartości europejskich oraz o coraz większym ograniczaniu wolności człowieka. Jak powiedział,
kiedyś bycie Europejczykiem wzbudzało
powszechny szacunek i respekt – aż
do początku XX wieku i wybuchu I wojny światowej. Od tego momentu następował powolny upadek cywilizacji europejskiej, ponieważ odrzucano fundamentalne wartości.
– Kiedyś to my rządziliśmy światem – stwierdził Janusz Korwin-Mikke. – Teraz pod rządami Unii Europejskiej wprowadza się wartości całkowicie
odmienne od tego, co było kiedyś. Co niegdyś było dobre – stało się złe i na odwrót.
W cywilizacji europejskiej powszechne
było stosowanie kary śmierci dla morderców. Dzisiaj jest ona zakazana, mimo że
większość Polaków deklaruje się jako jej
zwolennicy. Karol Mora powiedział kiedyś: „znieście karę śmierci, a rozprzęgnie
się cały porządek społeczny” – przypo-

mniał polityk, oznajmiając jednocześnie,
że niewolnik różni się od wolnego człowieka tym, że nie może mieć broni. – Jej
posiadanie jest jednym z podstawowych
praw człowieka – podkreślił. – Polacy posiadali broń przed wojną oraz pod zaborami. Teraz pozwolili, by im to prawo odebrano. Mam prawo bronić swojej rodziny,
życia i zdrowia! Dlaczego tak się dzieje?
Ponieważ „nasi władcy” boją się buntu
niewolników.
Innym problemem, poruszonym
przez prezesa partii Wolność, było odbieranie większości wypracowanych pieniędzy przez narzucone podatki państwowe,
ograniczanie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. – Nie jest normalne to, że im lepiej człowiek pracuje, tym
większą płaci grzywnę, zwaną podatkiem
dochodowym. I daje się te środki tym,
którzy nie chcą pracować. Byłem niedawno w Chinach. Tam władza nie pyta, skąd
obywatel ma pieniądze. A u nas wydaje
się normalny fakt, iż rząd interesuje się
tym, jak zarabiamy. Urzędnik wie lepiej
od nas, jak powinniśmy żyć! Dlatego nienawidzę Unii Europejskiej, bo jak dobry
Rosjanin nienawidził ZSRR i dobry Niemiec III Rzeszy, tak dobry Europejczyk
musi nienawidzić Unii Europejskiej, która jest symbolem wprowadzania antyeuropejskich wartości – zaznaczył J. Korwin-Mikke.
Polityk uważa, że jeśli Europa nie
wróci do swoich podstawowych wartości,
nie będzie w stanie obronić się przed narastającym naporem cywilizacji islamu.
Dlatego zachęcił do głosowania i wstępowania w szeregi partii Wolność, optującej
za powrotem kluczowych wartości naszej
kultury i chrześcijańskich fundamentów
moralnych społeczeństwa, za budową
państwa prawa, za sprawiedliwymi
i sprawnymi rządami, opartymi o zasadę
pomocniczości, poszanowania własności
prywatnej obywateli i owoców ich pracy
poprzez likwidację podatków dochodowych ZUS, co ma spowodować zwiększenie zamożności obywateli i zmniejszenie
kosztów utrzymania państwa.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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SP 1 KOŹMIN WLKP.

FOT. ARiMR Poznań

15 komputerów od ARiMR

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie
Wlkp. wzbogaciła się o 15 komputerów. Sprzęt udało się zdobyć po złożeniu wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wniosek do ARiMR złożył Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1, widząc potrzebę
doposażenia sali komputerowej. 4 października Lidia Czechak, zastępczyni dyrektora ARiMR w Poznaniu, przekazała
koźmińskiej placówce 15 komputerów
Dell, które zostaną zamontowane w sali
komputerowej i będą służyły dzieciom.
– Zwróciłem się z prośbą o możliwość przekazania komputerów na rzecz
naszej szkoły – komentuje Jacek Zawodny, dyrektor koźmińskiej Jedynki. – Infor-

mowałem, że jesteśmy placówką, do której uczęszcza 360 uczniów. Niewątpliwą
bolączką szkoły jest fakt, iż istniejące komputery często się psują i wymagają wymiany. Biorąc pod uwagę, że planujemy w najbliższym czasie stworzyć nową pracownię
komputerową, potrzebujemy kolejnych
komputerów. Od września staliśmy się
szkołą ośmioklasową, a potrzeby i wymagania też są większe. Pragnę, aby nasza baza dydaktyczna była coraz lepsza, a szkoła
starała się sprostać nowym wyzwaniom.
Bardzo się cieszę, że pozyskany sprzęt pomoże realizować podstawę programową
z informatyki, a naszym uczniom da
możliwość nauki obsługi komputera – stwierdza J. Zawodny.

UROCZYSTOŚCI

Święto polskiej edukacji

(ANKA)

PROJEKT

Nowoczesne boisko
ze środków unijnych
FOT. powiat-krotoszyn.pl

W minionym tygodniu w Krotoszynie
odbyły się gminne oraz powiatowe
uroczystości z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Były podziękowania i życzenia, były wyróżnienia dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie powstanie nowoczesne boisko.
W 85 procentach inwestycja będzie
dofinansowana ze środków unijnych.
6 października marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak
podpisał z beneficjentami umowy o dofinansowanie z WRPO 2014+ projektów
realizowanych w ramach Poddziałania 9.3.3 pn. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”.
Wśród nich jest projekt powiatu krotoszyńskiego. Dzięki temu przy ZSP nr 2
powstanie nowoczesne, ogólnodostępne
boisko (wraz z siłownią), zaprojektowane
z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Zarząd naszego powiatu reprezentowali starosta Stanisław Szczotka oraz Wiesław Popiołek. Całkowity koszt projektu
to 1 357 925,63 zł, a dofinansowanie
z Unii Europejskiej wyniesie 85 procent
wartości zadania, czyli 1 154 236,78 zł.
Plan przebudowy boiska jest zintegrowany z projektem o nazwie „Moje kompetencje – moja przyszłość”, który obejmie
aż 12 typów szkół prowadzonych przez
powiat, w tym trzy placówki kształcenia
specjalnego. Dzięki programowi w szkołach prowadzone będą zajęcia dodatkowe
z wielu przedmiotów. W Dwójce będą to
m. in. integracyjne zajęcia sportowe na nowym obiekcie. Powstanie też osiem nowych pracowni przedmiotowych.
(NOVUS)

Gminna uroczystość, zorganizowana
w auli Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie, rozpoczęła się występem artystycznym dzieci z Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi „Kubuś”. Następnie siedmioro nauczycieli odebrało
akty mianowania. Potem przyszedł czas
na wręczenie nagród pieniężnych dyrektorom i nauczycielom – za codzienny
trud i zaangażowanie w pracę z dziećmi.
W ten sposób uhonorowano 6 dyrektorów, 4 wicedyrektorów i 15 nauczycieli.
– Właściwie funkcjonująca szkoła to
nie tylko codzienne działanie edukacyjne
nauczycieli – mówił burmistrz Franciszek
Marszałek. – To też dobra współpraca z organem prowadzącym i współdziałanie ze
społecznością lokalną. Pozwala to na uzyskiwanie środków finansowych i realizowanie programów edukacyjnych dla uczniów.
Dziś mamy okazję złożyć podziękowania
za wasze zaangażowanie, podejmowanie
różnych przedsięwzięć i inicjatyw.
Prezes krotoszyńskiego oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego – Karol Kaj, wraz ze starostą Stanisławem

Szczotką i burmistrzem, wręczył emerytowanym nauczycielom odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP. Otrzymali je
Jan Grząka, Jolanta Talarczyk, Genowefa
Krowarsch, Bożena Kasprzak, Michał Pietrowski i Zofia Jarmużek. Podziękowano
także sponsorom, którzy hojnie wspierają
szkoły, wpływając w ten sposób na wzrost
poziomu edukacji. Gminne świętowanie
uświetnił koncert Big Bandu Powiatu
Ostrowskiego pod kierownictwem Roberta Matuszewskiego.
Powiatowe święto edukacji, które odbyło się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja, rozpoczęło wystąpienie Przemysława Wójcika – naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
w Starostwie Powiatowym. – Dzień ten

jest szczególnie ważny dla nas wszystkich,
gdyż przypomina wielką dumę Polaków – powołaną przez sejm 14 października 1773 roku Komisję Edukacji Narodów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Był to pierwszy urząd wychowania w Polsce. Komisja ułożyła bardzo
dobry, nowatorski program edukacji, jedyny w tamtych czasach w Europie – przypomniał P. Wójcik.
Tradycyjnie wręczone zostały nagrody finansowe wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom. Uroczystość uświetnił występ wychowanków Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.plI
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POWIAT

BEZPIECZEŃSTWO

Akcja profilaktyczna z udziałem rowerzystów Skontroluj oświetlenie!
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie, we współpracy ze stacjami diagnostycznymi na terenie powiatu, organizuje akcję „Kierowco! Nie oślepiaj!”.

Krotoszyńscy policjanci wespół ze
Starostwem Powiatowym przeprowadzili akcję profilaktyczną pod hasłem „Bezpieczny rowerzysta”. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.
12 października od wczesnych godzin rannych funkcjonariusze z krotoszyńskiej komendy kontrolowali rowerzystów w rejonie ul. Mahle, gdzie wiele osób
dojeżdża do pracy – do największego zakładu na terenie powiatu.
Razem z mundurowymi w akcji
uczestniczyli wicestarosta Paweł Radojewski i Andrzej Wichłacz – naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
Działania te podejmowane są co roku. Ze środków Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Starostwa Powiatowego zaku-

piono 300 kamizelek odblaskowych dla
rowerzystów. Rozdano je tym, którzy ich
nie posiadali.
– Mimo cyklicznie organizowanej akcji wciąż niewielu rowerzystów korzysta
z tych odblasków – przyznaje Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie. – Przepisy ruchu drogowego nie obligują do jazdy w kamizelkach,
jednak mając na względzie bezpieczeń-

stwo i lepszą widoczność cyklistów na drodze, apelujemy o korzystanie z nich.
Przypominamy, iż wokresie jesienno-zimowym brak oświetlenia przy rowerach
iciemny ubiór stwarzają duże zagrożenie dla
uczestników ruchu drogowego. Kamizelka
odblaskowa, oprócz prawidłowo wyposażonego roweru w niezbędne oświetlenie,
z pewnością zmniejsza ryzyko wypadku.
(ANKA)

Wramach tej inicjatywy21 października na poszczególnych stacjach diagnostycznych będzie można bezpłatnie skontrolować stan oświetlenia i – w razie konieczności – wyregulować je. Akcja ma poprawić
stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Do udziału w działaniach włączyły się
stacje kontroli pojazdów w całym powiecie.
Tak więc w najbliższą sobotę kierowcy będą
mogli sprawdzić oświetlenie swoich pojaz-

dów w następujących miejscach – KROTOSZYN: ul. Zamkowy Folwark 1 (godz. 9.0012.00), ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 12
(8.00-12.00), ul. Koźmińska 124 A (9.0013.00), ul. Ostrowska 157 (9.00-14.00), ul.
Ostrowska 221 (8.00-14.00); KOŹMIN
WIELKOPOLSKI: ul. Borecka 58 (9.0012.00), ul. Wierzbowa 25 (9.00-13.00);
ZDUNY: ul. Łacnowa 48 (8.00-14.00);
ROZDRAŻEW: ul. Parkowa 1 (8.0013.00), ul. Koźmińska 13 (8.00-13.00);
SULMIERZYCE: ul. Świerczewskiego 28
(8.00-14.00); KOBYLIN: ul. Strzelecka 2
(8.00-14.00), Stary Kobylin 11 D (8.0013.00).
(ANKA)

Wydarzenia
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REKREACJA

Rodzinne pieczenie ziemniaka

Ogółem w rajdzie udział wzięło ponad sto osób. Piesi wybrali się przez park
na ul. Zdunowską i dalej ulicami Klonowicza, Łąkową i Bolewskiego, aż do ścieżki edukacyjnej. Meta umiejscowiona była
na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Z kolei rowerzyści z Uniwersytetu Trzeciego Wieku ruszyli w kierunku
Tomnic i dalej przez Gorzupię do Krotoszyna, po czym dotarli na strzelnicę. Najdłuższą trasę pokonali kolarze z KTR Peleton, którzy udali się do Lutogniewa, potem jechali przez Dzierżanów, Rojew, Lipówiec, Trzaski, Baszków, Zduny, Chachalnię, by dotrzeć do mety.
Na strzelnicy na uczestników czekał
ciepły poczęstunek. Przeprowadzono
konkursy – piosenki turystycznej, sadze-

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
17-19 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 - DWIE KORONY - Polska,

dokument fabularyzowany, 92' - 2D
godz. 21.00 – BOTOKS - Polska, thriller, 135' - 2D
Wtorki-piątki

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat na orliku przy I LO im. H. Kołłątaja.
18 października
„Wieczór z astronomią” od godz. 18.00 w
Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.
19 października

XII edycja Biegu Papieskiego, organizowanego

FOT. Antoni Azgier

7 października odbył się XXVI Rodzinny Rajd „Pieczenie Ziemniaka”,
którego organizatorami były oddział
PTTK w Krotoszynie, Klub Turystyki
Górskiej „Koliba” i Koło Miejskie
PTTK, przy finansowym wsparciu
Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Celem imprezy było propagowanie wielopokoleniowej turystyki rodzinnej oraz
czynnego wypoczynku.

nia i zbierania ziemniaków, rzucania kółkami do celu, a także konkurs rodzinny.
W tej ostatniej rywalizacji zwyciężyła
Zosia Wciórka z rodziną, wyprzedzając familie Mikołaja Spurtacza i Kornelii Kłos.
W sadzeniu i zbieraniu ziemniaków najlepsza była Anna Woźniak, a za nią uplasowały się Justyna Andrzejczak i Joanna Patryas.
W rzucaniu kółkami pierwsze miejsce zajęła Emilia Marynowska, drugi był Michał
Mielcarek, a trzeci – Mikołaj Spurtacz.

przez ZSP nr 3, o godz. 10.00.
20 października

Tryptyk choreograficzny Pawła Malickiego Scena dla tańca, o godz. 19.00 w sali kina
Przedwiośnie.
21 października

„Sztuka szuka malucha” – spektakl „Blisko”, o
godz. 16.00 w sali kameralnej KOK-u. Spotkanie
przeznaczone dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Konkurs piosenek turystycznych
wygrała Zuzanna Wciórka, a kolejne
miejsca zajęli Dorota Mielcarek i Mikołaj
Spurtacz.
Na zakończenie rodzinnego rajdu
Karol Piotrowski i Bogdan Jakubek wręczyli zwycięzcom konkursów nagrody
rzeczowe, ufundowane w ramach ofert
dla organizacji pozarządowych ze środków gminy i powiatu.
(NOVUS)

22 października

INDIE POP FESTIWAL, godz. 20.00, sala
kameralna KOK-u, bilety w cenie 10 zł.
31 października

Konkurs czytelniczy ze znajomości książki
„Charlie i fabryka czekolady” Roalda Dahla o godz.
11.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.

Kultura
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PROJEKT

KONCERT

Rozwijają pasje

Muzyka na jesienne wieczory

W miniony czwartek w koźmińskim
kinie Mieszko wystąpił zespół Cisza
Jak Ta. Twórczość tej grupy to
w większości poezja śpiewana.

Piosenki Ciszy opowiadają o miłości, nie zawsze szczęśliwej, rozstaniach
i powrotach, przez co wywołują dużo
emocji. Artyści przywitali publiczność

utworem z najnowszej płyty „Nieobecność”, na której znajdują się m. in. kompozycje z tekstami poetki Aleksandry
Bacińskiej.
Na czwartkowy koncert zespół dobrał piosenki tak, by wpasowały się w jesienną aurę, wprawiając widownię w zadumę. Niespodzianką na zakończenie
występu były psy, które artyści przedstawili widzom – labrador Juno i cocker spaniel Trufel podróżują wraz z grupą.
Zespół zawitał do Koźmina Wlkp.
po raz drugi, wcześniej był cztery lata temu. – Miło było tu wrócić – oznajmił Michał Łangowski, lider grupy.
KINGA KOSTKA

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

PIŁA

Sukcesy koźmińskich seniorów

Projekt miał na celu rozwój i promocję współczesnych form sztuki wizualnej.
Wzięło w nim udział sześć osób, które
podczas
warsztatów,
trwających
od czerwca ubiegłego roku do października tego roku, podnosiły swoje umiejętności. Uczestnicy byli w Poznaniu i we Wro-

cławiu, gdzie mieli okazję uczyć się
od profesjonalnych artystów.
Uroczystość w muzeum uświetniła
występem skrzypaczka Zuzanna Wasielewska, która uczy się grać od szóstego roku życia i brała udział w warsztatach muzycznych, poznając tajniki jazzu. Ponadto
wystąpił zespół ludowy Kobierzanki.
– Chciałbym podziękować Urzędowi
Miejskiemu w Krotoszynie. Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy nasz projekt mógł zostać zrealizowany – powiedział Bartosz Blecha.
(NOVUS)

Na przełomie września i października w Pile odbyły się III Wielkopolskie
Spotkania Artystyczne Seniorów
„SAS 2017”. Znakomicie spisali się
koźmińscy seniorzy.
W imprezie wzięło udział 38 wykonawców i zespołów z całej Wielkopolski.
Rywalizacja toczyła się w kilku kategoriach: zespół wokalny, zespół śpiewaczy,
zespół instrumentalno-wokalny, teatr
dramatyczny, teatry tańca i zespoły taneczne, soliści.

FOT. www.kozminwlkp.pl

W Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie odbyło się podsumowanie projektu
„Mam pasję i ją rozwijam”. Głównym
organizatorem był fotograf Bartosz
Blecha.

Koźmińscy seniorzy wspaniale zaprezentowali się na pilskiej scenie i wrócili z nagrodami. Teatr Seniora z Koźmina Wlkp. zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii
za przedstawienie „Wesela” Stanisława Wy-

spiańskiego. W kategorii solistów i duetów
jury przyznało pierwszą nagrodę instrumentaliście Zbigniewowi Cyunczykowi, a drugą – Mieczysławowi Gryszce za monodram.
(NOVUS)
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Na stażu w szkółce Zagłębia
REKREACJA

Koźmińskie bieganie
Za nami już XXXXI edycja Biegu
Maćka w Koźminie Wlkp. Uczestnicy
zawodów mieli do wyboru dwa dystanse. Najlepsi byli Marcin Witkowski i Krystian Zdrojewski.

Stys (20: 42) i Kingę Friebe (21: 31). W kategorii mężczyzn podium było takie samo
jak przed rokiem. Zwyciężył Marcin Witkowski (16: 17), drugi był Patryk Sobczyk
(16: 29), a trzeci Jakub Musiał (16: 34).
W biegu na 10 km pierwsze miejsce
w gronie pań zajęła Wioleta Szymańska
(42: 18), a za nią uplasowały się Ewa Pachurka (44: 11) i Monika Piejko (44: 30).
W klasyfikacji generalnej triumfował Krystian Zdrojewski (33: 37), a na podium
znaleźli się także Roman Janowicz
(36: 18) i Marcin Chlebowski (36: 25).
– Pogoda nie rozpieszczała nas w tym
roku, gdyż w terenie otwartym bardzo
mocno wiało w obie strony. Z roku na rok
Bieg Maćka jest lepiej zorganizowany i staje się coraz lepszą imprezą. Znów udało
mi się być najlepszym spośród mieszkańców Koźmina. I byłem siódmy w klasyfikacji generalnej. Mam nadzieję, że kiedyś
uda mi się zwyciężyć w mojej rodzinnej
miejscowości – powiedział Michał Włodarczyk.

Koordynator Akademii Piłkarskiej
Reissa w Kobylinie, Marcin Porzucek, odbył staż w jednej z najlepszych szkółek futbolowych w kraju – akademii Zagłębia Lubin. Przez
tydzień trener poznawał funkcjonowanie klubu, który może się poszczycić dwoma tytułami mistrza
Polski.

BIEGI

O tym, jak duże wyróżnienie spotkało Marcina Porzucka, świadczy fakt, w jakim tempie rozeszła się informacja o stażu w Zagłębiu. – W godzinę od ogłoszenia tej wiadomości chętnych na tygodniowy pobyt w klubie było 70 trenerów z całego świata! Ostatecznie tego zaszczytu
doświadczyło 30 osób, w tym pięciu
przedstawicieli Akademii Piłkarskiej Reissa – mówi M. Porzucek.
Młodzi szkoleniowcy przez tydzień
mieli mnóstwo wykładów i zajęć do hospitowania. – Dzień rozpoczynaliśmy o 7.45,
a kończyliśmy o 20.30. Poza obserwowaniem treningów każdej kategorii wiekowej
w Zagłębiu mieliśmy warsztaty z trenerami odpowiadającymi za najważniejsze
aspekty funkcjonowania szkółki – opowiada koordynator APR w Kobylinie.
Młodzi zawodnicy Zagłębia mają
do dyspozycji siedem boisk treningowych,
a nieopodal zlokalizowane są akademik
i szkoła. – Każdy, bez żadnej selekcji,
od najmłodszych lat może spróbować swoich sił w miejscowej szkółce – kontynu-

Nasi zawodnicy w Dysze Drzymały

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp. przygotował dla dorosłych
dwie trasy w kierunku Nowej Obry – o długości 5 i 10 km. Drugi raz w historii Bieg Maćka zorganizowano na terenie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej. Na trasie w dwóch miejscach
na uczestników czekała muzyczna niespodzianka w postaci DJ.
Oczywiście przeprowadzono także
zmagania dla dzieci z przedszkoli i szkół
podstawowych. Na dystansach od 150
do 1500 metrów startowało łącznie około 900 młodych zawodników. Wśród nich
rozlosowano też nagrody rzeczowe – plecaki, bidony czy gry planszowe.
Dystans 5 km spośród kobiet najszybciej pokonała Katarzyna Werner z wynikiem 19: 56, wyprzedzając Aleksandrę

8 października liczna grupa naszych
biegaczy wystartowała w VII edycji
Dychy Drzymały w Rakoniewicach.
Dobrze spisała się Justyna Olejniczak, która uplasowała się na trzecim
miejscu w swojej kategorii wiekowej.
Miniona edycja wyróżniła się rekordowym tempem zapisów na zawody. W niecałe siedem minut zarejestrowało się bowiem
ponad 1000 uczestników! Start i meta biegu umiejscowione były na rakoniewickim
rynku, gdzie stoi wóz Drzymały. Biegacze
mieli do pokonania dwie pięciokilometrowe pętle.
Dychę wygrał Ukrainiec Dmytro Mysiiatchenko z czasem 31: 13. Na kolejnych
miejscach uplasowali się Krzysztof Hadas
(31: 44) i Damian Pieterczyk (31: 54).
Z grona zawodników z powiatu krotoszyńskiego najlepiej powiodło się Karolowi
Olejniczakowi (39: 02), który zajął 103. pozycję. Z kolei Justyna Olejniczak znalazła się
na trzeciej lokacie w kategorii K20 z wynikiem 40: 44.
– Czuję duży niedosyt, ponieważ
wopen kobiet odpiątego doósmego miejsca
było zaledwie dziesięć sekund różnicy – stwierdza J. Olejniczak. – W Rakonie-

(GRZELO)

wicach rywalizowałam po raz pierwszy
i mam nadzieję, że nie ostatni. Widać, że
miasteczko żyje tym biegiem, na całej trasie
kibice głośno dopingują biegaczy, aorganizacja jest na wysokim poziomie. Już dla samej
atmosfery chce się tutaj biegać – przyznaje
zawodniczka.
W Rakoniewicach startowali także
Czesław Sienkiewicz (161. miejsce – 40: 38), Sergiusz Sójka (196. miejsce – 41: 24), Krzysztof Kasprzak (258.
miejsce – 42: 33), Marian Poczta (259.
miejsce – 42: 33), Rafał Sójka (325. miejsce – 44: 04), Maciej Sobkowiak (332.
miejsce – 44: 13), Robert Piaskowski (395.
miejsce – 45: 26), Dariusz Poczta (743.
miejsce – 51: 09), Monika Sobkowiak
(884. miejsce – 53: 42), Jacek Ratajski
(885. miejsce – 53: 43), Grzegorz Pawlik
(886. miejsce – 53: 44), Joanna Lis (888.
miejsce – 53: 44), Piotr Tyczyński (889.
miejsce – 53: 44), Anna Świderska (890.
miejsce – 53: 44), Joanna Olejniczak
(1050. miejsce – 57: 12), Marika Mroczkowska (1112. miejsce – 58: 19), Karol
Mroczkowski (1116. miejsce – 58: 21)
i Walery Maćkowiak (1281. miejsce – 1: 06: 59).
(GRZELO)

uje M. Porzucek. – W Lubinie przykładają bardzo dużą uwagę do nauki swoich zawodników. Uważają bowiem, że jeżeli piłkarz ma problemy z ocenami, to nie może
w stu procentach skupić się na meczu.
W związku z tym słabe wyniki w szkole
skutkują absencją w meczach ligowych.
Nad zajęciami każdej grupy wiekowej
czuwa kilku trenerów. – Na każdym treningu co najmniej 10-15 minut poświęcane jest na tzw. technikę fundamentalną – wyjaśnia przedstawiciel
APR. – Wtedy piłkarze doskonalą drybling i grę jeden na jednego. Adeptów futbolu szkolą też trener bramkarzy czy trener od przygotowania motorycznego.
Duże wrażenie na M. Porzucku wywarły zajęcia z trenerem mentalnym. – Ten szkoleniowiec prowadzi wy-

kłady z każdą grupą wiekową, poczynając
od żaków, a skończywszy na seniorach.
Dla nich każda zabawa czy gra ma przynosić odpowiednie korzyści. Dzięki nim
dziecko ma zyskiwać pewność siebie, co
przekłada się na lepsze wyniki drużyny – podkreśla trener z Kobylina.
Trenerowi APR zaimponował szkoleniowiec pierwszej drużyny Zagłębia Lubin. – Piotr Stokowiec potrafił dotrzeć
do każdego z nas i nawiązać z nami odpowiednią nić współpracy – przyznaje. – Przedstawił nam cele i zadania, jakie
wyznaczył sobie na najbliższe pięć lat. Widać, że jest bardzo inteligentnym człowiekiem, a co najważniejsze – świetnym
mentorem dla swoich podopiecznych.
Młodzi piłkarze z Lubina podzieleni
są na grupy białą i zieloną, które rywalizują między sobą bądź z lokalnymi rywalami, a także tzw. grupę miedziową, która
występuje w rozgrywkach centralnych,
wojewódzkich bądź okręgowych. O poziomie, na jakim pracują w Lubinie,
świadczy choćby ostatni wynik juniorów – w centralnej lidze Zagłębie pokonało MKS Kluczbork 37: 0!
– Dla mnie tydzień spędzony w tym
klubie był okazją, by przekonać się, jak
funkcjonuje piłka na najwyższym poziomie w kraju. Mogę śmiało powiedzieć, że
profesjonalizm oraz baza treningowa w Lubinie plasują szkółkę wśród najlepszych
w Polsce – podsumowuje M. Porzucek.
(GRZELO)

Agnieszka Nowak wicemistrzynią Polski
Znakomicie spisała się Agnieszka
Nowak na Mistrzostwach Polski
w Trójboju Siłowym Klasycznym
w Sosnowcu. Policjantka z Krotoszyna wywalczyła srebrny medal w kategorii juniorek (do 23 lat).
Stowarzyszenie Atletyki Ciężkiej Ursus Krotoszyn wystawiło do rywalizacji
czworo zawodników. Najlepiej powiodło
się jedynej kobiecie w tym gronie.
Agnieszka Nowak osiągnęła 85 kg w przysiadzie, 60 kg (rekord życiowy) w wyciskaniu oraz 110 kg (rekord życiowy)
w martwym ciągu. Rezultat 255 kg dał jej
srebrny medal w grupie juniorek
w kat. 52 kg. Warto podkreślić, że 60 kg
w wyciskaniu to wynik gorszy od aktualnego rekordu Polski o zaledwie 3 kg.
Duże możliwości pokazał w Sosnowcu Andrzej Rusek. W kategorii juniorów
powyżej 105 kg trenujący od miesiąca
trójboista zaliczył same rekordy życiowe.
Przysiadł 200 kg, wycisnął 105 kg,
a w martwym ciągu podniósł 215 kg.
Wspomniane wyniki nie zagwarantowały

mu czołowej lokaty, lecz pokazały ogromny potencjał 17-letniego debiutanta.
Dobry start i kolejne przetarcie w zawodach najwyższej rangi ma za sobą
Grzegorz Dymarski. W grupie seniorów
ważących 105 kg przysiadł 205 kg, wycisnął 140 kg i podniósł 242,5 kg w martwym ciągu.
Po sześciu latach przerwy do kategorii 93 kg wrócił Szczepan Zimmermann. – Z kilku powodów nie udało mi się
uzyskać zadowalającej formy, a mimo to
zdołałem zrealizować to, co wypracowa-

łem na treningach – mówi krotoszyński
trójboista. – Osiągnąłem 250 kg w przysiadzie, 157,5 kg w wyciskaniu oraz 270 kg
w martwym ciągu i ostatecznie zająłem
siódmą pozycję. Wcześniej takie wyniki dałyby mi miejsce na podium, dlatego warto
zwrócić uwagę na wysoki poziom zawodów. Gratuluję rywalom osiągniętych rezultatów, a trenerowi Romanowi Szymkowiakowi oraz dziewczynie Agnieszce Nowak dziękuję za wsparcie podczas moich
startów – podsumowuje Zimmermann.
(GRZELO)
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Ostrovia wyeliminowała Astrę

PIŁKA NOŻNA

Orły awansowały po rzutach karnych

IV-ligowa Ostrovia 1909 Ostrów
Wielkopolski w VI rundzie Okręgowego Pucharu Polski zasłużenie wygrała w Krotoszynie z miejscową
Astrą 4: 1. Honorowego gola dla gospodarzy strzelił Mikołaj Marciniak.
Goście objęli prowadzenie w 28. minucie, kiedy to Daniel Kaczmarek uderzył
z rzutu wolnego z 25 metrów. Nieco lepiej
mógł w tej sytuacji zachować się Bartosz
Jarysz, ponieważ piłka zmierzała w sam
środek bramki. Mimo to bramkarz Astry
nie poradził sobie z tym strzałem. Zaledwie dwie minuty później D. Kaczmarek
ponownie przymierzył z rzutu wolnego
tak, że futbolówka wylądowała w siatce.
Tuż przed przerwą odpowiedzieli
miejscowi. Mikołaj Marciniak minął defensora Ostrovii, a następnie pięknym
uderzeniem sprzed pola karnego pokonał
golkipera przyjezdnych. Po chwili strzelec gola miał jeszcze jedną okazję, lecz dobrze spisał się Bartosz Jankowski.

Astra Krotoszyn - Ostrovia 1909
Ostrów Wlkp. 1:4 (1:2)
BRAMKI: 0:1 - Daniel Kaczmarek

(28' wolny), 0:2 - Daniel Kaczmarek
(30' wolny), 1:2 - Mikołaj Marciniak
(41'), 1:3 - Mateusz Ziemiański (51'),
1:4 - Mateusz Ziemiański (89' głową)
ASTRA: Jarysz - Juszczak, Olejnik,
Krystek, Stach (70' Polowczyk) Mizerny (80' Stachowiak), Kryś,
Ratyński (83' Piwowar), Mat.
Marciniak- Oleśków, Mik. Marciniak
Po zmianie stron Ostrovia zdecydowanie przeważała, co udokumentowała
dwoma trafieniami W 51. minucie na listę strzelców wpisał się Mateusz Ziemiański, umieszczając piłkę przy dalszym słupku, a w samej końcówce ten
sam gracz pokonał krotoszyńskiego
bramkarza strzałem głową.
W kolejnej rundzie ostrowianie
zmierzą się z Jarotą Jarocin.
(GRZELO)

BILARD

Kolejny sukces Weroniki Połczyńskiej
Na początku października w Łodzi
odbył się ostatni turniej bilardowy
z serii Mak Marketing Junior Tour 2017. Kolejnym sukcesem może
pochwalić się Weronika Połczyńska.
Zawodniczka UKS Bila Zduny uplasowała się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej zawodów.
Do rywalizacji przystąpiło ok. 120 bilardzistów. Weronika Połczyńska
w czwartym rankingowym turnieju znalazła pogromczynię dopiero w finale. We
wcześniejszych pojedynkach nie dała
szans Annie Wypych (3: 0), Patrycji Musik (3: 0), Milenie Malickiej (3: 1), Aleksandrze Orzech (3: 1) i Aleksandrze Burczyńskiej (3: 1).
W finale reprezentantka zdunowskiego klubu nie sprostała Bognie Świtale
(UKS Pałuki Żnin), przegrywając 2: 3.
Osiągnięte wyniki zapewniły W. Połczyńskiej drugą lokatę w klasyfikacji general-

nej zawodów oraz awans na mistrzostwa
Polski juniorów, które odbędą się w maju
przyszłego roku. W rozgrywkach dziewcząt startowały także Marcelina Kurzawa
(29. miejsce) oraz Matylda Zimmermann
(31. miejsce).
Awans na MP wywalczył również Damian Wierzyk, który uplasował się
na dziesiątej pozycji w rankingu juniorów
młodszych. W tej grupie wiekowej rywalizowali też Michał Hyliński (30. miejsce),
Michał Molenda (47-53. miejsce) i Filip
Smektała (47-53. miejsce).
(GRZELO)

Bezbramkowym remisem zakończył
się mecz Odolanovii Odolanów z Białym Orłem Koźmin Wlkp. w Okręgowym Pucharze Polski. W rzutach
karnych lepsi byli goście, którzy tym
samym wyeliminowali pogromców
Piasta Kobylin.
Podopieczni trenera Maciej Dolaty
miesiąc temu przegrali z Odolanovią
w spotkaniu ligowym 1: 2. Teraz udało im
się zrewanżować rywalom.
Mecz mógł rozpocząć się znakomicie dla miejscowych, którzy w szóstej minucie egzekwowali rzut wolny
po śred ni w po lu kar nym Or łów.
Odolanowianie jednak nie wykorzystali tej sytuacji. W pierwszej połowie godny odnotowania był jeszcze
strzał Szy mo na Grodz kie go głową,
po którym bramkarz sparował piłkę
na poprzeczkę.

z kontry, ale dobrze dysponowana defensywa Białego Orła nie dała się zaskoczyć.
Gole więc nie padły i potrzebne były rzuty karne.
Przy stanie 3: 3 jedenastek nie wykorzystali zawodnik Odolanovii oraz Szymon Grodzki. W piątej serii strzał gracza
miejscowych obronił Patryk Szulc, a Jakub Szymkowiak się nie pomylił i Orły
awansowały do kolejnej rundy.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Więcej działo się po zmianie stron.
W ciągu zaledwie pięciu minut dwukrotnie pojedynek z bramkarzem przegrał
Marcin Szymkowiak. Dogodne okazje
zmarnował również Szymon Gałczyński,
po strzałach którego piłka mijała bramkę
gospodarzy. Odolanovia próbowała gry

Odolanovia Odolanów - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 0:0 (rzuty karne 3:4)
BIAŁY ORZEŁ: Szulc - Majusiak,

Grodzki, Skowron, Janowski - Dolata
(32' Maciejewski, 80' Kubiak),
Czabański,
M.
Szymkowiak,
Idzikowski - Błażejczak (75' J.
Szymkowiak), Gałczyński

KARATE

Medalowe żniwo w Kościanie
Przedstawiciele klubów z powiatu
krotoszyńskiego
rywalizowali
w IX Zawodach Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Kościana. Wielu z nich wróciło z turnieju
z medalami.
W szranki stanęło ponad 200 zawodników z 21 klubów. Z grupy naszych karateków złote medale zdobyli Marta Strebuel
(UKS Shodan – kata), Nadia Duczmal
(Shodan – kata), Katarzyna Trafankowska
(Shodan – kata), Wiktor Adamski (Shodan – kata), Matylda Ozga (Shodan – kumite), Dagmara Mujta (Shodan – kumite),
Robert Król (ASW Nippon Krotoszyn – kihon), Patryk Matysiak (Nippon – kumite)
i Jakub Romański (Shodan – kata).
Srebrne krążki wywalczyli Weronika
Becker (Shodan – kata), Wiktoria Maciaszek (Shodan – kata), Jakub Łęcki (UKS
Ukemi Kobylin – kumite), Maja Dolata
(Nippon – kata, fantom), Jakub Woźny
(Nippon – kumite), Anna Chlebowska
(Nippon – kumite), Jakub Pleskacz (Nippon – kata), Filip Mosz (Nippon – kumite), Łukasz Błaszczyk (Nippon – kumite)
i Weronika Becker (Shodan – kumite).
Na najniższym stopniu podium zawody ukończyli M. Ozga (Shodan – ka-

ta), D. Mujta (Shodan – kata), Zofia
Duczmal (Shodan – kumite), Wiktoria
Maciaszek (Shodan – kumite), Maurycy
Maciaszek (Shodan – kumite), Adrianna
Ziętek (Ukemi – kumite), J. Pleskacz
(Nippon – kumite), Marcelina Pleskacz
(Nippon – kumite), F. Mosz (Nippon – kata), Martin Grunek (Nippon – kumite) i Jakub Elias (Ukemi – kumite).
W kata drużynowym dziewcząt
roczników 2008 i młodszych Shodan
okazał się najlepszy, a w kat. 2007/05

uplasował się na trzeciej pozycji. – Bardzo
dobrze rozpoczęła się dla nas druga część
sezonu 2017 – mówi Jarosław Adamski,
trener UKS Shodan. – Osiem złotych,
trzy srebrne oraz sześć brązowych krążków dało nam ostatecznie drugie miejsce
w klasyfikacji drużynowej. Gratuluję
wszystkim moim podopiecznym, a rodzicom i sponsorom dziękuję za wsparcie.
Przed nami kolejne zawody krajowe i międzynarodowe, na których powalczymy
o czołowe lokaty – podsumowuje trener.
(GRZELO)
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LKS zgarnął pełną
pulę w Koźminie
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. - LKS
Gołuchów 2:3 (2:2)
BRAMKI: 1:0 - Marcin Szymkowiak

Po bardzo zaciętym pojedynku Biały
Orzeł Koźmin Wielkopolski przegrał
z na własnym stadionie z LKS-em Gołuchów 2: 3. Goście wykorzystali grę
w przewadze, strzelając w tym fragmencie spotkania decydującego gola.
Gospodarze w 16. minucie wyszli
na prowadzenie. Po prostopadłym podaniu błąd popełnił Kamil Melka i Marcin
Szymkowiak bez problemu umieścił piłkę w pustej bramce. Rywale doprowadzili
do wyrównania po kontrze, którą strzałem nożycami sfinalizował Krystian Benuszak.
Niedługo potem Orły znów prowadziły. Po uderzeniu Jakuba Szymkowiaka
piłka odbiła się od obrońcy LKS-u i wpadła do siatki obok bezradnie interweniującego golkipera. Przyjezdni znów odpowiedzieli bardzo szybko. Strzał Dawida

(16'), 1:1 - Krystian Benuszak (28'), 2:1
- Jakub Szymkowiak (30'), 2:2 - Artur
Brzuśkiewicz (36' głową), 2:3 Krystian Benuszak (79' głową)
CZERWONA KARTKA: Jakub
Szymkowiak (69' dwie żółte kartki)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc - Majusiak,
Skowron, Czabański, Janowski - J.
Szymkowiak, Wach, Idzikowski, M.
Szymkowiak (65' Derwich) Błażejczak (74' M. Szulc), Gałczyński
Guźniczaka obronił Patryk Szulc, lecz
wobec dobitki Artura Brzuśkiewicza był
już bezradny.
W trakcie tego zaciętego meczu niektórzy piłkarze nie potrafili utrzymać
nerwów na wodzy. Było wiele przepychanek oraz zbędnych dyskusji, a sędzia co
i rusz upominał zawodników kartkami.
W 69. minucie drugi żółty kartonik zarobił J. Szymkowiak i musiał opuścić boisko. Goście wykorzystali grę w przewadze. Zwycięską bramę zdobył K. Benuszak, pokonując koźmińskiego bramkarza
strzałem głową.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Piast nie dał szans Victorii

PIŁKA NOŻNA

Żerków wreszcie pokonany
Obie drużyny przez prawie całą drugą połowę grały w dziesiątkę, albowiem
krótko po zmianie stron czerwonymi
kartkami ukarani zostali Mateusz Marciniak i Mariusz Nowaczyk.

Po dwóch porażkach w poprzednim
sezonie Astra Krotoszyn wreszcie
znalazła sposób na GKS Żerków.
W niedzielę gospodarze wygrali 3: 0,
dzięki czemu awansowali na drugie
miejsce w ligowej stawce.
Wynik meczu w 30. minucie otworzył Krzysztof Ratyński, popisując się potężnym uderzeniem, po którym golkiper
przyjezdnych nie miał szans.
Skromny rezultat utrzymywał się
niemal do końca meczu. W samej końcówce jednak Astra zadała jeszcze dwa
ciosy. Najpierw kontrę krotoszynian sfinalizował Mikołaj Marciniak, a na 3: 0
podwyższył wprowadzony chwilę wczeKrótko po zmianie stron na listę
strzelców wpisał się Mateusz Wachowiak,
wykorzystując podanie ze skrzydła. Dwie
minuty później rywalom udało się strzelić honorowego gola. Bramkarza Piasta
pokonał Michał Pietras, ustalając rezultat
spotkania.
Dzięki wpadce Piasta Czekanów ekipa z Kobylina awansowała na podium
w ligowej tabeli.

(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
Astra Krotoszyn - GKS Żerków 3:0 (1:0)
BRAMKI: 1:0 - Krzysztof Ratyński

śniej z ławki rezerwowych Dominik Piwowar. Asystę przy tym golu zanotował inny
zmiennik – Bartosz Stachowiak.

(30'), 2:0 - Mikołaj Marciniak (88'), 3:0
- Dominik Piwowar (91')
CZERWONE KARTKI: Mateusz
Marciniak (46' kopnięcie zawodnika
bez piłki), Mariusz Nowaczyk (49'
druga żółta kartka)
ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Wawrocki, Krystek, Stach - Mizerny
(80' Olejnik), Kryś, Ratyński (90
Stachowiak), Mat. Marciniak- Oleśków,
Mik. Marciniak (89' Piwowar)

ZAPASY

Złoto Tomasza Kowalskiego

(GRZELO)

Piast Kobylin - Victoria Laski 4:1 (3:0)
BRAMKI: 1:0 - Mateusz Olikiewicz

Piast Kobylin już po pierwszej połowie
prowadził z Victorią Laski 3: 0. Po zmianie stron miejscowi kontrolowali sytuację i odnieśli nad ostatnią drużyną
w tabeli zasłużone zwycięstwo.
W 8. minucie podopieczni Marka
Nowickiego wyszli na prowadzenie.
Świetnym uderzeniem z narożnika pola

karnego popisał się Mateusz Olikiewicz,
posyłając futbolówkę w samo okienko
bramki przyjezdnych.
Kilka minut później technicznym
uderzeniem bramkarza Victorii zaskoczył
Patryk Kamiński. Na 3: 0 podwyższył Dominik Snela, skutecznie egzekwując rzut
karny, podyktowany za faul na Tomaszu
Kokocie.

(8'), 2:0 - Patryk Kamiński (15'), 3:0 Dominik Snela (31' karny), 4:0 Mateusz Wachowiak (54'), 4:1 - Michał
Pietras (56')
PIAST: Poślednik - A. Kurzawa,
Pospiech, Wielebiński, Snela - P.
Kowalski
(46'
Wachowiak),
Szymanowski, M. Kurzawa, Kamiński
(82' Swora) - Olikiewicz, Kokot (75' B.
Kowalski)

Dwóch przedstawicieli Olimpijczyka
Sulmierzyce startowało w Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym
Młodziczek i Młodzików w Zapasach
w Stylu Wolnym w Miliczu. Na najwyższym stopniu podium stanął Tomasz Kowalski.

Zapaśnik sulmierzyckiego klubu startował w kategorii 73 kg. W finałowej walce
pokonał przez przewagę techniczną 10: 0
Krzysztofa Pilarczyka zDąbrowy Górniczej.
Drugi z reprezentantów Olimpijczyka – Przemysław Wizner – zakończył turniej na ósmej lokacie.
(ANKA)

