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Ośmiorniczki dla wcześniaków!
W sobotę w Galerii Ostrovia obchodzono Światowy Dzień Wcześniaka.
Dr n. med. Małgorzata Bogucka
otrzymała 40 terapeutycznych
ośmiorniczek, które przekaże na Oddział Neonatologiczny Szpitala Miejskiego im. Tytusa Chałubińskiego
w Ostrowie Wlkp.
Aż jedno na dziesięcioro dzieci rodzi
się przedwcześnie, czego symbolem jest
sznur skarpetek – dziewięć dziecięcych,
a do tego jedna mniejsza. W samej Wielkopolsce rodzi się około 1,5 tysiąca wcześniaków miesięcznie. Zjawisko to jest powszechne, a takie wydarzenia jak sobotnie naświetlają skalę problemu, z jakim
mierzy się maleńki człowiek, walczący
o przeżycie.
Akcję w ramach Światowego Dnia
Wcześniaka zorganizowała Fundacja Ma-

łych Serc, we współpracy z Przedszkolem
Smerfiki. Z tej okazji przygotowano szereg atrakcji, między innymi warsztaty szydełkowania ośmiorniczek, w których każdy mógł wziąć udział.

Ośmiorniczki wykonują wolontariusze z Fundacji Małych Serc. Potem są one
specjalnie sterylizowane i pakowane
próżniowo. Co miesiąc na oddział neonatologiczny szpitala w Ostrowie Wlkp.

przekazuje się dwadzieścia takich
ośmiorniczek.
– Ośmiorniczki mają zadanie terapeutyczne – wyjaśnia Aleksandra Jóźwiak, koordynator regionalna Fundacji
Małych Serc. – Zanim maskotkę dostanie
wcześniak, przez jakiś czas nosi ją jego mama. Po to, aby przesiąkła jej zapachem
i poprzez ośmiorniczkę mogła przekazać
maluszkowi swoją florę bakteryjną, która
pomoże w jego rozwoju. Macki ośmiorni-

czek są specyficznie skręcone, tak aby
przypominały pępowinę w łonie matki
i odciągały uwagę od kabli oraz rurek
w inkubatorze.
W sobotę w ostrowskiej galerii można było kupić ośmiorniczki i ozdoby świąteczne, a dochód z akcji zostanie przeznaczony na zakup materiałów do tworzenia
ośmiorniczek.
(KOSTKA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Z SESJI

Plany powołania
młodzieżowej rady

Informacje na temat tego projektu
uzupełnił burmistrz Franciszek Marszałek, zachęcając obecnych na sesji uczniów
do aktywności w sprawach samorządu,
a także do ubiegania się o miejsce w młodzieżowej radzie, jeśli takowa powstanie.
– Konsultacje w tej sprawie trwają
już od jakiegoś czasu – przyznał burmistrz Marszałek. – Powinna to również
być inicjatywa młodych ludzi. To oni muszą w tym chcieć uczestniczyć, by to dobrze zadziałało. My jako urząd zaproponujemy formę, w jakiej Młodzieżowa Rada Miejska miałaby funkcjonować.
Według wstępnych zarysów projektu
do młodzieżowego gremium mogliby
startować uczniowie krotoszyńskich placówek, uczęszczający do klas II-III szkół
gimnazjalnych, VII SP oraz I-II szkól ponadgimnazjalnych. – Wszystkich młodych ludzi zachęcam, żeby startować
do rady. Zostanie powołany specjalny zespół, który będzie to koordynował – uzupełnił burmistrz.
Warto przypomnieć, że 1 października wniosek o powołanie Młodzieżowej

g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
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NA DRODZE

Tragiczny bilans czołowego zderzenia
W środę, 15 listopada, około godziny 17.40, na drodze krajowej nr 36,
między Kobylinem a Smolicami, doszło do tragicznego wypadku. Wskutek
czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym zginęła jedna
osoba, a trzy zostały poważnie ranne.
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MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

– Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem marki Opel
Meriva, jadąc od strony Starego Kobylina
w kierunku Smolic, rozpoczął manewr
wyprzedzania ciągu pojazdów – mówi
Piotr Szczepaniak, oficer prasowy KPP

w Krotoszynie. – W tym ciągu były osobowy seat, bus dostawczy i ciężarówka
marki Volvo z przyczepą. Z przeciwnej
strony jechał samochód ciężarowy Iveco,
z którym zderzył się opel. Osobówka odbiła się od ciężarówki i zahaczyła jeszcze
o wspomniane wcześniej volvo, po czym
wpadła do przydrożnego rowu i uderzyła
w drzewo.
Na miejscu zginął 68-letni kierowca
opla, mieszkaniec powiatu gostyńskiego.
Trzy inne osoby jadące tym autem trafiły
do szpitala. – Na chwilę obecną dwie kobiety mają obrażenia zagrażające ich ży-

KPP KrotoszynFOT.
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Rady Miejskiej złożył na ręce burmistrza
Krzysztof Kubik, sportowiec i działacz
polityczny. – Młodzieżowa Rada Miejska
to bardzo dobry pomysł, pozwalający aktywnie włączyć się młodym ludziom
w procesy decyzyjne w mieście. Jako organ apolityczny przy Radzie Miejskiej
młodzież uczy się funkcjonowania samorządu, a ponadto ich głos i postulaty są
bardziej słyszalne. Złożyłem wniosek
o utworzenie MRM, aby ruszyły konsultacje na ten temat. Bardzo wielu młodych
ludzi mówiło mi, że brakuje takiego organu w Krotoszynie. Liczę na pozytywne
rozpatrzenie mojego wniosku – poinformował nas K. Kubik.
W Krotoszynie już funkcjonowała
Młodzieżowa Rada Miejska. Powstała
z mocy uchwały Rady Miejskiej 26 sierpnia 2010 roku. Jej członkowie zostali wybrani 25 października. W głosowaniu
brali udział uczniowie wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu
miasta i gminy Krotoszyn. Frekwencja
wyborcza wyniosła 47,77 procent. Pierwsza sesja odbyła się 10 listopada 2010 roku. Pierwszym przewodniczącym MRM
został Mikołaj Paśkiewicz, a na jego zastępców wybrano Olgę Fedorowicz i Mateusza Frankę. Niedługo potem MRM
przestała istnieć z powodu niskiej frekwencji na obradach i braku kworum.
FOT.

Na październikowej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie gościła młodzież
szkolna. Zwrócił się do niej wiceburmistrz Ryszard Czuszke, informując
o pomyśle powołania Młodzieżowej
Rady Miejskiej.

ciu, z kolei trzecia poszkodowana osoba
doznała mniej groźnych obrażeń – dodaje P. Szczepaniak.
Przez kilka godzin droga była zablo-

kowana, wyznaczone zostały objazdy. Policja bada wszelkie okoliczności tego tragicznego wypadku.
(NOVUS)
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KROTOSZYN

Restart Roweru Miejskiego?

Dzięki niej można będzie łatwo ustalić, gdzie znajduje się najbliższy wolny rower, zarezerwować go, odebrać i odstawić
w wirtualnie wyznaczonej strefie parkowania bądź też w dowolnym miejscu wyznaczonej strefy użytkowania.
Aplikacja współpracuje z zamontowanym bezpośrednio na rowerze urządzeniem elektronicznym i blokadą. Aby ją pobrać, wystarczy podać numer swojego telefonu. Z jej pomocą będzie można także dokonywać płatności i to nie tylko za rower.
Nowy rower miejski wraz z całym oprogra-

FOT. www.krotoszyn.pl

9 listopada w Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie odbyło się spotkanie
z przedstawicielami firmy, która zaproponowała nowoczesne rozwiązania w kwestii projektu Rower Miejski. Podstawą jego funkcjonowania
jest bowiem specjalna aplikacja.

mowaniem został zaprojektowany w Polsce. Istnieje też jego elektryczna wersja. Jest
tak skonstruowany, że użytkownik ma zapewnione maksimum bezpieczeństwa,
a ponadto gwarantuje bezpieczeństwo teleinformatyczne i ma bardzo duże możliwości adaptacji do warunków stawianych

KROTOSZYN

Zginęli na przejściu dla pieszych...

– Około godziny 5.45 na ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. samochód
ciężarowy marki DAF, którym kierował 65-letni mieszkaniec Gniezna, potrącił
na przejściu dla pieszych dwie osoby – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

W lepszych warunkach

Na spotkaniu omówione zostaną
ogólne założenia pracy. Ponadto program
zebrania przewiduje wybór zarządu i rady nadzorczej, opracowanie ramowego
planu, wolne głosy i wnioski. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych pomocą dla
potrzebujących.
(ANKA)

15 listopada odbyło się oficjalne
otwarcie Zakładu Usprawniania Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.
Ośrodek funkcjonujący wcześniej
przy ul. Floriańskiej został przeniesiony
do budynku przy ul. Bolewskiego 4-8.

WYPADEK

Wczesnym rankiem w miniony piątek w Koźminie Wlkp., na drodze krajowej nr 15, doszło do tragicznego
wypadku. W wyniku potrącenia przez
ciężarówkę zginęło dwoje pieszych.

przedstawił pomysł podobny do tego, jaki
teraz ma być wdrażany.
– „Krzysztof Kubik miał rację” – zdaje się coraz głośniej i coraz częściej mówić
burmistrz Franciszek Marszałek – stwierdza K. Kubik. – Jestem szczęśliwy, ze mój
pomysł powoli wchodzi w życie, a władze
Krotoszyna tymi konsultacjami przyznają się do popełnionych wcześniej błędów.
Dalej tylko zaskakuje mnie brak zaproszenia na te rozmowy i wcześniejszych informacji. Kolejny raz odbywa się to za zamkniętymi drzwiami, z innymi urzędnikami. Mogliśmy mieć prawdziwy Rower
Miejski już ponad dwa lata temu. Teraz,
gdy zbliża się kampania wyborcza, nagle
zaczyna się ruch w temacie. Pytanie, czemu nikt nie chciał ich wtedy i czy intencje są szczere, czy to tylko próba złapania
kilku głosów więcej przez osoby z SIO. Ponad dwa lata temu nikt nie chciał o tym
rozmawiać. Teraz nawet nie ma szerokich
konsultacji. Powoli to zaczyna wyglądać
tak, jakby robili to sami dla siebie – oznajmia K. Kubik.

SŁUŻBA ZDROWIA

Powołają fundację
Grupa lokalnych inicjatorów zamierza powołać fundację „Pomóżmy sobie” na terenie miasta i powiatu.
Spotkanie w tej sprawie odbędzie
się 27 listopada (poniedziałek),
o godz. 17.00, w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.

przez rowerzystę. Jego cena to około 2500 zł. Do tego należy doliczyć koszty
obsługi i serwisu. Propozycja złożona
przez firmę jest rozważana jako kontynuacja Krotoszyńskiego Roweru Miejskiego.
Projekt ów ruszył na przełomie
kwietnia i maja tego roku. Niestety, nie

funkcjonował tak, jak tego oczekiwali inicjatorzy tego pomysłu. Do dyspozycji
mieszkańców było 15 rowerów – wcześniej odrestaurowanych – na pięciu stacjach: przy dworcu PKS na ul. Konstytucji 3 maja, przy hali sportowej, na rynku,
w Parku Miejskim oraz przy hali sportowej na Błoniach. Rowery pochodziły ze
zbiórki ogłoszonej wśród mieszkańców
Krotoszyna, którzy przekazali zbyteczne
jednoślady do Miejskiego Zakładu Komunikacji. Z odnowionych rowerów można
było korzystać bezpłatnie, odstawiając je
potem w jednym z pięciu stojaków. Po tygodniu funkcjonowania projektu okazało
się, że rowery nie wracają do stojaków, są
porzucane w różnych miejscach. Niektóre były zniszczone, inne skradziono. Kilka miesięcy później stojaki Krotoszyńskiego Roweru Miejskiego stały puste lub
były używane przez mieszkańców do parkowania własnych rowerów.
Pomysł na „nowy” Rower Miejski komentuje Krzysztof Kubik, który od wielu
lat głosi koncepcję wdrożenia profesjonalnego roweru miejskiego. Dwa lata temu

Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. – 46-letni mężczyzna zginął na miejscu. Śmierć poniosła również 83-letnia kobieta, której nie udało się uratować mimo
podjętej reanimacji – dodaje.
Policja pod nadzorem prokuratury
wyjaśnia przyczyny i wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. W zeszłym
tygodniu na drogach naszego powiatu zginęły aż trzy osoby. Apelujemy do kierowców o rozwagę i ostrożność.
KINGA KOSTKA

Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł
blisko 500 tys. zł, z czego znaczna część
pochodziła z budżetu powiatu. Zakład
Leczniczego Usprawniania SP ZOZ
w Krotoszynie oferuje szeroki wachlarz
zabiegów – od zajęć z fizykoterapii, poprzez kinezyterapię, hydroterapię, a kończąc na masażu. Ponadto wykonuje masaże limfatyczne dla kobiet po mastektomii.
– Pełną parą zakład ruszył już pod koniec sierpnia – mówił Mieczysław Pełko,
dyrektor ds. medycznych SP ZOZ. – Były
trudności, jak państwo się orientujecie.
Jest to jeden z ładniejszych ośrodków, ja-

kimi możemy się pochwalić. W budynku
tym usługi są wykonywane w trzech zakresach: rehabilitacji ambulatoryjnej,
dziennego ośrodka dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym oraz
poradni rehabilitacyjnej, w której przyjmują specjaliści, którzy tylko w 2016 roku udzielili 271 porad.
– Cały krotoszyński SP ZOZ pięknieje z dnia na dzień – stwierdził z kolei starosta Stanisław Szczotka. – Tylko żeby
wszyscy chcieli jeszcze zauważyć te zmiany. A są to zmiany na lepsze. Jest mi tym
bardziej miło, że wspólnie z państwem
otwieram ten zakład, gdyż przed wieloma
laty korzystałem z zabiegów na ul. Floriańskiej. Miałem taką przypadłość kręgosłupa, że nawet sznurowadeł nie mogłem
sobie zawiązać. Dzięki pomocy państwa
chodzę dzisiaj i poruszam się. Też się cieszę, że w nowych warunkach i w nowym
miejscu będziecie świadczyć zabiegi

usprawniające dzieci i dorosłych.
ZLU w ramach szkoły rodzenia oferuje ćwiczenia, a także wykonuje rehabilitacje i realizuje wizyty specjalistów w domach pacjentów. W zakładzie dzieci mogą skorzystać z usług psychologów i logopedów oraz neurologa dziecięcego.
W 2016 roku u 4781 pacjentów wykonano ok. 40 tys. zabiegów kinezyterapeutycznych. W tym samym czasie u 148
dzieci wykonano 2960 zabiegów. Dzięki
nowej lokalizacji zakład będzie funkcjonował w lepszych warunkach, co z kolei
zwiększy komfort pacjentów oraz pozwoli w pełni wykorzystać sprzęt, jakim ZLU
dysponuje.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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KROTOSZYN

Podziękowania za wieloletnią współpracę
13 listopada w Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie odbyło się spotkanie
z Bogusławem Sową, specjalistą
z zakresu prawa oświatowego.

ZSP ZDUNY

FOT. Ewa Fynyk / Daria Augustyniak-Hafermann / Sebastian Świst

Czas logistyków

Od 6 do 10 listopada grupa uczniów
klasy IV Technikum Logistycznego
im. Jana Kilińskiego w Zdunach brała udział w warsztatach „Czas zawodowców” na Politechnice Poznańskiej. Młodzież przez pięć dni zmagała się z zadaniami z zakresu transportu i zakładania własnej firmy.
Uczniowie pracowali na programie
Comarch ERP Update Agent, który służy
do tworzenia baz danych, odbiorców, producentów i towarów. Program umożliwił
im obliczanie kosztów oraz wystawianie
rozmaitych dokumentów – WZ, PZ,
PW, MM czy faktury VAT.
Młodzież ze szkoły w Zdunach tworzyła etykiety logistyczne w programie BarTenderUltraLite, a także projekty własnych
firm. Z pomocą Google Maps układała trasy przewozowe dla różnych towarów, określała dostawców, bilansowała wydatki.
Jeden dzień zajęć poświęcony był re-

klamie i marketingowi. Uczestnicy mieli
za zadanie zaprezentować firmę, w której
chcieliby pracować, jak również przekonać prowadzącego, czyli potencjalnego
szefa, do swoich kompetencji, które pozwalałyby na zatrudnienie w firmie logistycznej.
Zadanie to okazało się być niełatwym.
Wystąpienia uczniów były nagrywane
i omawiane. Zwracano uwagę na mowę
ciała i prezentowane argumenty.
Uczniowie musieli zmierzyć się także z przygotowaniem strony internetowej
i plakatu dla założonej przez siebie firmy
transportowej. Wykorzystali do tego dostępne w Internecie narzędzia do budowy
stron www (CMS) i tworzenia projektów
graficznych czy logotypów. Ponadto zapoznali się z narzędziami i metodami badań
neuromarketingowych, wykorzystywanych nie tylko w reklamie, ale także
w optymalizacji pracy kierowców.
OPRAC. (ANKA)

Bogusław Sowa przez ponad 10 lat
systematycznie współpracował z wszystkimi dyrektorami przedszkoli i szkół,
podlegających gminie Krotoszyn, oraz
pracownikami magistratu, odpowiedzialnymi za realizację zadań oświatowych.
Swoim doświadczeniem i wiedzą wspierał także Samorządowy Ośrodek Dosko-

nalenia Nauczycieli w Krotoszynie.
Z dniem 31 października, z uwagi na stan
zdrowotny, B. Sowa postanowił zakończyć długoletnią współpracę.
Doceniając jego rzetelność, otwartość
i życzliwość, burmistrz Franciszek Marszałek, w imieniu wszystkich kierowni-

ków jednostek oświatowych oraz urzędników Wydziału Oświaty, podziękował panu Bogusławowi za merytoryczne i skuteczne współdziałanie oraz złożył życzenia zdrowia i spełnienia zamierzeń, których dotąd nie udało mu się zrealizować.
(NOVUS)

ZSP 1 KROTOSZYN

Wyróżnienia w wojewódzkim konkursie
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie zaprezentowali się w XXII Wojewódzkim
Konkursie Recytatorskim Wierszy
i Pieśni Patriotycznych w Słupcy.
Krotoszyńską Ceramę reprezentowali Zuzanna Kusza (kl. III TL), Weronika
Półrolniczak (kl. III TFW) oraz Daniel
Niewrzędowski (kl. I TBW) wraz z grającym na gitarze Kacprem Zegarem
(kl. IV TFA).
W kategorii recytacji Z. Kusza otrzy-

mała wyróżnienie. Równie wielkie wrażenie wywarł swoim śpiewem D. Niewrzę-

ZSP 3 KROTOSZYN

Z niemieckim za pan brat

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie odbył się konkurs języka niemieckiego „Sprichst

du Deutsch?”. Pierwsze miejsce zajął
Filip Tyczyński, a za nim uplasowali
się Marcin Regulski i Julia Tyczyńska.

dowski, którego także wyróżniono.
(ANKA)

Konkurs skierowany był do uczniów
zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły
branżowej. Przygotowała go i przeprowadziła Marzena Budnik. Każdy z uczestników musiał wykonać autoprezentację,
a następnie zmierzyć się z wylosowanymi
zadaniami. Reakcje i odpowiedzi młodzieży ocenianie były pod kątem komunikacji oraz poprawności językowej.
Najlepiej spisał się Filip Tyczyński
z klasy IIe, wyprzedzając Marcina Regulskiego z IIf i Julię Tyczyńską z If. Wszystkim uczestnikom gratulacje złożyła dyrektor Izabela Kossakowska. Zwycięzcy
otrzymali dyplomy i nagrody, które ufundował Zespół Szkół dla Dorosłych PROFESJA w Krotoszynie.
OPRAC. (GN)

Na Bieżąco
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ZSP ZDUNY

O zdrowiu wiedzą niemało

Pod ko niec paź dzier ni ka w Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal nych w Zdu nach prze prowa dzo no etap szkol ny ko lej nej edycji
Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie dzy o Zdrowiu PCK.

W szranki stanęło 32 uczniów klas I-IV technikum. Najlepiej poradzili sobie
uczniowie klasy IT, zajmując trzy czołowe
pozycje. Zwyciężyła Klaudia Sęga, drugi
był Krzysztof Matela, a trzeci Szymon
Maciejewski.
(ANKA)

SAMORZĄD

Uroczysty dzień w Sulmierzycach
11 listopada Sulmierzyce obchodziły
nie tylko Święto Niepodległości, ale
także 560. rocznicę nadania praw
miejskich. Z tej okazji odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej,
na której m. in. wręczono honorowe
obywatelstwa miasta Sulmierzyce.
W uroczystości wzięli udział m. in.
starosta Stanisław Szczotka oraz przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Leszek Kulka. Po Mszy świętej zaproszeni goście oraz mieszkańcy Sulmierzyc udali się na rynek przed pomnik
Wdzięczności. W okolicznościowym wystąpieniu burmistrz Dariusz Dębicki
przypomniał o historycznym odzyskaniu
niepodległości przez naród polski, a tym,
którzy walczyli za wolność, oddano hołd
poprzez złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów. Tradycyjnie przy akompaniamencie sulmierzyckiej orkiestry dętej
odśpiewano hymn państwowy i „Rotę”.
Przy okazji ogłoszono wyniki konkursu na kokardę narodową 2017, który
przeprowadzono pod patronatem burmistrza Sulmierzyc, a organizatorem był
Sulmierzycki Dom Kultury. W kategorii
przedszkolaków pierwsze miejsce zajęła
Daria Wąs. W gronie uczniów klas I-III laureatką została Blanka Buta z kl. Ia,
wyprzedzając Aleksandrę Jaruzel z kl.
IIIb i Antoniego Krysmalskiego z kl. Ia.
Ponadto w tej kategorii wyróżnienia przyznano Łukaszowi Ulichnowskiemu z kl.
Ib i Łukaszowi Banasiewiczowi z kl. II.
Wśród uczniów klas IV-VI zwyciężyła
Weronika Janicka z kl. Vb, druga była Zofia Ignasiak z kl. IVc, a trzecia Magdalena

Banasiewicz z kl. VIa. Wyróżnienia otrzymali Mateusz Banasiewicz z kl. VIa i Julia
Konieczna z kl. IVb. W kategorii młodzieży gimnazjalnej i starszej triumfowała
Aleksandra Kocerka. W grupie dorosłych
pierwsze miejsce przyznano Sylwii Młynarczyk i Katarzynie Wąs, druga lokata
przypadła Agnieszce Gibasiewicz, a trzecia – Agnieszce Banasiewicz.
Druga część uroczystości związana
była z podsumowaniem i zakończeniem
tegorocznych obchodów 560-lecia nadania praw miejskich Sulmierzycom. Jubileusz stał się okazją do zwołania uroczystej sesji Rady Miejskiej i uhonorowania
wyjątkowych mieszkańców miasta. Podjęte zostały uchwały o nadaniu honorowego obywatelstwa Sulmierzyc Irenie
Rękosiewicz, Michałowi Pabelowi, Józefowi Januszkiewiczowi i Leonardowi
Świderskiemu. Wyróżnione osoby otrzymały z rąk burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej pamiątkowe medale
oraz akty nadania tego honorowego tytułu. Ponadto odsłonięto tablice Honorowych Obywateli Miasta, na których znaj-

dują się zdjęcia i uzasadnienia nadania
wyróżnień.
Irena Rękosiewicz była burmistrzem
Sulmierzyc w latach 1990-2006, a ponadto członkinią Prezydium Sejmiku
Województwa Kaliskiego i zastępczynią

gażowana jest w działania na rzecz rozwoju Sulmierzyc. Za jej przyczyną Sulmierzyce nawiązały oficjalne partnerskie kontakty z gminą Balantonfenyves na Węgrzech. Za swoją działalność została odznaczona m. in. złotym, srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem
za Zasługi dla Województwa Kaliskiego
i Wielkopolskiego.
Józef Januszkiewicz od 1991 roku jest
starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie. W 2015 roku z jego inicjatywy
powołano Krotoszyńską Izbę Rzemieślniczą, której został prezesem. Jest jednym
z założycieli Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego. Był radnym powiatu krotoszyńskiego przez trzy kadencje. Szczególnie związany z sulmierzyckimi rzemieślnikami. Jest fundatorem tablic

przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Jest naczelnikiem Wydziału
Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Aktywnie działa
w organizacjach samorządowych i wielu
stowarzyszeniach, w szczególności zaan-

pamiątkowych na terenie miasta. Odznaczony m. in. Honorową Odznaką Rzemiosła oraz najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym – Szablą im. Kilińskiego.
Leonard Świderski był jednym z czołowych zawodników Klubu Zapaśniczego

Sulimirczyk. Trzykrotny mistrz Polski
w zapasach w stylu wolnym, reprezentant klubu w meczach międzypaństwowych. Odznaczony Medalem 40-lecia Ludowego Zespołu Sportowego, Medalem
Mistrza Sportu, Złotym Medalem Repa
Zapaśniczego.
Michał Pabel w 1980 roku ukończył
studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1 maja 1991 roku w Sulmierzycach wzorowo wykonuje obowiązki lekarza, a dzięki ofiarnej i zaangażowanej
pracy zyskał szacunek, sympatię i uznanie
wielu pacjentów. Jest symbolem lekarskiej rzetelności i fachowości.
W trakcie uroczystości ogłoszono także wyniki konkursu na amatorski film
promocyjny „Sulmierzyce w kadrze”. Oceny trzech filmów – autorstwa Aleksandry
Lis, Piotra Błaszczyka i Adama Sikory – dokonało jury, w składzie: Alicja Kokot – przewodnicząca Komisji Społecznej
RM, Beata Mączak – pracownik Urzędu
Miejskiego, Beata Koprowska – dyrektor
Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach,
Elżbieta Pawlik – dyrektor miejskiej biblioteki, Elżbieta Krenz – dyrektor muzeum, Edyta Jachimowska – dyrektor
Sulmierzyckiego Domu Kultury, Dariusz
Dębicki – burmistrz Sulmierzyc. Komisja
przyznała nagrodę Piotrowi Błaszczykowi.
Z kolei w głosowaniu internetowym
pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Lis.
W programie artystycznym wystąpili
uczniowie Szkoły Podstawowej oraz dzieci z Przedszkola Publicznego w Sulmierzycach, którzy przedstawili „Historię
Sulmierzyc”. Na zakończenie uroczystości Edyta Jachimowska zaprosiła wszystkich do obejrzenia wystawy Krzysztofa
Cepy „Miejsca, które warto zobaczyć”.
Ekspozycję przygotowała Elżbieta Pawlik.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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FOT. www.krotoszyn.pl

Szkoła po termodernizacji

16 listopada odbył się odbiór końcowy prac wykonanych w Szkole Podstawowej w Biadkach w ramach projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
w gminie Krotoszyn”.
Prócz szkoły w Biadkach projektem objęte były Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkole nr 5 w Krotoszynie. W ramach termomodernizacji w budynku SP Biadki ocieplono ściany zewnętrzne istropodach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację
c. o., wymieniono instalację oświetleniową
oraz wykonano instalację fotowoltaiczną.
Zakres rzeczowy zadania obejmował również pozostałe roboty wynikające ze stanu
technicznego obiektu oraz przepisów.

Kompleksowa termomodernizacja
skutkować będzie przede wszystkim podniesieniem efektywności energetycznej
obiektu i wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej
oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji.
Ponadto dzięki tej inwestycji poprawiły
się warunki pobytu dzieci w szkole oraz
pracy kadry nauczycielskiej.
Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO
na lata 2014-2020 w wysokości 85 procent kosztów kwalifikowanych oraz ze
środków własnych gminy. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1,1 mln zł.
(NOVUS)

KOŻMIN WLKP.

Projekcja niemego filmu

W ogólnopolską akcję „Cała Polska
czyta dzieciom” mocno zaangażowali się rodzice dzieci z Przedszkola
nr 7 Maciuś w Krotoszynie.
Dorośli poświęcają swój czas i przychodzą do placówki czytać maluchom.
Jak dotąd przedszkolakom czytali Ewa
Strugała, Karol Mocydlarz, Marta Słomianna, Ewa Furtan, Małgorzata Szaramowicz,
Maria Mizerna, Agnieszka Pluta, Tomasz Gidaszewski i Małgorzata Stanisławska-Kostka.
Ostatnim gościem była Wioleta Wasielewska, mama Marcela. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowiadania „Kim chcę
zostać? Lekarką” Urszuli Kozłowskiej. Potem
mali słuchacze odpowiadali na pytania,

PRZEDSZKOLE MACIUŚ

Rodzice czytają dzieciom

poczym mieli okazję zapoznać się zprawdziwą apteczką pierwszej pomocy. W. Wasielewska zaprezentowała stetoskop, termometr, strzykawkę, bandaż, syrop, tabletki.
Możemy zdradzić, że niebawem

przedszkolakom z Maciusia czytać będą
Daniel Borski – właściciel Gazety Lokalnej KROTOSZYN, i Grzegorz Nowak – redaktor sportowy GLK i koordynator APR w Krotoszynie.
(GRZELO)

11 listopada w koźmińskim kinie
Mieszko wyemitowano niemy film
pt. „Bartek zwycięzca”. Oprawę muzyczną zapewnił Waldemar Rychły
z zespołem.
Film „Bartek zwycięzca” został nakręcony w Poznaniu w 1923 roku w oparciu
o nowelę Henryka Sienkiewicza pod tym
samym tytułem. Do dziś nie zachowała
się żadna kopia tego materiału. Zaprezentowany w koźmińskim kinie film zmontowany jest z zachowanych przypadkowo
materiałów roboczych.
Na podstawie noweli H. Sienkiewicza i zachowanej fragmentarycznie bibliografii film zrekonstruowały Krystyna Lindenbergh i Jadwiga Zajicek. Specjalnie
przygotowana ścieżka dźwiękowa oparta

jest na wielkopolskiej muzyce ludowej,
na melodiach zapisanych i opublikowanych przez Oskara Kolberga w latach 1875-1882 (w pozycji „Wielkie Księstwo Poznańskie”).
Rolę tytułową, Sienkiewiczowskiego
Bartka Słowika, zagrał znany polski przedwojenny zapaśnik, Władysław Pytlasiński.
W swojej karierze stoczył 800 walk, z czego 794 wygrał, co było wyczynem niespotykanym w historii zapasów. W. Pytlasiński był wychowawcą mistrzów zapaśniczych, propagatorem fair play i założycielem szkół atletycznych. W 1900 roku
zdobył tytuł mistrza świata. Od 1962 roku rozgrywane są międzynarodowe turnieje zapaśnicze im. Władysława Pytlasińskiego.
(NOVUS)
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NASZA AKCJA

Magda Suliga wygrała METAMORFOZĘ!
Głosowanie w naszej akcji pod hasłem „Gotowa na zmiany?
Bądź piękna i zdrowa!” zakończyło się w niedzielę o godzinie
23.59. Zwyciężyła Magdalena Suliga i to ona podda się
METAMORFOZIE!
Przez ostatnie dwa tygodnie głosowaliście na 12 kandydatek do METAMOR FOZY. W mi nio ną nie dzie lę
o godzinie 23.59 linie plebiscytu zostały zamknięte i w końcu poznaliśmy
zwyciężczynię, która wygrała METAMOR FOZĘ! Wal ka by ła za cię ta
do ostatnich chwil.
Trzecie miejsce zajęła Patrycja Panek, na którą oddano 18,5 % głosów.
Na drugiej lokacie znalazła się Anna
Kremer – 29,6 %. A laureatką została
Mag da le na Su li ga , któ ra zdo by -

ła 37,7% głosów. Gratulujemy!
Każda z 11 Pań otrzyma upominek! Nasi Partnerzy – MonEw, Kosme-

jącej sól EPSOM. Najlepszą fryzurę dla
laureatki dobiorą i wykonają specjalistki z Luxosfery. Z kolei Fo toSebol wykona dwie profesjonalne sesje zdjęciowe, które będą nie tylko pamiąt ką, ale rów nież moty wa cją
do utrzymania efektów METAMORFOZY. Jednocześnie będzie to podsumowa nie ca łe go pro ce su Two ich
zmian.
Re gu la min akcji do stęp ny jest
na www. glokalna. pl.

tologia Mirror, Foto Sebol, Visus i Family Fit – ufundowali talony o war to-

ści 100 zł na usługi lub produkty dla
pięciu Kandydatek. Dla trzech Pań Gabi net Re ha bi li ta cji Mo ni ki Sza rzyń skiej funduje po dwie sesje masażu kamieniami, a Akademia Piłkarska Reissa ofiarowuje karnety na bezpłatne

treningi dla dzieci dwóch Kandydatek. Z kolei jedna z Kandydatek otrzy-

Magda Suliga

NASI PARTNERZY:
K. Mocek – Kosmetologia Mirror
Family Fit – Twoje Centrum Fitness
FotoSebol
Salony Optyczne VISUS
MonEw – dla Wyjątkowych Kobiet
Gabinet Rehabilitacji Moniki Szarzyńskiej
Akademia Piłkarska Reissa
Luxosfera

ma nagrodę-niespodziankę od naszej
redakcji.
METAMORFOZA będzie polegać
na serii zabiegów pod okiem specjalistów z różnych dziedzin. Makijażem
oraz zabiegami kosmetycznymi zajmie
się Ka ta rzy na Mo cek – Ko smetologia Mirror. Treningi będą prowadzone pod okiem trenerów
personalnych z Family Fit. Będzie to
osiem tre nin gów in dy wi du al nych,
wraz z planem treningowym, rozpisanym na ca ły mie siąc. A po nad to
w trakcie ME TA MOR FOZY jej
uczestniczka może liczyć na darmowe
wejścia do Family Fit. Z kolei sklep
Mo nEw – dla Wy jątkowych Kobiet – zaj mie się do bo rem kre acji
na różne okazje. W salonie optycznym
Vi sus dobiorą dla Ciebie idealne
okulary przeciwsłoneczne, a ponadto
zrelaksujesz swoje ciało i umysł podczas zabiegów w kapsule floatingowej – jest to kąpiel w wodzie zawiera-

KATARZYNA MOCEK
– inicjatorka METAMORFOZY
Kilka lat temu ukończyłam ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim
i podjęłam pracę w księgowości. Ta praca nauczyła mnie dokładności i sumienności, jednak czułam, że nie jest
to zajęcie dla mnie. Chciałam robić coś,
co przynosiłoby mi radość i satysfakcję.
Od zawsze interesowałam się makijażem i wszystkim związanym z urodą,
więc postanowiłam spróbować swoich
sił w branży piękna. Zapisałam się
na studia o kierunku kosmetologia
i ukończyłam je w tym roku z wynikiem bardzo dobrym. W międzyczasie
zastanawiałam się, w jakiej dziedzinie
się wyspecjalizować. Postanowiłam
skupić się na makijażu i makijażu permanentnym. Równolegle ze studiami
ukończyłam szkołę makijażu i roczną

(KINGA KOSTKA / ANKA)

szkołę makijażu
per ma nent ne go
z wyróżnieniem.
To były jedne z lepszych
decyzji
w moim życiu.
Na drugim roku
studiów otworzyłam działalność i tak zaczęła się moja
przygoda z makijażami. Wyznaję zasadę, iż stojąc w miejscu człowiek
uwstecznia się, dlatego nieustannie inwestuję w swój rozwój uczestnicząc
w licznych kursach i warsztatach. Praca
i kontakt z klientkami daje mi wiele radości i satysfakcji. Zawsze dokładam
starań, aby świadczone przeze mnie
usługi były na jak najwyższym poziomie. Zadowolenie klientek jest dla
mnie bardzo ważne, można rzec, że
bezcenne. To najlepsza motywacja, żebym nie zatrzymywała się w miejscu
i ciągle brnęła do przodu.

Specjalna oferta dla klientów Visus
Od 20 listopada do 9 grudnia na odwiedzających Zakłady Optyczne Visus cze-

kać będzie nie lada gratka. Podczas Drzwi Otwartych we wszystkich salonach sieci można będzie skorzystać z doskonałych cen!
Soczewki progresywne marki HOYA będzie można nabyć z 30-procentowym upustem! Dodatkowo przy ich zakupie Klient ma zapewnione badanie
u optometrysty gratis. Ponadto na Klientów Visusa czekać będzie 20-procentowa
zniżka na oprawy okularowe.
Akcja ma na celu ułatwienie funkcjonowania osobom, które na tę chwilę
zmieniają okulary, np. posiadają osobne do czytania i osobne do innych czynności. – Promocje są przewidziane dla osób, które obecnie używają dwóch par okularów, a równie dobrze mogłyby korzystać z jednej, uniwersalnej – komunikuje
Paweł Górnik, właściciel Visusa.
Aby dowiedzieć się więcej na temat Dni Otwar tych, war to zadzwonić
pod nr 62 725 00 15 lub 62 725 26 42.
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Niepodległościowe zawody

Z roku na rok coraz liczniejsza grupa
zawodników z całego kraju w Święto
Niepodległości rywalizuje w imprezach biegowych. Przedstawiciele KS
Krotosz Krotoszyn, Krotoszyńskiej
Grupy Biegowej oraz Koźmin Biega
startowali w Poznaniu, Rydzynie, Luboniu, Zakopanem, Kępnie, Jarocinie oraz Gnieźnie.
W 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w stolicy Wielkopolski
zgromadziło się kilka tysięcy zawodników, aby wziąć udział w 2. Poznańskim
Biegu Niepodległości. Na starcie biegacze
utworzyli ogromną biało-czerwoną flagę
za sprawą czapeczek otrzymanych w pakiecie startowym. Z uwagi na dużą frekwencję na 10-kilometrową trasę organizatorzy puszczali uczestników w trzech
grupach.

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
24-29 listopada

godz. 14.30 – COCO - USA, animowany, 109' 3D dubbing + krótkometrażówka „Kraina Lodu.
Przygoda Olafa” – USA, animowany, 21’
godz. 16.45 – COCO - USA, animowany, 109' 2D dubbing + krótkometrażówka „Kraina Lodu.
Przygoda Olafa” – USA, animowany, 21’

Najlepsi byli Bartosz Nowicki i Tomasz Szymkowiak, którzy równo przekroczyli linię mety (31: 28). Trzecie miejsce
zajął Krzysztof Szymanowski (31: 40).
Wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała
się Katarzyna Kowalska (35: 09), wyprzedzając Agnieszkę Janasiak (38: 05) i Izabelą Wierzchowską (39: 20).
Nasz powiat reprezentowało blisko 50 biegaczy. Znakomicie spisała się
Justyna Olejniczak (40: 46), zajmując
ósmą lokatę w open kobiet oraz drugą
w K20. Niezłe wyniki osiągnęli także Karol Olejniczak (151. miejsce – 39: 25),
Krzysztof Baran (666. miejsce – 43: 47),
Krzysztof Zaradniak (684. miejsce – 43: 53), Michał Wroński (738. miejsce – 44: 16) i Robert Piaskowski (800.
miejsce – 44: 35).
Tego dnia wGnieźnie580 osób wystartowało nadystansie11km. Zwyciężył Paweł

godz. 19.00 – CICHA NOC - Polska, dramat, 97' Przedwiośnie. Bilety w cenie 10 zł.
godz. 20.45 – LISTY DO M 3 - Polska, komedia
23-29 listopada
romantyczna, 100'
Światowy Dzień Pluszowego Misia od godz.
Wtorki-czwartki
10.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. Akcja
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w skierowana do dzieci z przedszkoli i szkół
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali podstawowych.
sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
30 listopada
23 listopada
Spektakl „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” w
Koncert poświęcony muzyce zespołu The Beatles wykonaniu aktorów Teatru Żeromskiego z Kielc o
w wykonaniu uczniów i absolwentów SP nr 8 oraz godz. 19.00 w sali kina Przedwiośnie. Bilety w cenie
Gimnazjum nr 4 o godz. 18.00 w sali kina 15 zł.

Gorzelańczyk (37: 47). Z grona biegaczy
znaszego powiatu najlepiej powiodło się Karolowi Mroczkowskiemu (21. miejsce – 44: 19), Sergiuszowi Sójce (34. miejsce – 46: 17), Rafałowi Bystrowskiemu (78.
miejsce – 49: 56), Maciejowi Karolewskiemu (80. miejsce – 50: 01) oraz Andrzejowi
Maciejewskiemu (97. miejsce – 50: 35).
W Kępnie na 10 km pobiegła Bogumiła Tanaś (44: 59), która zajęła drugie
miejsce w kategorii K30. Z kolei w 7. Lubońskim Biegu Niepodległości zaprezentowało się dwóch mieszkańców Koźmina
Wlkp. Adam Kuzia na dystansie 10 km
zajął 65. miejsce z czasem 39: 35, a Grzegorz Witczak był 150. z rezultatem 42: 21. W V Rydzyńskim Biegu Niepodległości rywalizowało dwoje krotoszynian. Rafał Kulas (51: 44) zajął 88. lokatę,
a Magdalena Raś (55: 05) uplasowała się
na 142. miejscu.
Aż do Zakopanego udała się kolejna
dwójka biegaczy z naszego powiatu.
Na dystansie 10 km Valery Maćkowiak
(1: 04: 33) zajął 136. pozycję, a na 5 km
Violetta Tyczyńska (36: 30) została sklasyfikowana na 60. lokacie.
W I Biegu Niepodległości w Jarocinie
na 5 km pobiegli Maciej Skowron (45.
miejsce – 21: 33), Michał Garsztka (69.
miejsce – 23: 02) oraz Katarzyna Zmyślona (81. miejsce – 24: 34).
(GRZELO)

1 grudnia

Kabaret Neo-nówka w programie
„Kazik sam w domu”
w hali widowiskowej przy ulicy Olimpijskiej
o godz. 20.30.
2-3 grudnia

Turniej piłki nożnej Reiss Cup w hali sportowej
przy ulicy Olimpijskiej.
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WYWIAD

Myślisz o kredycie? W Ostrowie mamy liderów wśród
doradców finansowych!
5000 klientów, którzy skorzystali z usług Biura Finansowego ECWF, chcąc uzyskać kredyt na możliwie najlepszych warunkach, coraz
szersza oferta oferowanych produktów oraz wykwalifikowani eksperci kredytowi to najlepsza wizytówka firmy. Aby przybliżyć naszym
Czytelnikom obszar działania Biura Finansowego ECWF, postanowiliśmy porozmawiać z Jarosławem Budnym – właścicielem biura.
5000 klientów, którzy zdecydowali,
że za Waszym pośrednictwem chcą uzyskać kredyt, to liczba zdecydowanie imponująca.

– Tak, oczywiście, ale należy dodać, że
zadowolonych Klientów. Dla nas nie cyfry
są najważniejsze, a właśnie to, żeby nasz
Klient był zadowolony. Zadowolony z tego,
że udało mu się uzyskać kredyt najlepszy
z możliwych i zadowolony z tego, jak został
obsłużony. Zamiast na ilość, stawiamy zdecydowanie na jakość. Największą nagrodą
za naszą pracę jest dla nas fakt, że 80%
Klientów, którym pomogliśmy zaciągnąć
kredyt, wraca do nas i nie korzysta z usług
innych firm czy bezpośrednio Banków.
Możecie zatem zdradzić przepis
na swój sukces?

– Myślę, że przede wszystkim jest to
zawsze jeden i ten sam cel, który przyświeca naszej pracy – rzetelne, uczciwe
i zarazem ludzkie podejście do spraw,
z którymi mamy do czynienia. Ponadto

BIURO FINANSOWE ECWF Z UL. KOLEJOWEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UDOWADNIA, ŻE DZIĘKI RZETELNOŚCI I WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG MOŻNA OSIĄGNĄĆ
SUKCES. FIRMA ŚWIĘTUJE SWOJE 5-LECIE DZIAŁANIA NA RYNKU OSTROWSKIM
I DOKONAŁA PODSUMOWANIA SWOJEJ
DZIAŁALNOŚCI.

zawsze staramy
się słuchać naszych Klientów,
obserwować rynek i odpowiadać na ich bieżące i przyszłe
potrzeby. Nie bez znaczenia jest także elastyczne podejście zarówno do Klientów,
jak i Banków, z którymi współpracujemy.
Jakie zatem potrzeby kredytobiorców są teraz najbardziej aktualne?

– To, czym obecnie zajmujemy się
w głównej mierze, to bardzo korzystne
kredyty konsolidacyjne z możliwością dobrania gotówki, które pozwalają na ustabilizowanie sytuacji finansowej naszych
Klientów i zaoszczędzenie znacznej ilości
pieniędzy. Kredyty, które możemy zaofe-

rować, są najlepsze na rynku, co potwierdziło Krajowe Towarzystwo Finansowe.
Drugim produktem, na który jest teraz
duże zapotrzebowanie, jest kredyt
na spłatę chwilówek.
Rzeczywiście, wszędzie się teraz
słyszy, że pożyczki pozabankowe, tzw.
chwilówki, są dużym problemem wielu
osób.

– No właśnie, dlatego nasze biuro już
rok temu, jako pierwsze na rynku, oferowało kredyty bankowe, służące spłacie
wszystkich chwilówek zaciągniętych
przez Klienta. Kredyt ten można rozłożyć
na wygodne raty (nawet 144), co powoduje, że w końcu można wyjść ze spirali
zadłużenia.

Chyba dla niejednej osoby jest to
prawdziwy ratunek.

– Zgadza się, nieraz usłyszeliśmy
od Klienta, że uratowaliśmy mu życie. Takie słowa zawsze dodają nam dodatkowej
energii, bo wiemy, że to, co robimy, ma
sens i pozwala naszym Klientom wyjść
na prostą z totalnego dołka finansowo-życiowego.
Czy planujecie Państwo dalszy rozwój firmy?

– Tak, oczywiście, już wkrótce w naszej ofercie pojawią się także produkty
ubezpieczeniowe, tak aby nasz Klient
mógł wszystkie sprawy finansowe załatwić w jednym miejscu. Ponadto planujemy otwarcie kolejnych placówek w mniejszych miastach Wielkopolski.
Czy chciałby Pan coś jeszcze przekazać naszym Czytelnikom?

– Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaufanie, jakim obdarzają
nas nasi Klienci. To ciągle dodaje nam sił
i chęci do walki o jak najlepsze możliwości kredytowe dla nich. Osoby, które jeszcze nie korzystały z usług doradcy kredytowego, chciałbym natomiast szczerze
do tego zachęcić.

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

Sport

16

WTOREK, 21 listopada 2017

KICKBOXING

Brązowy medal Róży Gumiennej
Róża Gumienna zdobyła brązowy
medal na mistrzostwach świata
w kickboxingu, które odbywały się
w Budapeszcie. Pochodząca z Kobylina zawodniczka walczyła w kategorii 65 kg.
Dla Róży Gumiennej był to ostatni
start w obecnym sezonie. W Budapeszcie
w jej kategorii wagowej rywalizowało trzynaście zawodniczek. Reprezentantka
Puncher Wrocław rozpoczęła turniej
od wygranej z rywalką z Węgier. Kolejną
przeciwniczką była dobrze jej znana Weronika Cmarowa. – Bardzo się cieszę z pokonania Słowaczki. Był to rewanż za pojedynek na World Games we Wrocławiu.
Obecnie z tą zawodniczką mam bilans
czterech wygranych i jednej porażki – oznajmia R. Gumienna.
W półfinale zmierzyła się z triumfatorką World Games, Sarelą De Jong. – Była to bardzo wyrównana walka, każda
z nas mogła wyjść z niej zwycięsko – opowiada R. Gumienna. – Nie czułam się
gorsza od rywalki. Pod koniec trzeciej
rundy czułam, że jestem lepsza od De
Jong. Odwróciłam się do swojego narożnika i po minach osób z mojego zespołu
widziałam, że punktacja nie jest jednak
po mojej myśli. Zadałam dużo uderzeń

prawym prostym. Nie wiem, czy nie były
punktowane, czy może to ja miałam złe
wrażenie na ringu. Niestety, rezultat nie
był na moją korzyść.
R. Gumienna jest w gronie trzech-czterech zawodniczek na światowym po-

ziomie i podium zawsze należy
do nich. – Serbka, która zajęła drugie
miejsce, niedawno przegrała ze mną
na pucharze – mówi nasza zawodniczka. – Duże znaczenie w tej kategorii ma
losowanie. Po starcie w Budapeszcie odczuwam niedosyt, ponieważ byłam blisko
finału. Wiadomo, że celuję w najwyższe
miejsca i trofea. Z drugiej strony nie chcę
wyjść na pazerną. Przecież wiele osób marzy o tym, by zdobyć medal na mistrzostwach świata czy Europy. Moje ambicje
są wysokie. Cieszę się z medalu, ale pragnę jak najszybciej wrócić na sam szczyt.
R. Gumienna w najbliższym czasie
zamierza skupić się na treningach. – Jeśli
w sportach walki ktoś łączy zawodowstwo z amatorstwem, to nie może pozwolić sobie na długą przerwę – stwierdza.
Możemy zdradzić, że R. Gumienna
prowadzi obecnie rozmowy na temat jej
kolejnej walki zawodowej. – Wszystko
zmierza w dobrym kierunku. Może powalczę już w drugiej połowie stycznia.
Jeśli chodzi o rywalkę i miejsce, to na razie nie mogę jeszcze nic powiedzieć. Jeżeli dogadamy się odnośnie szczegółów,
moi wspaniali kibice, których gorąco pozdrawiam, o wszystkim się dowiedzą – podsumowuje.
(GRZELO)

TENIS STOŁOWY

Impuls na razie bez porażki

Trwają rozgrywki V ligi tenisa stołowego. Walka toczy się w dwóch grupach. Bardzo dobrze spisuje się ekipa UKS Impuls Zduny, która z siedmioma punktami plasuje się na drugim miejscu.

PIŁKA NOŻNA

Remis na zakończenie jesieni
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. w ostatnim meczu w tym roku zremisował
z PKS-em Racot 2: 2. Podopieczni
trenera Macieja Dolaty kończyli
mecz w osłabieniu, ponieważ
za dwie żółte kartki boisko opuścić
musiał Marcin Szymkowiak.

(GRZELO)

(ANKA)

PIŁKA NOŻNA

Sprawiedliwy podział punktów

FOT. Anna Krystek

Po kwadransie gry miejscowi wyszli
na prowadzenie. Po podaniu z lewej strony futbolówkę do bramki skierował Tomasz Gertig. Orły szybko odpowiedziały.
Cztery minuty później Marcin Szymkowiak znalazł się w sytuacji sam na sam
z bramkarzem PKS-u, minął go i umieścił
piłkę w siatce.
Jeszcze przed przerwą koźminianie
strzelili drugiego gola. Po uderzeniu Majusiaka z 30 metrów golkiper wybił futbolówkę przed siebie, doskoczył do niej Artur Błażejczak i dopełnił formalności.
Gospodarze wyrównali krótko
po zmianie stron. Piłkarza PKS-u w polu
karnym sfaulował Szymon Grodzki, a sędzia podyktował jedenastkę, którą na gola
zamienił Hubert Sznabel.
10 minut przed końcem drugą żółtą
kartkę otrzymał Marcin Szymkowiak
i musiał opuścić boisko. Pierwsze upomnienie gracz Białego Orła dostał za ode-

pchnięcie rywala, a drugie za krytykowanie decyzji sędziego.

W zespole Impulsu występują Katarzyna Swora, Tomasz Kasprzak, Mateusz Staniewski, Wiktor Malec, Krzysztof Matela
i Łukasz Fluder. Najpierw zdunowianie
ograli nawyjazdach dwie inne drużyny zna-

szego powiatu – Krotosz II Krotoszyn i KKS
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. Potem zremisowali z Żakami III Taczanów na ich terenie.
W pierwszym spotkaniu u siebie Impuls, po emocjonującej walce, pokonał UKS
Chrobry Gizałki 10: 8. Najwięcej punktów – 3,5 – zdobył Wiktor Malec. Mateusz
Staniewski dorzucił3, aKatarzyna Swora2,5.
Jedno oczko dołożył Krzysztof Matela.
Warto przypomnieć, iż działalność
UKS Impuls sponsoruje Gmina Zduny.

PKS Racot – Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 2: 2 (1: 2)
BRAMKI: 1: 0 – Tomasz Ger tig
(15”), 1: 1 – Marcin Szymkowiak
(19”), 1: 2 – Ar tur Błażejczak

W zaległym meczu z XIII kolejki kaliskiej klasy okręgowej Astra Krotoszyn
podzieliła się punktami z Piastem
Czekanów. Tym samym przynajmniej
do pierwszego wiosennego meczu
podopieczni trenera Leszka Krutina
będą na trzecim miejscu w tabeli.

(35”), 2; 2 – Hubert Sznabel (50” karny)
CZERWONA KARTKA: Marcin Szymkowiak (80” dwie żółte kartki)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Majusiak,
Skowron, Grodzki, Czabański – M.
Szymkowiak, J. Szymkowiak, Wach, Idzikowski, Janowski – Błażejczak

Goście kończyli mecz w osłabieniu,
ponieważ jeden z graczy Piasta brutalnie
zaatakował szarżującego na prawym
skrzydle Mateusza Mizernego.
(GRZELO)

Astra Krotoszyn – Piast Czekanów
1:1 (1:1)

Gospodarze wyszli na prowadzenie
w 28. minucie. Mikołaj Marciniak kąśliwym
uderzeniem zza pola karnego pokonał bramkarz gości. Piast wyrównał krótko przedprzerwą. Podalekim dośrodkowaniu zrzutu wolnego Hubert Mesnerowicz strzałem głową
przelobował Patryka Wojtkowiaka.

BRAMKI: 1:0 – Mikołaj Marciniak (28’),
1:1 – Hubert Mesnerowicz (43’ głową)
ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak, Krystek,
Wawrocki, Olejnik – Mizerny,
Jankowski, Budziak, Ratyński
– Oleśków, Mik. Marciniak

