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Jest konflikt personalny
czy go nie ma..?
Przed kilkoma dniami odbyło się
posiedzenie Gminnej Rady Sportu.
Omawiano m. in. zwiększenie wydatków budżetowych na cele krotoszyńskiego spor tu, przydzielanie
stypendiów i sprawozdania finansowe klubów. Tematem, który zdominował dyskusję, była dostępność
do obiektów sportowych, w szczególności do pływalni Wodnik.
Ryszard Czuszke, przewodniczący
GRS, przedłożył wniosek o zwolnienie
dzieci i młodzieży z opłat za korzystanie
z gminnej bazy sportowej włącznie z krytą
pływalnią Wodnik. – Należy podkreślić,
że pływalnia ma ograniczoną pojemność – mówił R. Czuszke. – Do tej pory
mieliśmy pewien konflikt, ponieważ chcemy, by korzystało z tego obiektu jak naj-

więcej osób. Z drugiej jednak strony mamy klientów zewnętrznych, tzw. komercyjnych. Po przekształceniu spółka Wodnik jest ukierunkowana na przychody.
Członkowie rady wyrazili pewne wątpliwości, wskazując na zagrożenia związane
z udostępnianiem obiektów sportowych
stowarzyszeniom czy klubom, które działają wyłącznie rekreacyjno-komercyjnie – nie
uczestnicząc w rywalizacji sportowej. – Nie
możemy dokonać napaści na prezesa Cierniewskiego – stwierdził Dariusz Rozum. – Jest przecież odpowiedzialny za to,
żeby spółka nie zbankrutowała. Jestem ciekaw, kto by chciał być na jego miejscu, gdyby wszyscy od niego chcieli coś za darmo.
Nie dziwmy się, że będzie się bronił rękami
i nogami, jeśli zostanie zmuszony do zobowiązań, których nie będzie w stanie spełnić.
dokończenie na stronie 7
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Zdrowo – ekologicznie - bezpiecznie
Czytaj str. 6
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PLEBISCYT

Na czele bez zmian

Trwa nasz Plebiscyt na Ulubionego
Proboszcza Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 roku. To już szósta edycja zabawy, która cieszy się wielką
popularnością wśród naszych Czytelników.

POŻAR

Ogień w sortowni odpadów
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wej Państwowej Straży Pożarnej. – W pozostałej części hali, stanowiącej odrębną
strefę pożarową, znajdowały się pojemniki ze środkami chemicznymi oraz butle
z gazami technicznymi. Dodatkowo
w pobliżu budynku były betonowe silosy
z posortowanymi odpadami.
Strażacy użyli łącznie pięć prądów gaśniczych. Nadpalone materiały zostały
usunięte przez dwie ładowarki teleskopo-
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a.kiszenia@glokalna.pl

Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl

Grafika: Robert Ryba 664 975 733
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zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

(NOVUS)

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).

KROTOSZYN

Dotacja na miejsca pamięci
Gmina Krotoszyn otrzymała ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie
w ramach programu „Wspieranie
opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.

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

we na utwardzony teren, należący do właściciela, po czym je dogaszono. Przy pomocy kamery termowizyjnej monitorowano miejsce pożaru, pozostałą część magazynu oraz miejsce dogaszania.
Akcja trwała około pięć godzin. Brało
w niej udział 39 strażaków z dziewięciu
zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej.

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 – 36,7% oddanych
dotąd głosów (stan na 23 października, godzina 10.00), któremu cały czas depcze
po piętach ks. kan. Ryszard Muszyński

Dotacja z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pod nazwą „Wykonanie tablic pamiątkowych przy Dębie Rozdrażewskich, pomnikach: 56 Pułku Piechoty
Wlkp. i Powstańców Wlkp.” wyniesie 10
tys. zł, co stanowi 76,92% całości kosztów.

W ramach realizacji założonych we
wniosku celów podjęto współpracę z Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka
w Krotoszynie oraz Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Krotoszyn.
Tak więc wykonane zostaną tablice
informacyjne do pomników znajdujących
się przy ulicach Mickiewicza i Klonowicza oraz do Dębu Rozdrażewskich na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn. Dodatkowo powstaną broszury informacyjne
do całego projektu, które mają zachęcać
do odwiedzenia wszystkich tych miejsc,

FOT. www.krotoszyn.pl

Na miejsce wysłano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz z jednostek OSP w Zdunach,
Baszkowie, Kobylinie, Smolicach, Zalesiu
Wielkim i Kuklinowie. Paliło się w części
hali produkcyjno- magazynowej, w której
odbywał się proces mielenia i sortowania
odpadów. Pożarem objęte były maszyny
doprowadzania sortu odpadów oraz poddane wcześniejszej obróbce paliwo ekologiczne, przygotowane do wywozu.
– Pracownicy usiłowali ugasić pożar
własnymi środkami, lecz duża ilość materiałów palnych wewnątrz sprzyjała szybkiemu rozwojowi pożaru – informuje
kpt. Tomasz Patryas z Komendy Powiato-

FOT. PSP Krotoszyn

19 października doszło do pożaru hali produkcyjno-magazynowej na terenie jednej z firm w miejscowości Rzemiechów (gmina Kobylin). Na szczęście osób poszkodowanych nie było.

z Parafii Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie – 36,1%. Czołowa dwójka ma już sporą przewagę nad resztą konkurentów.
Trzecią lokatę zajmuje ks. Łukasz
Żurawski z Parafii Świętej Trójcy w Lutogniewie – 19,1%. Na kolejnych miejscach
są ks. kan. Janusz Giera z Parafii św. Stanisława Bpa w Kobylinie, ks. Maciej Krulak z Parafii św. Marcina Bpa w Borzęciczkach, ks. Adam Gmerek z Parafii św. Mikołaja Bpa w Benicach 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

a jednocześnie ugruntują wiedzę historyczną i przyrodniczą. Zakończenie zada-

nia przewidziane jest na koniec listopada.
(NOVUS)

Temat Tygodnia
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40 milionów na rewitalizację
W Urzędzie Miejskim w Krotoszynie
doszło do podpisania umowy o pożyczkę w ramach inicjatywy JESSICA2 na realizację projektów rewitalizacyjnych gminy Krotoszyn oraz powiatu krotoszyńskiego. To dwa
pierwsze projekty finansowane ze
środków Wielkopolskiego Regionalnego
Programu
Operacyjnego 2014+ w formie preferencyjnych
pożyczek JESSICA2.
Na projekt pod nazwą „Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów
LPR” gmina otrzymała pożyczkę w wysokości 20 mln zł, przy całkowitym koszcie
opiewającym na 33 798 000 zł.
Projekt składa się z trzech zadań infrastrukturalnych: rewitalizacja Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, adaptacja budynku kina Przedwiośnie na cele
kulturalne i społeczne – utworzenie Klubu Integracji Społecznej, utworzenie
ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego
na krotoszyńskim Błoniu. Celem strategicznym projektu jest podwyższenie jako-

ści życia mieszkańców poprzez eliminację
źródeł powstawania lokalnych problemów społecznych.
– Miasto Krotoszyn skorzystało już
z pożyczek JESSICA w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Sfinansowaliśmy wówczas rewitalizację centrum
miasta oraz placówki oświatowe. Obecnie
równie kompleksowo podchodzimy
do miejskich problemów, stąd tak rozbudowany projekt, który jest odpowiedzią
na potrzeby mieszkańców Krotoszyna – powiedział Franciszek Marszałek,

burmistrz Krotoszyna. Realizacja tego
przedsięwzięcia rozpocznie się w październiku tego roku, a zakończy za trzy lata.
Powiat krotoszyński na projekt
„Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę
Szpitala Powiatowego w Krotoszynie, służącą koncentracji rozproszonych usług
medycznych w jednej lokalizacji” również
otrzymał pożyczkę w wysokości 20 mln
zł, a całkowity koszt wyniesie 24,5 mln zł.
W ramach tej inwestycji do nowo wybu-

dowanego obiektu przeniesione zostaną
komórki organizacyjne szpitala zlokalizowane obecnie w innej części miasta. Rozbudowie głównej siedziby towarzyszyć
będzie zagospodarowanie przyległych terenów – reorganizacja dróg wewnętrznych z bezpiecznym skomunikowaniem
z ulicami miasta, budowa parkingów,
przebudowa istniejącego zaplecza technicznego, a także aranżacja terenów zielonych i małej architektury.
– Dla Krotoszyna to bardzo ważny
projekt. Położy bowiem kres uciążliwym
dojazdom pacjentów do rozproszonych
po mieście oddziałów szpitalnych. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów i jakości usług medycznych, a także zmniejszy natężenie ruchu i emisję
spalin. Ponadto teren zespołu szpitalnego
znajduje się w granicach strefy ochrony
historycznego układu urbanistycznego
Krotoszyna, wpisanego do rejestru zabytków, więc warto zadbać o jego spójność – oznajmił starosta Stanisław
Szczotka. Ten projekt będzie realizowany
do jesieni przyszłego roku.
Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest podmiotem wdrażającym oba pro-

jekty, reprezentował Przemysław Cieszyński, członek Zarządu BGK. Jest to
państwowy bank rozwoju, który inicjuje
i realizuje programy służące wzrostowi
ekonomicznemu Polski, współpracując ze
wszystkimi instytucjami rozwoju, takimi
jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP.
Bank ten rozwija systemy poręczeń
i gwarancji, mające na celu pobudzanie
przedsiębiorczości. Jednym z ważnych jego
zadań jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK
zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.
– Obie z podpisanych dziś umów dotyczą rewitalizacji terenów zdegradowanych. Jednak to dopiero początek i do wykorzystania pozostaje jeszcze ponad 240
mln zł, w tym ponad 170 mln zł na projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności
publicznej i wielorodzinnych budynków
mieszkalnych – wyjaśnił Przemysław Cieszyński z BGK.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Bieżąco
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Andżelika Możdżanowska
na stanowisku wiceministra
W środę, 18 października, posłanka
Andżelika Możdżanowska otrzymała
stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz pełnomocnika rządu ds. małych i średnich
przedsiębiorstw.
Przypomnijmy, że w lipcu bieżącego
roku A. Możdżanowska postanowiła opuścić klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od tej pory jest posłem niezrzeszonym. Do września była
członkinią Sejmowej Komisji Śledczej ds.
Amber Gold.
– W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju podkreśla się rolę i znaczenie małych i średnich firm. Przedsiębiorczość, zwłaszcza ta najmniejsza, to niezawodny silnik naszej gospodarki. Prawie 2
mln MŚP wytwarza połowę polskiego
PKB. Dlatego głos przedsiębiorców, ale
też głos tych, którym dają zatrudnienie,
musi być jeszcze lepiej słyszany – i w rządzie, i w parlamencie. Tak widzę rolę pełnomocnika ds. MŚP i jestem pewien, że
pani minister Andżelika Możdżanowska
doskonale tę rolę wypełni – oświadczył
wicepremier Mateusz Morawiecki w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.
W latach 2011-2015 Andżelika
Możdżanowska była senatorem RP.
W 2015 r. była sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie
jest posłanką na Sejm. Przed rozpoczęciem działalności parlamentarnej pracowała jako dziennikarka, nauczycielka
szkół ponadgimnazjalnych oraz wykładowczyni akademicka. Prowadziła Cen-

ZSP 3 KROTOSZYN

Wpływ rozwoju personalnego na Twój biznes
We wtorek, 17 października, uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 brały udział w szkoleniu,
które prowadził Daniel Borski, właściciel Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN. Celem spotkania
było przygotowanie młodzieży do codziennego funkcjonowania zawodowego w zakresie przedmiotu podstaw przedsiębiorczości.
Szkolenie w temacie „Wpływ rozwoju personalnego na Twój biznes” przeznaczone było dla dziewcząt z klasy trzeciej,
które kształcą się na co dzień w zawodzie
sprzedawcy oraz fryzjera. – Każda z was,
jeżeli nawet o tym nie wie, sprzedaje swoje umiejętności podczas wykonywania
praktyk. Mam nadzieję, że dzięki takiemu szkoleniu w przyszłości lepiej będziecie wykonywać swój zawód, co przełoży

się na wyższe zarobki – zaznaczył w trakcie prelekcji Daniel Borski.
Podczas dwóch godzin lekcyjnych
prowadzący starał się przekazać uczennicom jak najwięcej przykładów z codziennego funkcjonowania firmy oraz z wła-

snego doświadczenia. – Mam za sobą
mnóstwo szkoleń, które sam prowadziłem bądź byłem ich uczestnikiem. Pamiętajcie, że ludzie sukcesu nieustannie się
kształcą, np. biorąc w szkoleniach udział
chociażby dla jednego zdania, które może

na stałe zmienić na lepsze funkcjonowanie ich przedsiębiorstw. Chciałbym, aby
każda z was w przyszłości realizowała
swoje cele, marzenia, ambicje, nie zapominając przy tym o własnym bezpieczeństwie finansowym – mówił D. Borski.

trum Obsługi Biznesu, zajmując się m. in.
doradztwem w zakresie pozyskiwania
funduszy unijnych. Ukończyła studia
z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jest także absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych w zakresie przygotowywania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w Instytucie Biznesu w Kaliszu. Założyła Stowarzyszenie „Po Prostu Pomagam”, organizuje akcje społeczne i charytatywne
na rzecz chorych dzieci, a także akcje
krwiodawstwa na rzecz szpitali w Wielkopolsce „Kropla życia”.
(NOVUS)

W trakcie warsztatów rozmawiano też
o problemach, z jakimi boryka się dzisiejsza
młodzież na praktykach. Prelegent podkreślał, że z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji można wyciągnąć pozytywne wnioski
i doświadczenia. – Podstawą działania jest
odpowiednie podejście mentalne. Odbyłem w życiu kilka tysięcy rozmów biznesowych. Wiele z nich nie zakończyło się dla
mnie pozytywnie, a mimo to starałem się
uczyć na błędach – i przede wszystkim – nie załamywałem się. Bywało, że
klient – mimo ustaleń – nie odpowiadał
na kontakt czy w ogóle nie docierał na umówione spotkanie, co dla przedsiębiorcy powinno być największym dyshonorem. Pamiętajcie, świadczy to o nim i jego „zdrowym” podejściu do biznesu, a nie o was.
Musicie świadomie wybierać własną drogę
i ludzi, z którymi chcecie stworzyć biznesowe relacje. Apeluję, byście starannie planowały własne życie zawodowe, by nie stać się
częścią planu innych ludzi – stwierdził wydawca GL KROTOSZYN.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KOBYLIN

FOT. Wiesław Zdobylak

Zaprzysiężenie
nowego burmistrza

W miniony piątek w trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kobylinie
Tomasz Lesiński został zaprzysiężony
na burmistrza miasta i gminy. Wszyscy
obecni na uroczystości złożyli nowemu
włodarzowi gratulacje.
Po wysłuchaniu oficjalnego komunikatu komisarza wyborczego Tomasz Lesiński złożył przysięgę i wygłosił przemówienie. Nowy burmistrz zaapelował
do wszystkich o współpracę i podziękował tym, którzy mu zaufali, oddając
na niego głos.

Na uroczystość przybyli m. in. wicestarosta Paweł Radojewski, należący
do Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej, a także Rafał Nowacki, który pełnił obowiązki burmistrza Kobylina
z nadania premier RP i który również
star tował w niedawnych wyborach
przedterminowych.
R. Nowacki oficjalnie przekazał władzę nowemu burmistrzowi, życząc sukcesów i wytrwałości na nowym stanowisku.
Do życzeń i gratulacji przyłączyli się wszyscy goście.
(ANKA)

MUZEUM

Historyczny konkurs
dla młodzieży
KOŹMIN WLKP.

Zabawa z latawcami
W Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie odbyła się VIII edycja konkursu historycznego „Wojna obronna Polski
w 1939 roku i szlak bojowy 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej”.
Organizatorami imprezy były krotoszyńskie muzeum, Urząd Miejski w Krotoszynie i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
W szranki stanęło 10 gimnazjalistów – dla nich pytania opracował Piotr

Mikołajczyk, dyrektor muzeum – oraz 8
uczniów szkół średnich – pytania ułożył
Antoni Korsak, prezes TMiBZK
W młodszej kategorii zwyciężył Maciej Sobański (Szkoła Podstawowa nr 1,
opiekun: Renata Witczak), drugi był Arkadiusz Śnieciński (SP nr 1), a trzeci – Jakub Kulig (Szkoła Podstawowa nr 8, opiekun: Jan Grzywaczewski).
W grupie uczniów szkół średnich
najlepszy okazał się Marcin Kasperkowiak
(I LO w Krotoszynie, opiekun: Paweł Hadrych), wyprzedzając Aleksandrę Genderę i Zuzannę Szcześniak (obie również
z I LO w Krotoszynie).
(NOVUS)

W sobotę, 14 października, w Koźminie Wlkp. odbyły się zawody latawców. Na imprezę przybyły dzieci
z opiekunami. Organizatorami były
miejscowy Ośrodek Kultury oraz
sekcja modelarska.
O poranku pogoda była niekorzystna
i wszystko wskazywało na to, że zawody
się nie odbędą. Jednak gdy uczestnicy zaczęli gromadzić się na miejscu, na niebie
pojawiło się słońce, a wiatr był idealny.
Dzieci przygotowywały się do zawodów
nazajęciach sekcji modelarskiej, które organizowane są raz w tygodniu w koźmińskim kinie Mieszko. Każdy z uczestników własnoręcznie konstruował iozdabiał swój latawiec.
Latawce oceniane były pod względem wysokości i jakości lotu oraz wyglądu. Nie było takiego, który by się nie

wzbił. Niektóre wznosiły się na naprawdę
duże wysokości, sięgające nawet 400 metrów. Każdy z przybyłych świetnie się bawił, a uśmiechy nie znikały z twarzy dzieci. Po zawodach przyszedł czas na podliczenie wyników, a uczestników zaproszono na słodki poczęstunek.
W komisji oceniającej znaleźli się
Waldemar Walczak, Ryszard Rybka, Waldemar Ratajczyk i Maria Malinowska.

Na laureatów jurorzy wytypowali Marcina Łąkowskiego (najlepiej wykonany latawiec płaski), Macieja Łąkowskiego (najwyżej latający latawiec płaski), Ryszarda
Podadłowskiego (najwyżej latający latawiec skrzynkowy) i Julkę Wieczną, która
otrzymała statuetkę dla najmłodszego zawodnika rywalizacji.
KINGA KOSTKA

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KROTOSZYN

Od 2018 r. JPK_VAT również Zdrowo – ekologicznie - bezpiecznie
dla mikroprzedsiębiorców

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Spróbuj zmierzyć się z JPK_VAT już teraz – nie czekaj do przyszłego roku.
Co zyskasz? Skrócimy czas zwrotu
podatku VAT.
Konieczność składania JPK_VAT
przez mikroprzedsiębiorców obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018 r. Jeżeli jednak prześlesz JPK_VAT już za październik, listopad, grudzień 2017 roku, Twój
czas oczekiwania na zwrot VAT skróci się
z 60 do 25 dni. Będziesz miał też okazję
przetestować i poznać w praktyce funkcjonowanie aplikacji, jeszcze zanim przesyłanie pliku stanie się Twoim obowiązkiem.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. Od nowego roku obowiązek
dotyczyć będzie mikroprzedsiębiorców,
czyli firm zatrudniających do 10 osób
i osiągających obrót roczny do 2 milionów
euro (w tym również jednoosobowe działalności gospodarcze), składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K zarówno miesięcznie, jak i kwartalnie.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje
do utworzenia JPK_VAT są pobierane
bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie
w wersji elektronicznej, w określonym
układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca
za miesiąc poprzedni.
Aby ułatwić przedsiębiorcom obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego Ministerstwo Finansów udostępniło Aplikację
Klient JPK, która pozwala podatnikom
na bezkosztowe generowanie i wysyłanie
plików JPK. Należy jednak pamiętać, że
aby wysłać plik, niezbędne jest posiadanie
certyfikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego e-PUAP
(bezpłatny).
Mikroprzedsiębiorcy mogą również
liczyć na pomoc w wypełnianiu nowego
obowiązku. Na specjalnie utworzonej
stronie www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m. in.
bezpłatne i bezpieczne narzędzia
do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany) i przesłać gotowe
pliki do administracji skarbowej.
(US)

Przed tygodniem przy dworcu PKP
w Krotoszynie uroczyście otwarto
nowy ciąg pieszo-rowerowy, biegnący wzdłuż ulic Konstytucji 3 Maja,
Raszkowskiej, Mahle i przy drodze
do Kobierna. Po przecięciu symbolicznej wstęgi blisko stuosobowa
grupa wsiadła na rowery i pojechała
do Kobierna.
W wydarzeniu, któremu przyświecało hasło „Powiat na rowerze – zdrowo, ekologicznie i bezpiecznie”, wzięli udział m.
in. przedstawiciele władz powiatowych
i gminnych, Wiesław Gałęski – prezes
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie, Krzysztof Jelinowski – dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg.
– Będziemy pracować nad rozbudową kolejnych ścieżek rowerowych, ponieważ jazda na rowerze daje nam więcej
zdrowia, a naszemu miastu – więcej czystego powietrza. Przesiadajmy się z samochodów na rowery i zachęcajmy do tego
innych – apelował Franciszek Marszałek,
burmistrz Krotoszyna.
Trzykilometrowa ścieżka rowerowa
stanowi jeden z elementów większego
projektu, realizowanego wspólnie przez
Starostwo Powiatowe oraz MZK pod nazwą „Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne, budowa

ciągów pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Projekt ów współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Wspieranie
strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
W planach jest więc jeszcze zakup
siedmiu autobusów niskoemisyjnych,
spełniających normy emisji Euro6. Projekt
obejmuje też modernizację placu manewrowego na terenie MZK i wprowadzenie
systemu elektronicznego zakupu biletów. – Projekt został zrealizowany z dofinansowaniem urzędu marszałkowskiego
w wysokości 75 procent, przy 15-procentowym wkładzie własnym. Liczymy, że takich inwestycji będzie jak najwięcej. Mam
nadzieję, że w przyszłym roku ciąg rowerowy będzie uzupełniony o drogi krajowe
nr 19 i 36 – oznajmił Stanisław Szczotka,
starosta krotoszyński. Całkowity koszt
projektu wynosi ok. 10 milionów zł.
Po uroczystym przecięciu wstęgi
włodarze powiatu i gminy oraz szef
MZK wsiedli na niebieskie rowery miejskie i przejechali fragment trasy. Cały
odcinek, aż do Kobierna, przebyli natomiast uczniowie szkół z Krotoszyna

i Kobierna, a także seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Komandorem
rajdu był Antoni Azgier. W kobierskiej
szkole na uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez uczniów ZSP
nr 2 oraz Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego.
Przy okazji ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego „Powiat na rowerze – zdrowo, ekologicznie i bezpiecznie”,
który zorganizowały Biuro Promocji
i Rozwoju starostwa oraz Powiatowy Zarząd Dróg. Na konkurs wpłynęły 83 fotografie autorstwa 36 osób. W jury znaleźli
się Paweł Płócienniczak (przewodniczący) – fotograf, Wiesław Gałęski z Miejskiego Zakładu Komunikacji, Mateusz
Deringer z Powiatowego Zarządu Dróg
oraz Marzena Wiśniewska i Małgorzata
Krupa ze starostwa.
Po weryfikacji zdjęć komisja postanowiła wyłączyć z konkursu pięć prac, nadesłanych przez dwóch uczestników. Pozostałe fotografie poddano ocenie artystycznej i merytorycznej. Pierwsze miejsce
przyznano Dawidowi Kince („Kręcenie
kilometrów”), drugie zajęła Ewelina Fabianowska („Wspólna wyprawa”), a trzecia była Paulina Kulińska („Spotkanie
po lekcjach”).
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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NASZA AKCJA

Gotowa na zmiany? Wygraj metamorfozę!
Chcesz się zmienić, ale nie wiesz, od czego zacząć? Z nami możesz to zrobić. Zgłoś się do konkursu pod hasłem „Gotowa
na zmiany? Bądź piękna i zdrowa!”, a możesz wygrać METAMORFOZĘ, którą przeprowadzi grono profesjonalistów.
Nieważ ne, ile masz lat. Je śli
chcesz się zmienić i poczuć się piękniejsza, zgłoś się do akcji, a pomożemy
Ci zrobić pierwszy krok ku nowemu,
lepszemu życiu.
METAMORFOZA będzie polegać
na serii zabiegów pod okiem specjalistów z różnych dziedzin. Makijażem
oraz zabiegami kosmetycznymi zajmie
się Katarzyna Mocek – Kosme tologia
Mir ror . Tre nin gi bę dą prowa dzo ne
pod okiem trenerów per sonalnych
z Family Fit. Będzie to osiem treningów
indywidualnych, wraz z planem treningowym, rozpisanym na cały miesiąc. A ponadto w trakcie METAMORFOZY jej uczestniczka może liczyć
na darmowe wejścia do Family Fit.
Z kolei sklep MonEw – dla wyjątkowych kobiet – zajmie się doborem kreacji na różne okazji. W salonie optycznym Visus dobiorą dla Ciebie idealne
okulary przeciwsłoneczne, a ponadto
zrelaksujesz swoje ciało i umysł pod-

czas zabiegów w kapsule floatingowej – jest to kąpiel w wodzie zawierającej sól EPSOM. Fo toSebol wykona natomiast dwie profesjonalne sesje zdjęciowe, które będą nie tylko pamiątką,
ale również motywacją do utrzymania
efektów METAMORFOZY. Jednocześnie będzie to podsumowanie całego
procesu Twoich zmian.
W trakcie METAMORFOZY będziemy informować naszych Czytelników
o jej przebiegu i postępach. Czekamy
z niecierpliwością na wasze zgłoszenia!
KINGA KOSTKA

Jakie są kryteria wyboru?
Brak! Do udziału zachęcamy wszystkie kobiety, które nie boją się zmian i chcą przeżyć przygodę pełną pozytywnych emocji.

numer telefonu po numer 71160.

Zgłoszenia przyjmowane będą
od 24 października do 2 listopada.

NASI PARTNERZY:
K. Mocek – Kosmetologia Mirror
Family Fit – Twoje Centrum Fitness
FotoSebol

Jak się zgłosić?
Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać
SMS o treści METAMORFOZA. imię, nazwisko,

Regulamin akcji dostępny jest na

www.glokalna.pl.

Salony Optyczne VISUS
MonEw – dla Wyjątkowych Kobiet

TEATR

KROTOSZYN

Jest konflikt personalny czy go nie ma..? Kulturalnie z MK EVENT
dokończenie ze strony 1

Prezes Polskiego Związku Sumo zaznaczył, że prócz niektórych klubów
sportowych, chcących być beneficjentami
proponowanych rozwiązań, mogą się pojawić inne stowarzyszenia, które będą rościć sobie prawo do pieniędzy ze strony
gminy Krotoszyn. – Dam taki przykład – wybudujemy stadion żużlowy, bo
otworzymy szkółkę żużlową..? Musi być
uporządkowany rynek sportu. Trzeba
wspierać te dyscypliny, które mają szanse
na rozwój, bo inaczej nasz budżet tego nie
wytrzyma. Tego typu „pączkowanie” klubów sportowych wynika z kłótni pomiędzy działaczami – ocenił D. Rozum.
Jako przykład podał Uczniowski
Klub Sportowy Jedynka, który – jak powiedział – ma charakter czysto komercyjny, niemieszczący się w ramach zwykłej
rywalizacji sportowej. Jego opinię podzielał Cezary Grenda. – Dla mnie sprawa
jest zupełnie jasna. Sport jest wtedy, gdy
klub uczestniczy w rywalizacji sportowej
w ramach polskich związków sportowych – skomentował przedstawiciel
ASW Nippon Krotoszyn,
Do dyskusji włączył się Bartosz Kosiarski. Prezes UKS Jedynka uznał, że pojawiające się problemy i kontrowersje związane są z jego osobą i konfliktem z Jackiem

Cierniewskim. – Problemem jest tutaj
moja osoba – oznajmił B. Kosiarski. – Kłopoty mojego klubu, związane z nauką pływania, pojawiły się w momencie, kiedy
zwolniono mnie z funkcji kierownika hali.
Wpuszczanie naszych dzieci na basen zajmowało 25 minut i z planowanych godzinnych zajęć zostawało 20-25 minut.
Dzięki wsparciu rodziców dyrektor Cierniewski wycofał się z tego pomysłu. Punkt,
który państwo tu omawiacie, jest wspomniany w zarządzeniu burmistrza, wedle
którego wszystkie dzieci uczęszczające
do szkół są zwolnione z opłat za korzystanie z bazy sportowej i krytej pływalni – zakomunikował B. Kosiarski.
We wrześniu 2017 roku klub UKS
Jedynka otrzymał fakturę z Wodnika
na kwotę 1900 zł, co – zdaniem prezesa
klubu – zaprzecza wspomnianemu zarządzeniu. – Przypominam, że jako jeden
z niewielu lokalnych klubów płacimy faktury za dzieci spoza miasta i gminy Krotoszyn. Dla pana, panie burmistrzu, nie jest
problemem, żeby dać 16 tys. zł panu
Cierniewskiemu. My nie chcemy żadnych pieniędzy od gminy, ponieważ nie
startujemy w otwartym konkursie ofert.
Nasze oczekiwania dotyczą dostępu
do bazy sportowej i krytej pływalni – podkreślił B. Kosiarski, dodając, że nad jego

klubem odbywa się „sąd kapturowy”,
gdyż zawodnicy Jedynki startują w zawodach poza związkami sportowym, co – jego zdaniem – nie skreśla ich jako pełnoprawnych sportowców.
– Czy to oznacza, że miasto nie może
zapłacić tych kilkunastu tysięcy więcej
Wodnikowi za korzystanie z krytej pływalni? – pytał B. Kosiarski. – Przecież to
nie załamie budżetu gminy. To jest problem czysto personalny z panem Cierniewskim i burmistrzem. Ja nie chcę się
czepiać innych klubów. Ale skoro pan
Cierniewski powiedział, że jestem jakimś
biznesmenem, który zarabia miesięcznie 10 tys. zł, to radziłbym zmienić lekarza. To są słowa, które wprowadzają opinię publiczną w błąd. Pamiętam rozmowę z panem Cierniewskim w październiku 2015 roku, gdy usłyszałem, że „weźmie się za nasze UKS-y”. Niech to sąd
wreszcie rozstrzygnie, bo na jakiej podstawie dostaję faktury sprzeczne z zarządzeniem burmistrza? – denerwował się prezes UKS Jedynka.
Ryszard Czuszke zaprzeczył, jakoby
sprawa miała charakter osobistej rozgrywki pomiędzy Kosiarskim a Cierniewskim.
Zaznaczył przy tym, że trzeba rozróżnić
kluby sportowe od komercyjnych.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Ponad 140-osobowa grupa mieszkańców Krotoszyna i Bestwina wybrała się w minioną sobotę do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego
w Kaliszu. Organizatorem wyjazdu
na sztukę „Szalone nożyczki” była
firma MK Event Moniki Kwiatkowskiej.
Do kaliskiego teatru wybrali się nauczyciele i osoby prywatne z Krotoszyna
oraz członkowie Stowarzyszenia Szczęśliwy Bestwin. „Szalone nożyczki” to nie-

wątpliwy hit wśród sztuk teatralnych – w 1997 wpisano ją do światowej
księgi rekordów Guinnesa jako najdłużej
bez przerwy graną sztukę – niebędącą
musicalem – na scenach amerykańskich.
Atrakcyjności tej komedii kryminalnej
dodaje fakt, że realizatorzy i wykonawcy
zawsze sytuują akcję sztuki „tu” i „teraz”,
aby widzowie mogli rozpoznawać
w przedstawieniu specyfikę swojego miasta, jego instytucje oraz znanych mieszkańców.
(ANKA)
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Ważne Sprawy

WTOREK, 24 października 2017

Łukasz Rabenda

rą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł,
nakładane przez Państwową Inspekcję
Pracy oczywiście na pracodawcę, jako
odpowiedzialnego za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
Badania lekarskie wstępne przeprowadza się przed rozpoczęciem pracy, tak aby mieć pewność, że pracownik został dopuszczony do pracy przez
lekarza o specjalności medycyna pracy.
Badania okresowe i kontrolne
przeprowadza się w miarę możliwości
w godzinach pracy, a za czas niewykonywania pracy z powodu badań pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

BRAK BADAŃ LEKARSKICH
PRACOWNIKÓW
Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy względem swojego podwładnego jest skierowanie pracownika na profilaktyczne badania lekarskie. Pracownik natomiast musi się
poddać tym badaniom. Jeśli pracownik nie posiada ważnego orzeczenia lekarza medycyny pracy, bezwzględnie
nie może świadczyć pracy.
Dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stanowi wykroczenie, zagrożone ka-

PROFILAKTYKA

Wyprzedź raka!
W ramach dofinansowanego przez
gminę Krotoszyn projektu zdrowotnego „Wyprzedź raka” Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE organizuje 28
października kolejną akcję badań
profilaktycznych pod hasłem „Twoja
szansa w walce z rakiem piersi”.
Październik każdego roku kalendarzowego od kilkunastu lat tradycyjnie jest miesiącem walki z rakiem piersi. Jest to nowotwór, w zakresie którego popularyzowane
powszechnie formy profilaktyki są sposobem łatwego wykrycia choroby w jej wczesnym stadium, a coraz lepsze sposoby terapii umożliwiają jego skuteczne leczenie.
Warunkiem powodzenia w tej walce
są jednak nasze zachowania zdrowotne, tj.
zdobywanie odpowiedniej wiedzy w tej
dziedzinie oraz chęć i wola korzystania
z niej. Nie może nami kierować strach
przed wykryciem choroby. Jak wykazuje
praktyka, 80 procent stwierdzonych
w piersiach zmian to torbiele, gruczolako-włókniaki lub brodawczaki, a więc zmiany, które nie są groźne dla naszego zdrowia i nie wymagają leczenia farmakologicznego bądź operacyjnego. Zatem nie
każda zmiana stanowi dla nas zagrożenie.
Ale nikomu nie pomoże też „chowanie

głowy w piasek”, liczy się obserwacja własnego organizmu, reakcja na jego sygnały
i korzystanie z badań profilaktycznych.
Choroba jest nadal groźna i stanowi
bardzo duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Rak piersi jest jedną z głównych przyczyn zgonów u kobiet – jak pokazują statystyki rocznie choroba dotyka
średnio 15 000 kobiet, z czego umiera 5 000 pacjentek, a liczba 5-letnich
przeżyć należy do najniższych w Europie.
Jest to nowotwór, który rozwija się
w naszym organizmie podstępnie przez
kilka lub kilkanaście lat, nie boli i w początkowym okresie nie wykazuje żadnych objawów. Uwzględniając zatem czynniki ryzyka występowania tego nowotworu, do których głównie zaliczamy płeć – na sto nowych zachorowań tylko jedno dotyczy
mężczyzny, wiek – około 50 procent zachorowań dotyczy kobiet po 50. roku życia, obciążenia genetyczne – około 5-10
procent raka piersi ma charakter dziedziczny, wczesny wiek pierwszej i ostatniej miesiączki, styl życia – w szczególności nadmiar spożywanego tłuszczu, nadwagę i alkohol, Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE popularyzuje podstawowe zasady profilaktyki oraz systematycznie organizuje
badania w tej dziedzinie.

ARiMR

Czytali dzieciom na wsi
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we wrześniu i w październiku przeprowadziła ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom na wsi”. Do tej inicjatywy przyłączyło się także krotoszyńskie Biuro
Powiatowe ARiMR.
19 października przedstawiciele krotoszyńskiego biura ARiMR odwiedzili
oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lutogniewie. Andrzej Skrzypczak, kierownik biura, czytał dzieciom

publikację „Mam przyjaciół rolników”.
Następnie przedszkolaki mogły podziwiać eksponat borsuka i jednocześnie
dowiedziały się wielu ciekawych informacji na temat tego zwierzęcia.
Spotkanie uatrakcyjniła zaprzyjaźniona z BP ARiMR pszczółka. Maluchy
otrzymały drobne upominki – kredki, baloniki z logo ARiMR i słodycze. Wykorzystując podarowane przybory, dzieci ochoczo przystąpiły do kolorowania rysunku
przedstawiającego borsuka.
(ANKA)

W ramach dofinansowanego gminę
Krotoszyn projektu zdrowotnego „Wyprzedź raka” 28 października pod hasłem
„Twoja szansa w walce z rakiem piersi” zostanie przeprowadzona kolejna akcja badań profilaktycznych. Na organizowane
w Zakładzie Opieki Medycznej „CER-MEDIC” Sp. z o.o. w Krotoszynie przy ul.
Przemysłowej 19 badania zapraszamy zainteresowane własnym zdrowiem mieszkanki miasta i gminy. Gabinety specjalistyczne (usg i onkologiczny) zostaną uruchomione o godz. 9,00 i będą pracować aż
do wykorzystania limitu założonych
w projekcie badań. Z uwagi na możliwości
organizacyjne i merytoryczne liczba badań jest ograniczona i decyduje kolejność
zgłoszeń. W tym dniu będzie też prowadzona kontrolna rejestracja zgłoszeń.
Skorzystaj z tej szansy. Rak piersi jest
najczęstszym i najgroźniejszym nowotworem występującym u kobiet i stanowi 20
procent wszystkich notowanych rocznie
w Polsce zachorowań na nowotwory złośliwe. W trakcie badań panie otrzymają informacje na temat ewentualnych zagrożeń
oraz sposobów ich unikania.
OPRAC. (ANKA)

Rozmaitości

SULMIERZYCE
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ZDUNY

Właścicielu, pilnuj swojego psa ! Cech Zdunów Polskich rozpoczyna działalność
Urząd Miejski w Sulmierzycach ape-

zachowuje zwykłych lub nakazanych
środków ostrożności przy trzymaniu
zwierzęcia, podlega karze grzywny
do 250 zł lub nagany – tak mówi przepis.
Ponadto każdy właściciel psa powinien
pamiętać o obowiązkowych szczepieniach
ochronnych. Zaniedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny od 20 do 500 zł, kara
aresztu bądź pozbawienia wolności dolat3.
OPRAC. (NOVUS)

HUFIEC PRACY

Rywalizowali na kręgielni

W czwartek, 12 października, zorganizowano mistrzostwa Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie w kręglach.
Najlepsi byli Katarzyna Witkowska
oraz Patryk Zarycki.
W szranki stanęło 25 zawodników
z Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie
oraz szkół zawodowych w Kobylinie,
Zdunach i Krotoszynie. Celem zawodów była popularyzacja spor tu i aktywnego wypoczynku, a także wyłonienie reprezentantów na Regionalne
Mistrzostwa OHP w Bowlingu, które

odbędą się 25 października w Ostrowie Wielkopolskim.
W rozgrywkach chłopców triumfował
Patryk Zarycki (100 pkt.) z trzeciej klasy
GzOPdP, a drugi był Jakub Kamalski (89
pkt.) z GzOPdP. W gronie dziewcząt
pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Witkowska ze zdunowskiej zawodówki (87 pkt.)
Wymieniona trójka będzie reprezentować krotoszyński Hufiec Pracy na mistrzostwach w Ostrowie Wlkp. Najlepszym zawodnikom wręczono dyplomy
oraz nagrody, ufundowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta.
OPRAC. (GN)

Burmistrz Zdun spotkał się z Piotrem Baturą – starszym Cechu Zdunów Polskich i Janem Biegańskim – skarbnikiem CZP. Tomasz
Chudy omówił ze swoimi gośćmi
możliwości współpracy gminy Zduny
ze świeżo zarejestrowanym cechem.
Panowie z cechu wyrazili zainteresowanie rozpoczęciem działalności w Kaflarni Zduny, którą wkrótce przejmie
gmina. Chcieliby w tym miejscu organizować warsztaty. Planuje się również
stworzenie w Zdunach ośrodka egzaminacyjnego dla czeladników zduńskich.
W trakcie spotkania przedyskutowano także możliwości organizacji szkoleń
ze sposobów ekologicznego spalania paliw stałych (węgla i drewna). Mówiono
też o stworzeniu Centrum Zdunów Polskich i organizacji wystaw zduńskich.
W Kaflarni ma powstać muzeum pieca.

FOT. www.zduny.pl

To oczywiście stwarza zagrożenie dla
mieszkańców, zwłaszcza dzieci, a także
dla ruchu drogowego. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie.
Psy powinny przebywać w kojcu lub
na ogrodzonej posesji. Zabrania się wypuszczania czworonogów bez nadzoru
poza posesję. Wszelkie zaniedbania z tym
związane pociągają właścicieli do odpowiedzialności karnej, przewidzianej
w art. 77 Kodeksu wykroczeń. – Kto nie

FOT. www.sulmierzyce.pl

luje do mieszkańców, którzy posiadają psy, o przestrzeganie zasad
związanych z ich utrzymaniem. Powodem wydania takiego komunikatu jest wzrost liczby psów, które wałęsają się bez nadzoru po mieście,
mimo że mają właścicieli.

Przypomnijmy, że Kaflarnia Zduny to
najstarszy tego typu obiekt w Europie, który do niedawna jeszcze prowadził normalną produkcję kafli. Produkcja została
wstrzymana, a obiekt przestał być użytkowany po pożarze, do którego doszło latem 2015 r. W związku z zagrożeniem dewastacji Kaflarni samorząd Zdun zdecydował o przejęciu obiektu. Do pierwszych za-

pisów zmieniających właściciela dojdzie
w najbliższym czasie. Następnie w oparciu
o opracowane Plany Rewitalizacji Gminy
Zduny samorząd będzie się starał o fundusze unijne na rewitalizację Kaflarni. Biorąc
pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia samorządowców w tym zakresie, uzyskanie
dotacji ma duże szanse powodzenia.
OPRAC. (NOVUS)

Wydarzenia
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TOMNICE

Jubileusz koła gospodyń

We wrześniu Koło Gospodyń Wiejskich w Tomnicach świętowało 60-lecie istnienia. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się Mszą św., którą odprawił ks. prałat Ryszard Dziamski.
Wpisy na temat tomnickiego KGW
można znaleźć od 8 lutego 1957 roku.
Gospodynie z Tomnic brały czynny
udział w wielu zabawach, przedstawieniach oraz konkursach kulinarnych.
Na starych fotografiach widać, że nader
chętnie uczestniczyły w przebieranych
zabawach i dożynkach. W ciągu 60 lat

WYDARZY SIĘ

Kanada/USA/Wlk. Brytania, thriller/sci-fi, 163' - 2D

Krotoszyn

Wtorki-piątki

Kino Przedwiośnie

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w

24-26 października

godz. 15.30 - GEOSTORM - USA,
katastroficzny, 109' - 3D napisy
godz. 17.30 - BLADE RUNNER 2049 Kanada/USA/Wlk. Brytania, thriller/sci-fi, 163' - 2D
godz. 20.30 - BLADE RUNNER 2049 -

wieku 4-10 lat na orliku przy I LO im. H. Kołłątaja.

przez KGW przewinęło się wiele działaczek. Najstarszą czynną członkinią jest
Magdalena Kalak, która wspiera dobrym
słowem i radą młodsze gospodynie.
Po mszy członkinie KGW wraz z zaproszonymi gośćmi udały się na poczęstunek do miejscowego grzybka. Imprezę
otworzyła przewodnicząca koła, Agnieszka Regulska. Wszystkie działaczki serdecznie przywitały zasłużone, byłe członkinie koła, gości oraz zespół muzyczny
„Seniorki”, który uświetnił jubileusz
przyśpiewkami i piosenkami specjalnie
przygotowanymi na tę okazję.

W trakcie uroczystości przypomniano historię KGW w Tomnicach oraz zaprezentowano zdjęcia z minionych 60 lat.
Przewodniczącej KGW podarowano
kwiaty oraz złożono życzenia.
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się ks. Ryszard Dziamski, wiceburmistrz Krotoszyna Ryszard Czuszke,
sołtys wsi Eugeniusz Marcinek, prezes
Koła Rolniczego Jacek Kaik, prezes OSP
Hieronim Szymczak, Kazimiera Bardzik ze Związku Kółek Rolniczych oraz
rada sołecka.
OPRAC. (KINGA KOSTKA)

27 października

7 listopada

Spektakl taneczny „Archipelag” o godz. 19.00 w

Spektakl teatralny „Gniazdo” w wykonaniu

sali kina Przedwiośnie. Bezpłatne wejściówki w kasie

aktorów Teatru Fredry z Gniezna o godz. 17.00 w

KOK-u.
sali kina Przedwiośnie.

Od 24 października

31 października

Warsztaty dziennikarskie dla gimnazjalistów

Konkurs czytelniczy ze znajomości książki

„Słowo podbija świat”, prowadzenie - Krzysztof

„Charlie i fabryka czekolady” Roalda Dahla o godz.

Koziołek.

11.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.

od 13 listopada

„Andrzejki w muzeum” - dla dzieci
przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych.

Sport/Rekreacja
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BIEGI

Papieska rywalizacja we mgle

W miniony czwartek odbyła
się XII edycja Papieskiego Biegu Pokoju, organizowanego przez Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im.
Jana Pawła II w Krotoszynie. Była to
jedna z imprez w ramach obchodów
święta patrona placówki.
Na dystansie ok. 2 kilometrów rywalizowało blisko 250 miłośników biegania.
Patronat na zawodami objęli starosta krotoszyński i burmistrz Krotoszyna, którzy
ufundowali puchary dla zwycięzców.

Do biegu zaproszono uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu. W kategorii open rywalizowali dorośli. Trasa wiodła od ulicy Łąkowej, przez Karbowiaka i Bolewskiego,
aż do mety na Łąkowej. Imprezę otworzyła dyrektor Izabela Kossakowska, zwracając się do młodzieży z prośbą o propagowanie zdrowego stylu życia oraz idei świętego Jana Pawła II. Z kolei wicestarosta Paweł Radojewski życzył uczestnikom udanej rywalizacji.
W
łączonej
klasyfikacji

uczniów VII klas szkół podstawowych
i gimnazjów wśród dziewcząt pierwsze
miejsce zajęła Daria Frąckowiak (SP nr 8),
wyprzedzając Wiolettę Drygas (SP nr 8)
i Kornelię Boroch (SP nr 8). W grupie
chłopców najlepszy był Wojciech Wałęsiak (SP nr 7), a za nim uplasowali się
Wiktor Jankowski (SP nr 8) i Jakub Kaczmarek (Gimnazjum Kobylin).
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Martyna Skrzypczak
(LO Krotoszyn), druga była Julia Mikołajczyk (ZSP nr 2 Krotoszyn), a trze-

cia – Monika Jadczak (LO Krotoszyn).
W gronie chłopców triumfował Jakub
Wietecha (ZSZ Kobylin), przed Kamilem
Frąckowiakiem (LO Krotoszyn) i Krystia-

nem Bergmannem (ZSP Koźmin Wlkp.).
W biegu dorosłych pierwszy na mecie pojawił się Kamil Konieczny, a kolejne
pozycje zajęli Damian Łakomy i Grzegorz
Kroczak. Nagrody najlepszym biegaczom
wręczali Izabela Kossakowska, Grzegorz
Dengusiak – prezes SZS oraz Waldemar
Wronecki z Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu.
Przeprowadzono także loterię fantową, w której do wygrania było mnóstwo
upominków, ufundowanych przez sponsorów Papieskiego Biegu Pokoju. Organizatorzy imprezy dziękują wszystkim
uczestnikom oraz sponsorom za wsparcie.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Powiatowe,
burmistrz
Krotoszyna
Franciszek
Marszałek,
Sponsorzy
edycji Biegu
Papieskiego:
dyrektor
ZSP
nr 3XII
w Krotoszynie,
Rada Rodziców
przy ZSP
nr 3Starostwo
w
Krotoszynie,
Paweł
– Blending,
Adam
Tyrakowski
– A-T,
Małgorzata
Jankowska
- Armatura Sanitarna,
Auto-Serwis
Grzegorz
Właśniak,
Zespół
SzkółKręc
dla Dorosłych
Profesja,
Danuta
i Zbigniew
Kruk
– Kruk-Transport,
- przewozy
autobusowe.starosta krotoszyński, Agencja Celna - Ewa Nowacka-Kubzdela, Akademia Piłkarska Reissa, Grzegorz Woźniak

KARATE

Medale na prestiżowych zawodach
Karatecy UKS Shodan Zduny i ASW
Nippon Krotoszyn nie zwalniają tempa. W połowie października rywalizowali – z sukcesami – w XII edycji
Grand Prix Polish Open w Bielsku-Białej oraz 1. Belgium Ensival Cup.
Na jeden z najbardziej prestiżowych
międzynarodowych turniejów karate
olimpijskiego w Polsce przybyło aż 1325
zawodników, reprezentujących 160 klubów z 29 krajów. W tym gronie znalazło
się dziesięcioro karateków z Krotoszyna.

Na szczególne pochwały zasługuje Maja
Dolata, która wywalczyła dwa brązowe
medale. 7-letnia zawodniczka uplasowała
się na trzecim miejscu w konkurencji kata dziewcząt do ósmego roku życia oraz
w kata osób mających osiem lat.
W wielkim stylu, po 2,5-rocznej
przerwie, wrócił Piotr Bielawski. Jeden
z trenerów ASW Nippon zdobył brąz
w kategorii masters open. Ponadto w zawodach zaprezentowali się Marcelina Pleskacz, Julia Mosz, Patryk Matysiak, Filip
Mosz, Łukasz Błaszczyk, Jakub Pleskacz,

Dawid Fortuniak i Cezary Grenda.
W Belgii rywalizowali przedstawiciele UKS Shodan Zduny. W miejscowości
Vervies nasi karatecy wywalczyli kilkanaście medali. Na pierwszych miejscach
uplasowali się Jarosław Adamski (kata
+36lat) oraz Katarzyna Trafankowska
(kata – kadeci). Srebrne krążki wywalczyli Wiktoria Maciaszek (kata), Nadia
Duczmal (kata) i Matylda Ozga (kumite),
a brązowe – M. Ozga (kata), Weronika
Marcisz (kumite), Maurycy Maciaszek
(kumite), W. Maciaszek (kumite), Wiktor

Adamski (kumite) i N. Duczmal (kumite). Tuż za podium, po wygranych eliminacjach i awansie do sześcioosobowych fi-

DART

Mistrz na prowadzeniu
Już po cztery spotkania rozegrali zawodnicy rywalizujący w krotoszyńskiej Superlidze Darta na steelu.
Na razie prowadzi triumfator poprzednich rozgrywek, Jacek Cieślak.
Za nim plasują się Karol Pietrzak
i Przemysław Pawlicki.
W najciekawiej zapowiadających
się pojedynkach Jacek Cieślak pokonał,
po zaciętej walce, Sebastiana Szostaka
(5: 2), a Przemysław Pawlicki gładko
wygrał z Adrianem Jasińskim (5: 0).

W kolejnych meczach J. Cieślak ograł
Martę Pawlicką (5: 1), a P. Pawlicki niespodziewanie uległ Mateuszowi Wojtaszkowi (3: 5).
Bardzo dobrze spisuje się Karol Pietrzak, który dzięki wygranym z Danielem
Borskim (5: 2) i Tomaszem Stefanem
(5: 2) plasuje się obecnie na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej. Warto podkreślić, że K. Pietrzak ma na koncie komplet zwycięstw i bilans legów 20: 5.
Póki co powodów do zadowolenia
nie mają Krzysztof Banaszak i Marta Paw-

licka, którzy pozostają bez punktów. K.
Banaszak musiał uznać wyższość S. Szo-

staka (0: 5) oraz Ewy Pawlickiej (2: 5),
a M. Pawlicka przegrała z Tomaszem Ste-

nałów, znaleźli się Zofia Duczmal i Sławomir Maciaszek.
(GRZELO)

fanem (1: 5). Pierwszy punkt zdobyła Ilona Kuznowicz, remisując ze Sławomirem
Olgrzymkiem (4: 4). Z kolei Grzegorz
Nowak zanotował dwie porażki – z Przemysławem Sawickim (2: 5) i M. Wojtaszkiem (2: 5).
Po czterech rozegranych kolejkach
warto odnotować maksymalną liczbę
oczek (180 pkt.) P. Pawlickiego (czterokrotnie), Marcina Wojtkowiaka (dwukrotnie) oraz S. Szostaka. Z kolei maksymalną ilość punktów na „19” odnotował
Łukasz Kolanowski. Najszybciej lega 15.
lotką zakończył P. Pawlicki. Natomiast
najwyższe zakończenie partii ma na koncie J. Cieślak (120 pkt.).
(GRZELO)

Sport
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SPORTY WALKI

Gumienna straciła mistrzowski pas
Przed kilkoma dniami odbyła się 14.
Gala Fight Exclusive Night we Wrocławiu. Niestety, miło nie będzie jej
wspominać pochodząca z Kobylina
Róża Gumienna, albowiem przegrała walkę z Martą Waliczek w kategorii 65 kg, tracąc tym samym mistrzowski pas.

A Seree Tee na pozycji lidera
FOT. Facebook Róża Gumienna

Reprezentantka Puncher Wrocław
po raz pierwszy tytuł mistrzowski wywalczyła podczas gali FEN 15 w Lubinie. Pokonała wtedy, po jednogłośnej decyzji sędziów, Czeszkę Martinę Fendrichovą.
Walka z Martą Waliczek była bardzo
wyrównana, a do jej rozstrzygnięcia potrzebna była czwarta runda. – Nie wiem,
dlaczego zorganizowano dogrywkę. Według wielu fachowców czy komentatorów
w telewizji trzy rundy wygrałam i pas powinien zostać przy mnie – ocenia Róża
Gumienna. – To, co wydarzyło się później, było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Ogłoszono dogrywkę, której moim
zdaniem nie powinno być – stwierdza.
W dodatkowej rundzie dało o sobie
znać zmęczenie. – Na krótko przed walką
rozłożyła mnie choroba – mówi zawodniczka. – Wylądowałam na tydzień w łóżku, zażywając antybiotyki. Tak naprawdę
miałam wątpliwości, czy stanąć do walki.
Wiedziałam jednak, iż trzy rundy dam radę, dlatego nie zrezygnowałam z pojedynku. A poza tym w kontrakcie nie było mowy o żadnej dogrywce – podkreśla.

PLAYARENA

Czwartą rundę reprezentantka Berserkers Team Bielsko Biała wygrała zdecydowanie. R. Gumienna przyjęła wiele ciosów, dwukrotnie była liczona. Przed nokautem uratował ją ostatni gong. Wyczerpana zawodniczka nie była w stanie wytrwać do ogłoszenia werdyktu i klatkę
opuściła w asyście lekarzy.
Warto podkreślić, że Waliczek we
Wrocławiu zadebiutowała w klatce FEN,
ale w K-1 stoczyła już swój trzeci pojedynek. Jest złotą medalistką niedawnych
The World Games, na których Gumien-

na odpadła w pierwszej rundzie.
– Jest mi przykro, jestem zdziwiona
decyzją organizacji. Przez wiele lat dawałam swój wizerunek, a tak to się dla mnie
skończyło. Dziękuję wszystkim kibicom,
którzy są ze mną i wspierają mnie.
W szczególności dziękuję rodzicom, chłopakowi oraz najbliższym, którzy pomagali mi w przygotowaniach. Chciałabym też
przeprosić kibiców, ponieważ nie mogłam im poświęcić wystarczająco dużo
czasu – oświadcza R. Gumienna.
(GRZELO)

DART

W najciekawszym spotkaniu dziewiątej kolejki krotoszyńskich rozgrywek Playareny Pancom Zduny pokonał MTV Rozdrażew 8: 5. W pozostałych spotkaniach tej serii zwyciężali
faworyci.
Już po pierwszej połowie Pancom
prowadził z MTV 4: 0. Po zmianie stron
drużyna ze Zdun kontrolowała sytuację
na boisku i wygrała 8: 5, spychając tym samym rozdrażewian z pozycji lidera.
Na wyróżnienie szczególnie zasłużyła
dwójka zawodników Pancomu – Ł. Konopka i M. Mizerny.
Potknięcie MTV wykorzystał zespół
A Seree Tee, który po wygranej 5: 1 z Żu-

brami wskoczył na fotel lidera. Warto odnotować, że ekipa AST w drugiej połowie
wobec kontuzji P. Nowaka z drużyny Żubrów zdecydowała się ściągnąć jednego
gracza z boiska.
Na drugie miejsce awansowały Albatrosy po rozgromieniu 12: 3 Brodziaków.
Cztery trafienia zanotował K. Kaźmierczak. Dla przegranych jednego z goli strzeliła jedyna dziewczyna w lidze – Weronika Kowalska.
W pozostałych meczach LZS Kobierno-Tomnice wygrał z Tornadem 5: 3,
Igloo pokonało 6: 2 osłabiony kadrowo
Dream Team, a Strażnicy ograli 4: 1 ekipę
Hornets.
(GRZELO)

CIĘŻARY

Agnieszka Nowak
najlepszą juniorką

Zwycięstwa triumfatorów poprzedniej edycji
W połowie października odbył się
drugi turniej Krotoszyńskiej Ligi Darta. Rozgrywki mężczyzn wygrał Jacek Cieślak, który w finale pokonał
Bartosza Derwicha 5: 2, a w gronie
kobiet zwyciężyła Anna Kowalczyk,
ogrywając Martą Pawlicką 4: 1.
Drugi turniej był szczególnie udany
dla triumfatorów poprzedniej edycji Krotoszyńskiej Ligi Darta. Pochodząca
z Ostrowa Wielkopolskiego Anna Kowalczyk rozpoczęła od wygranej z Ewą Pawlicką (3: 2), a następnie przegrała z Martą
Pawlicką (1: 3). Po lewej stronie drabinki
pokonała Danutę Pawlicką (2: 0), by w finale zrewanżować się M. Pawlickiej (4: 1).
Na najniższym stopniu podium stanęła D. Pawlicka, która ograła E. Pawlicką
(2: 1). Stawkę zamknęła Ilona Kuznowicz, pokonana tego dnia przez M. Pawlicką (0: 3) i E. Pawlicką (1: 2).
Wklasyfikacji generalnej naczele – ztaką samą ilością punktów – są A. Kowalczyk
i M. Pawlicka, a kolejne lokaty zajmują E.
Pawlicka, D. Pawlicka i I. Kuznowicz.

W turnieju męskim najlepszy okazał
się krotoszynianin J. Cieślak, który w finale pokonał Bartosza Derwicha z Jarocina (5: 2). Wcześniej wygrał z Krzysztofem
Strzelcem (3: 0), Norbertem Pecyną
(3: 2), Waldemarem Kałużnym (3: 0) i B.
Derwichem (3: 0).
Przemysław Pawlicki najpierw przegrał z W. Kałużnym (2: 3). Po lewej stronie drabinki wygrał z Marcinem Kowalczykiem (2: 0), Łukaszem Kolanowskim
(2: 0), Przemysławem Misiakiem (2: 1)
i Mateuszem Babiarzem (2: 1) oraz po raz

drugi nie sprostał W. Kałużnemu (1: 2).
Ponadto nasze miasto reprezentowali
P. Sawicki (7-8. miejsce), Mateusz Wojtaszek (9-12), Paweł Gewert (13-16), Łukasz Kolanowski (13-16), Włodzimierz
Skalski (13-16), Krzysztof Banaszak (1316) i Adrian Jasiński (17-20),
Warto odnotować zakończenie lega 15. lotką przez W. Kałużnego oraz
maksymalną ilość punktów rzuconą
przez P. Pawlickiego (180 pkt.), W. Kałużnego, J. Cieślaka i N. Pecynę.
(GRZELO)

Znakomicie spisała się Agnieszka
Nowak na Mistrzostwach Polski
Służb Mundurowych w wyciskaniu
sztangi leżąc. Pochodząca z Lutogniewa trójboistka była najlepsza
w kategorii juniorek do 23 lat.
W poprzedniej edycji mistrzostw reprezentantka Stowarzyszenia Atletyki
Ciężkiej Ursus Krotoszyn wycisnęła 52,5 kg, co dało jej zwycięstwo w gronie
juniorek oraz piąte miejsce wśród wszystkich startujących pań. W tym roku funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie poprawiła swój rezultat.

Już w pierwszym podejściu uporała się
z ciężarem 55 kg i ten wynik zapewnił jej
złoty medal w kategorii juniorek.
Aby nawiązać walkę z seniorkami,
trzeba było atakować znacznie większe ciężary. Dwie próby ze sztangą o wadze 60 kg
nie powiodły się. Wynik 55 kg w przeliczeniu na punkty metodą Herba Glossbrennera dał Agnieszce Nowak szóste miejsce
w 17-osobowej grupie seniorek.
Przed naszą zawodniczką kolejne zawody już 4 listopada. Będzie to prestiżowy Europejski Puchar Służb Mundurowych z Złotoryi.
(GRZELO)
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PIŁKA NOŻNA

Punkt na boisku lidera
Sporą niespodziankę sprawili piłkarze Białego Orła Koźmin Wielkopolski, remisując na boisku lidera rozgrywek. Ekipa trenera Maciej Dolaty
jest pierwszym zespołem, który
w tym sezonie urwał punkty Polonii
Leszno na jej terenie.
Sobotni pojedynek rozpoczął się
po myśli faworyta. W 10. minucie najprzytomniej w polu karnym zachował się
Dominik Karolczak, otwierając wynik
spotkania. W 30. minucie goście wyrównali. Krzysztof Czabański przymierzył
z rzutu wolnego tak, że leszczyński bramkarz nie miał szans.
W 58. minucie, ku zaskoczeniu
wszystkich, koźminianie wyszli na prowadzenie. Marcin Szymkowiak od połowy boiska biegł na bramkę, mając tylko
jednego rywala przed sobą. Skrzydłowy
popisał się świetnym dryblingiem,

po czym strzałem w lewy dolny róg pokonał golkipera Polonii. Orły mogły dobić
rywala, lecz w dogodnej sytuacji Dawidowi Idzikowskiemu piłkę w ostatnim momencie wygarnął bramkarz miejscowych.
Polonia doprowadziła do remisu siedem minut przed końcem. Piłkę po prostopadłym podaniu za plecy obrońców
przejął Marcin Pitrowski i w sytuacji sam
Stainer Polonia Leszno - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 2:2 (1:1)
BRAMKI: 1:0 - Dominik Karolczak

(10'), 1:1 - Krzysztof Czabański (30'
wolny), 1:2 - Marcin Szymkowiak (58'),
2:2 - Marcin Pitrowski (83'),
BIAŁY ORZEŁ: Kubiak - Majusiak,
Skowron, Grodzki, Janowski Czabański, Wach (80' Maciejewski),
Idzikowski,
M.
Szymkowiak,
Błażejczak (60' M. Szulc) - Gałczyński

na sam z Bartoszem Kubiakiem posłał
futbolówkę do bramki. Wynik już nie
uległ zmianie i tym samym Biały Orzeł jako pierwszy zespół w tym sezonie zdobył
w Lesznie punkt.

W następnej kolejce koźminianie
na własnym boisku zmierzą się z Rawią
Rawaq Rawicz. Mecz rozpocznie się
o godz. 14.00.
(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

PIŁKA NOŻNA

Astra nie sprostała Pogoni

Rozbili rywala w 15 minut
Piast Kobylin pokonał 3: 0 Olimpię
Brzeziny na jej terenie. Po pierwszej
połowie był bezbramkowy remis, ale
potem wystarczył kwadrans, by goście przesądzili sprawę zwycięstwa.
Ekipa Marka Nowickiego awansowała na drugie miejsce w tabeli i traci do lidera pięć punktów.

Mecz mógł rozpocząć się idealnie dla
gości. W sytuacji sam na sam z bramkarzem na 17. metrze sfaulowany został
Mateusz Mizerny, lecz sędzia ukarał defensora Pogoni tylko żółtą kartką, zamiast
czerwoną.
W 18. minucie Pogoń wyszła na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z bocznego
rejonu boiska Karol Krystek interweniował tak niefortunnie, że piłka wpadła
do bramki Astry.
Jeszcze przed przerwą trzy stuprocentowe okazje miał Mikołaj Marciniak.
Snajper Astry wykorzystał tylko jedną
z nich, pokonując bramkarza Pogoni technicznym uderzeniem, po którym piłka
wpadła do bramki tuż przy słupku.

W drugiej połowie optyczną przewagę
mieli krotoszynianie, co jednak nie przekładało się na stwarzanie groźnych sytuacji
pod bramką rywali. Z kolei miejscowi
w 80. minucie strzelili zwycięskiego gola.
Po stracie Łukasza Budziaka przeprowadzili szybką kontrę, po której w sytuacji sam
na sam z bramkarzem znalazł się Błażej
Ostry. Gracz Pogoni nie zmarnował okazji
i zapewnił swoje drużynie zwycięstwo.
W następnej kolejce Astra na własnym boisku zmierzy się z czwartym w tabeli Piastem Czekanów.
(GRZELO)

Pogoń Trębaczów - Astra Krotoszyn
2:1 (1:1)
BRAMKI: 1:0 - Karol Krystek (18'

samobójcza), 1:1 - Mikołaj Marciniak
(42'), 2:1 - Błażej Ostry (80')
ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Krystek, Wawrocki, Olejnik - Mizerny,
Budziak, Kryś (60' Stach), Ratyński
(85' Miedziński) - Oleśków, Mik.
Marciniak

Wynik konfrontacji ustalił Mateusz
Olikiewicz, który pokonał bramkarza
Olimpii pięknym strzałem z 20 metrów.
W tym roku Piast ma do rozegrania
jeszcze trzy mecze – z Raszkowianką
Raszków (29.10), Stalą Pleszew (5.11)
i Zefką Kobyla Góra (12.11).
(GRZELO)

Olimpia Brzeziny - Piast Kobylin 0:3
(0:0)
BRAMKI: 0:1 - Krystian Jędrzejak

(52'), 0:2 - Patryk Kamiński (57'), 0:3 Mateusz Olikiewicz (67')
PIAST: Poślednik - A. Kurzawa,
Pospiech, Wielebiński, Snela Szymanowski, M. Kurzawa, Kamiński,
P. Kowalski (35' Jędrzejak) - Kokot,
Olikiewicz

LEKKA ATLETYKA

Udane zakończenie sezonu
Startami w Sopocie i Słubicach Czesław Roszczak zakończył sezon lekkoatletyczny. Mieszkający w Łagiewnikach zawodnik tradycyjnie zajmował miejsca w czołówce.
We wrześniu w Sopocie odbył się Puchar Bałtyku. Czesław Roszczak rywalizował w czterech konkurencjach. Najlepszy
wynik uzyskał w rzucie dyskiem, zajmując drugie miejsce w gronie 19 startujących open. 76-letni reprezentant UKS
Olimpijczyk Pogorzela rzucił na odległość 37,90 m, a w przeliczeniu na wynik
seniorski – 63,33 m.

W rzucie ciężarkiem o wadze 7,26 kg
Roszczak uzyskał 13,82 m (w przeliczeniu – 20,94 m) i ponownie stanął na podium, tym razem na trzecim stopniu.
W pchnięciu kulą mieszkaniec Łagiewnik rzucił naodległość11,90m (wprzeliczeniu -18,48 m), co dało mu miejsce tuż za podium. Lokatę niżej uplasował się w rzucie
młotem, uzyskując rezultat 31,92 m.
7 października Roszczak wystartował
w Słubickim Mityngu Weteranów – Memoriale im. Zdzisława Skręty w Pchnięciu
Kulą. Przedstawiciel naszego powiatu rywalizował w memoriale, który wygrał już
dwa razy, oraz w rzucie dyskiem.

FOT. Archiwum

W 12. kolejce kaliskiej klasy okręgowej Astra Krotoszyn przegrała na wyjeździe z Pogonią Trębaczów 1: 2.
Po tej porażce podopieczni trenera
Leszka Krutina spadli w tabeli
na trzecią pozycję.

Wszystkie gole padły między 52.
a 67. minutą. Najpierw Mateusz Olikiewicz uderzył z dystansu, a piłka po rykoszecie trafiła pod nogi Krystiana Jędrzejaka, który strzałem lewą nogą skierował ją
do bramki.
Pięć minut później po dośrodkowaniu
Jakuba Szymanowskiego główkował Adam
Kurzawa, ale piłka trafiła w słupek. Do futbolówki doskoczył Patryk Kamiński i z najbliższej odległości umieścił ją w siatce.

W pchnięciu kulą Roszczak znów okazał się najlepszy z wynikiem 11,61 m.
Z kolei w rzucie dyskiem był drugi – 34,94 m. W klasyfikacji generalnej mityngu, uwzględniającej wyniki rzutu młotem, dyskiem i oszczepem, łagiewniczanin
zajął trzecią pozycję, z 938 punktami.
(ANKA)
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Nasi zawodnicy w Poznaniu i Krakowie

Blisko pół tysiąca zawodników więcej niż rok temu wystartowało w kolejnej edycji PKO Poznań Maratonu.
Największą imprezę biegową
w Wielkopolsce imienia Macieja
Frankiewicza wygrał Ukrainiec Mykola
Iukhymchuk
z
wynikiem 2: 14: 30. Z grona biegaczy
z powiatu krotoszyńskiego najlepszy
czas osiągnął Krzysztof Maciejewski, a na podium w swojej kategorii
wiekowej była Justyna Olejniczak.
Zawody ukończyło 6257 uczestników. Jako pierwszy na linii mety umiejscowionej w centrum miasta zameldował
się Mykola Iukhymchuk z czasem 2: 14: 30. Na kolejnych stopniach podium znaleźli się Kenijczyk Boniface
Nduva (2: 17: 57) oraz Białorusin Włodzisław Pramau (2: 19: 46). Najszybszą
kobietą okazała się Japonka Haruna Takada (2: 40: 49), która wyprzedziła Dominikę Stelmach (2: 42: 39) i Miyu Hatakeyamę (2: 42: 50).

Maraton w stolicy Wielkopolski zgromadził mnóstwo biegaczy z powiatu krotoszyńskiego. Spośród nich najszybciej trasę
pokonał Krzysztof Maciejewski (163. miejsce), osiągając czas 3: 03: 44. Na trzeciej pozycji w swojej kategorii wiekowej uplasowała się Justyna Olejniczak (3: 17: 38).
Poza nimi na linii mety zameldowali
się Karol Olejniczak (245. miejsce – 3: 09: 36), Adam Robak (884. miejsce – 3: 29: 51), Robert Domagała (1171.
miejsce – 3: 37: 33), Błażej Zimmermann (1180. miejsce – 3: 37: 55), Paweł
Błażutycz (1327. miejsce – 3: 40: 41),
Karol Mroczkowski (1348. miejsce 3: 41: 07), Marian Poczta (1434. miejsce – 3: 42: 45), Bogumiła Tanaś (1778.
miejsce – 3: 49: 49), Maciej Sobkowiak
(2535. miejsce – 3: 58: 33), Krzysztof
Kasprzak (2628. miejsce – 3: 59: 43),
Marcin
Karwik
(2634.
miejsce – 3: 59: 27), Bartosz Krzysztofiak
(2718. miejsce – 4: 00: 27), Magdalena Raś (2971. miejsce – 4: 05: 17), Tomasz
Głowacki
(3195.
miej-

TENIS STOŁOWY

Drużynowe mistrzostwa powiatu

18 października odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Krotoszyńskiego w Tenisie Stołowym. W rozgrywkach dziewcząt zwyciężyła ekipa z ZSP nr 3 w Krotoszynie, a w rywalizacji chłopców triumfował team
z ZSP w Zdunach.
Każdy zespół składał się z trzech zawodników. Rywalizowano systemem każ-

dy z każdym. W kategorii dziewcząt Karolina Krakowska, Marta Marcinkowska
i Julia Talaga z ZSP nr 3 w Krotoszynie pokonały I LO Krotoszyn (4: 1). W turnieju
chłopców drużyna ze Zdun ograła I LO
i ZSP nr 3. Drugie miejsce zajęła Trójka.
Zwycięskie zespoły będą reprezentować nasz powiat na etapie rejonowym
w Kaliszu.
(GRZELO)

sce – 4: 09: 36), Grzegorz Pawlik (3371.
miejsce – 4: 12: 25), Krzysztof Zaradniak
(3473. miejsce – 4: 13: 51), Marek Ostój
(3505. miejsce – 4: 14: 13), Oskar Walczak (3861. miejsce – 4: 19: 38), Joanna Żyto (4425. miejsce – 4: 28: 58), Rafał
Bystrowski (4530. miejsce – 4: 30: 57),
Arkadiusz Trąbka (4551. miejsce – 4: 32: 21), Piotr Tyczyński (5570.
miejsce – 4: 55: 11) i Radosław Rapczyński (5841. miejsce – 5: 05: 09).
Naszych zawodników nie zabrakło
także w 4. PZU Cracovia Półmaratonie
Królewskim. Najlepiej powiodło się Sławomirowi Bujakiewiczowi (1: 43: 17), który
uplasował się na 1533. miejscu. Ponadto
w Krakowie startowali Szymon Karbowiak
(2364. miejsce – 1: 49: 10), Leszek Kokot
(3174. miejsce – 1: 53: 56), Grzegorz Gęsiarek (3600. miejsce – 1: 56: 10), Piotr
Grobelny (4120. miejsce – 1: 58: 56), Dariusz Rybka (4373. miejsce – 2: 00: 16)
i Piotr Przewoźny (6654. miejsce – 2: 15: 41).
(GRZELO)

Mariusz Walkowiak
W leczeniu bólu kręgosłupa polecam terapię Dr. Coxa. Pozwala ona bowiem na bezoperacyjne zmniejszenie
przepukliny dysku i jego regenerację
nawet do 30 procent. To metoda bezpieczna i łagodna, a przede wszystkim
skuteczna. Mogą z niej skorzystać pacjenci z takimi dolegliwościami jak
rwa kulszowa i barkowa, drętwienie,
mrowienie kończyn itp. Wcześniej jedynym wyjściem był zabieg chirurgiczny, lecz dzięki terapii Dr. Coxa
operacji można uniknąć.
Metoda ta daje efekt w postaci
po mniej sze nia

się przepukliny dysku, dzięki czemu
zmniejsza się ucisk na korzenie nerwowe, co przynosi ulgę w bólu. Ponadto
dochodzi do powiększenia się otworów międzykręgowych i przywracany jest ruch
w stawach
kręgosłupa.
Najważniejszy efekt to regeneracja krążków międzykręgowych, które stają się bardziej
nawodnione, odżywione i
większe.

