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DZIŚ W NUMERZE:
● POLITYKA

● NASZA AKCJA

Poseł Mosiński gościł
w Zdunach

Kto wygra
METAMORFOZĘ?
Czytaj na str. 11

Czytaj na str. 5
● EDUKACJA

Owocna współpraca
ZSP nr 2 z BBS Lingen

W trakcie posiedzenia komisji stałych
i sesji Rady Miejskiej rozgorzała dyskusja na temat kondycji finansowej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Zarówno radni, jak i skarbnik mieli wątpliwości odnośnie przedstawionego sprawozdania finansowego za 2017 rok.
Były także zastrzeżenia do Wojciecha
Szuniewicza, dyrektora KOK-u. Wskazywano na zbytnią rozrzutność i organizowanie imprez powyżej kosztów.

● SPORT

Łukasz Kaczmarek
z wizytą w Krotoszynie
Czytaj na str. 14

Czytaj na str. 6
● MIESZKANIE

Specjalny dodatek
TWÓJ DOM
Czytaj na str. 8-9

● SPORT

Medale naszych
karateków i sumoków
na MŚ i ME
Czytaj na str.15

KROTOSZYN

Czy w KOK-u zabraknie
pieniędzy?

W trakcie październikowej sesji radny
Cezary Grenda stwierdził, że do radnych
dotarło inne sprawozdanie finansowe, niż
wcześniej było omawiane na komisjach.
Konkretnie chodziło o możliwość niedomknięcia budżetu na koniec 2017 roku. – Chciałbym w tym miejscu wrócić
do naszej rozmowy z komisji, dotyczącej
KOK-u – mówił C. Grenda. – Dziś dotarła
do nas uzupełniająca informacja albo wyczyszczona. Zmieniło się coś, zmieniły się
wpływy.
dokończenie na stronie 3

NASZA AKCJA

Poznaliśmy laureata PLEBISCYTU!

W niedzielę o północy poznaliśmy
laureata naszego Plebiscytu na Ulubionego Proboszcza Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 roku. Była to już
szósta edycja zabawy, która cieszy
się wielką popularnością wśród naszych Czytelników. Zwycięzcą został...
Na naszej liście znalazło się 27 proboszczów z terenu powiatu krotoszyńskiego. Przez długi czas na dwóch czołowych pozycjach byli ks. kan. Ryszard Muszyński z Parafii Oczyszczenia NMP
w Starymgrodzie i ks. Włodzimierz Dubis z Parafii św. Izydora Oracza w Biadkach. To między nimi przez wiele dni
trwała zacięta walka.

Ale dwa dni przed końcem głosowania do rywalizacji o zwycięstwo włączył się
niespodziewanie ks. kan. Robert Dadacz
z Parafii NMP Królowej Korony Polskiej
w Nowej Wsi, który finiszował na drugim
miejscu, tym samym rozdzielając dwójkę
prowadzących do tej pory księży.
Ostatecznie więc pozycję lidera
utrzymał ks. kan. Ryszard Muszyński i to
on został zwycięzcą szóstej edycji plebiscytu, uzyskując 28,7% głosów. Drugą lo-

katę zajął ks. kan. Robert Dadacz – 24,3%, a trzeci był ks. Włodzimierz Dubis – 17,1%.
Na kolejnych miejscach uplasowali się
ks. kan. Janusz Giera z Parafii św. Stanisława Bpa w Kobylinie, ks. Łukasz Żurawski
z Parafii Świętej Trójcy w Lutogniewie, ks.
Maciej Krulak z Parafii św. Marcina Bpa
w Borzęciczkach, ks. Kazimierz Wawrzyniak z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wyganowie, ks. kan. Zygmunt Le-

wandowski z Parafii św. Wawrzyńca
w Koźminie Wlkp., ks. Adam Gmerek
z Parafii św. Mikołaja Bpa w Benicach i ojciec Ksawery Majewski OFM z Parafii
Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie.
Serdecznie gratulujemy w szczególności laureatowi, a także wszystkim proboszczom, na których oddawano głosy.
Z kolei Czytelnikom dziękujemy
za udział w naszej zabawie.
(ANKA)
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INWESTYCJE

Droga z dofinansowaniem

W minionym tygodniu oficjalnie oddano do użytku drogę z Nowego Folwarku do Kobierna. Wykonany został odcinek o długości 1800 metrów, szerokości 5 m, wraz z przepustami i zjazdami na pola uprawne.
Burmistrz Krotoszyna Franciszek
Marszałek, wspólnie z przewodniczącą Rady Miejskiej Zofią Jamką, radnym Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Julianem
Joksiem oraz zaproszonymi gośćmi, dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.
– Szacunkowy koszt tej inwestycji
to 1,4 mln złotych, z czego ok. 740 tys. zł
wyniosło dofinansowanie ze środków
unijnych – powiedział F. Marszałek
na spotkaniu w świetlicy wiejskiej w No-

wym Folwarku, zorganizowanym przez
rady sołeckie i mieszkańców obu wsi.
Dotacja pochodziła z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich”. W styczniu
burmistrz Krotoszyna podpisał umowę
na realizację robót budowlanych w ramach zadania „Budowa drogi gminnej, łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark”. – Mieszkańcy Nowego Folwarku
i Kobierna odczują wyraźną poprawę
komfortu jazdy między tymi miejscowościami – stwierdził Roman Wojda, sołtys
Nowego Folwarku.
(NOVUS)

ZSP 2 KROTOSZYN

Uczniowie oddali krew
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BADANIA

Profilaktyka
i wczesne wykrywanie
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, przeprowadzi akcję nieodpłatnych
badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Krotoszyn od 50. roku życia.

g.kotecki@glokalna.pl

Alina Kiszenia 663 455 211
a.kiszenia@glokalna.pl

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

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

Badania będą dotyczyć profilaktyki
i wczesnego wykrywania nowotworów
złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego) oraz profilaktyki
i wczesnego wykrywania chorób układu

moczowo-płciowego mężczyzn (prostata).
14 listopada, o godz. 10.00, w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie
się spotkanie edukacyjne, podczas którego
zainteresowanym uczestnikom zostaną
rozdane specjalne probówki do przygotowania materiału do badań.
Z kolei 20 listopada w godz. 9.0013.00 w KBP przeprowadzone zostaną
badania krwi i odbiór kałówek.
Uwaga – na wszystkie badania należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Wyniki
zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez pacjenta adres. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 62 725 23 17.
OPRAC. (ANKA)

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie już po raz
piąty zorganizowano akcję pod hasłem „Oddaj krew, nie czekaj
na wampira!”. Chętnych do oddania
krwi nie brakowało.
Akcja już od godziny 8.00 odbywała
się w sali gimnastycznej, gdzie ustawiono
sześć stanowisk, obsługiwanych przez pielęgniarki z krotoszyńskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
Uczniowie wypełniali kartę z pytaniami kontrolnymi i poddawali się badaniu hemoglobiny poprzez nakłucie palca.
Następnie badał ich lekarz i – jeśli nie było przeciwwskazań – oddawali krew.

– Oddawałam krew po raz pierwszy.
Akcja organizowana jest co roku i w końcu
się zdecydowałam. Wiadomo, że mały
strach był, ale już jestem po i czuję się świetnie – powiedziała jedna z uczennic Dwójki.
– Akcję oddawania krwi przeprowadzamy od pięciu lat. Ja sam jestem dawcą,
jeszcze od czasów studenckich, i chcę „zarazić” tym młodzież. Wcześniej, jako
pierwsza szkoła w regionie, organizowaliśmy konkursy na oddawanie krwi, za co
uczniowie otrzymali puchary „Złote Serce”. Każdego roku jest około 70 chętnych,
z czego 50 oddaje krew. Reszta nie może,
najczęściej z powodu zbyt niskiej hemoglobiny – wyjaśnił Sławomir Kosiński, jeden
z organizatorów tej szlachetnej inicjatywy.
(KOSTKA)
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Czy w KOK-u zabraknie pieniędzy?
dokończenie ze strony 1

W sumie te wpływy zwiększyły się
o prawie 180 tys. zł. Czuję, że jesteśmy
trochę wmanewrowani, że te informacje
są nieprawdziwe i takiego wyniku na koniec roku nie będzie. W tamtym roku
ośrodek kultury zanotował stratę, teraz
kolejna strata. Za rok planowana jest kolejna, jak wnioskuję z tych materiałów...
Radny zakomunikował, że dyrektor
Szuniewicz realizuje tylko własne pomysły, nie zwracając uwagi na inicjatywy
swoich pracowników. – Pracownicy z taką polityką nie utożsamiają się i to było
widać choćby podczas konkursu na stanowisko dyrektora – oznajmił C. Grenda. – Takie sytuacje odbijają się także
na naszym środowisku. Dlaczego dyrektorzy muzeum czy biblioteki nie robią
imprez poza budżetem? Trzymają dyscyplinę! I być może ich stracimy, bo widzą,
że jedni mogą, a inni nie. W tym roku
w Krotoszynie odbył się duży festiwal,
który nie był planowany. Tak nagle ta impreza wyskoczyła jak z kapelusza po konkursie na dyrektora KOK-u. Do dyrektora
zgłosiły się dwie osoby, które zaproponowały jej organizację. Impreza kosztowała,
nie wiem dokładnie – mogę się mylić,
chyba 120 tys. I nie wiem, jaką stratę
przyniosła. Nie mam takiej wiedzy. I strata, którą mamy w tym momencie, jest
spowodowana w głównej mierze tym festiwalem. Nie chcę dyskutować, na ile ten
festiwal był dobry, bo może był bardzo
dobry. Ale dlaczego za taką kwotę i w takim wymiarze i przede wszystkim dlaczego poza planem i dyscypliną finansową?
Jeżeli nie mam pieniędzy, to nie powinienem wydawać ani złotówki więcej – podkreślił radny.
Wiele wątpliwości mieli również inny radni oraz skarbnik. Wiesław Sołtysiak, przewodniczący Komisji rewizyjnej,
przyznał, że problem pojawił się na wcześniejszym posiedzeniu Komisji budżetowo-gospodarczej i Komisji społecznej. Instytucje kulturalne złożyły sprawozdania

finansowe z bieżącej działalności w 2017
roku. – Dyrektor Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury nie potrafił wyjaśnić
w sprawozdaniu środków, jakie w nim
ujął – tłumaczy W. Sołtysiak. – Zaproponował, żeby poprawiony dokument
przedstawić radnym na najbliższej sesji
Rady Miejskiej. Koszty w pierwszym
sprawozdaniu okazały się większe niż
przychody.
Największy niepokój radnych wywołało znajdujące się w sprawozdaniu zdanie:,, przychody będą pilnie monitorowane i może zaistnieć sytuacja, że na koniec
roku KOK będzie zmuszony wnioskować
o zwiększenie dotacji”. – Dyrektor nie
prowadzi solidnej dyscypliny budżetowej
i liczy na to, że radni po raz kolejny podniosą rękę za tym, żeby znów dofinansować działalność KOK-u – kontynuuje W.
Sołtysiak. – Jeśli byśmy się na to zgodzili,
to każda instytucja by tak chciała. Trzeba
pamiętać, że aby dać dotację, to te środki
finansowe komuś należy zabrać. Każdy
kierownik czy dyrektor ma obowiązek
i musi pilnować dyscypliny finansowej.
Uważam, że wszelkie instytucje i spółki
powinny przestrzegać planowanych wydatków. Mogą się pojawić nieprzewidziane koszty z powodów zdarzeń losowych
i każdy to rozumie. Tutaj nie było takich
rzeczy i trudno jest głosować za tym, by
dodatkowo dotować KOK – zaznacza
radny.
O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do skarbnika gminy,
Grzegorza Galickiego, który przyznał, że
dyrektor Szuniewicz użył „prowokującego sformułowania”, które wzbudziło szereg kontrowersji i wątpliwości. – Można
domniemywać, że jest zła sytuacja
w ośrodku kultury – mówi G. Galicki. – Na komisjach o tym rozmawiano
i z analizy wykonania planu budżetowego
za dziewięć miesięcy można już wnioskować, że pod koniec roku będzie niedobrze. Pan dyrektor został zobowiązany
do zrobienia symulacji z wykonania budżetu 2017. Chciałbym podkreślić, że

nie było mowy o tym, by były dwa różne
sprawozdania finansowe – to są te same
dokumenty.
Symulacja miała wykazać, że pod koniec roku KOK znajdzie się na malutkim
plusie. Skarbnik prosił radnych o zastanowienie się w kwestii wysuwania już teraz
jakichkolwiek konsekwencji w stosunku
do dyrektora Szuniewicza, ponieważ rok
budżetowy jeszcze nie jest zamknięty
i nie ma podstaw do takiej decyzji. – Przez następne miesiące może jeszcze wiele się zdarzyć – może jednak dochody się zwiększą, czego życzmy panu
dyrektorowi. Jeśli po zamknięciu roku
budżetowego w styczniu okaże się, że
przekroczono plan finansowy, to w tym
momencie burmistrz i skarbnik nie będą
mieli wyjścia – powiadomimy rzecznika
dyscypliny finansów publicznych. Nikt
nie może wydawać więcej niż ma. Jest
wyjście z tej sytuacji, ale to leży w gestii
Rady Miejskiej, żeby zwiększyć dotację
na KOK. Wątpię w tę decyzję z powodu
atmosfery, jaka zapanowała. Radni nie będą skłonni do tego, skoro najpierw się wydaje, a następnie prosi o dotację – podsumował G. Galicki.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

URZĄD SKARBOWY

Listopadowe wtorki
Zapraszamy na wtorki z JPK_
VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym. Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz, co to
JPK_VAT? Przyjdź, a dowiesz się więcej.
W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać
pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest
w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.
W każdy wtorek listopada

o godz. 13.00 w Urzędzie Skarbowym
w Krotoszynie będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się, czym jest Jednolity Plik
Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać
oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu. W powiecie krotoszyńskim dotyczy to przeszło 2600 przedsiębiorców.
Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.
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.
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.
Ci z nich, którzy zdecydują się na przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze w tym roku (za październik, listopad,
grudzień 2017), będą mogli liczyć na szybszy zwrot VAT (czas oczekiwania zostanie
im skrócony z 60 do 25 dni).
Więcej informacji na ten temat znaleźć można na www.jpk.mf.gov.pl.
(RED)
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NA DRODZE

Osobówką w betonowy słup

Betonowy słup wskutek uderzenia
złamał się i runął na dach pojazdu.
W chwili przybycia straży pożarnej kobieta kierująca osobówką znajdowała się
pod opieką służb medycznych. Poszkodowaną przewieziono do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Działania straży pożarnej polegały
na sprawdzeniu napięcia na słupie oświetleniowym przy użyciu detektora napięcia HOT STICK. Ponadto strażacy odłączyli zasilanie w uszkodzonym pojeździe,
a po wykonaniu czynności dochodzenio-

FOT. PSP Krotoszyn

Rankiem 28 października na drodze
krajowej nr 36, między miejscowościami Kobylin a Smolice, samochód osobowy uderzył w betonowy
słup oświetleniowy. Kierująca autem
kobieta została przewieziona
do szpitala.

wych przez policję usunęli słup w miejsce
niestwarzające zagrożenia. Akcja trwała
ponad trzy godziny.
– Kierująca samochodem marki Peugeot mieszkanka gminy Kobylin nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego straciła

panowanie nad pojazdem, który uderzył
w słup lampy oświetleniowej. Kobieta była trzeźwa. Została ukarana mandatem
w wysokości 100 zł – informuje Piotr
Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

POWIAT

29 października od wczesnych godzin porannych strażacy znów mieli
pełne ręce roboty z powodu silnego
wiatru. Na terenie naszego powiatu
odnotowano 13 zdarzeń.

ZDUNY

Przewrócona ciężarówka
zablokowała drogę

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Krotoszynie już o godzinie 6.37. Dotyczyło powalonego drzewa
na drodze w miejscowości Chachalnia.
Działania związane z usuwaniem

skutków silnego wiatru strażacy zakończyli po godzinie 17.00, likwidując zagrożenie w miejscowości Jasne Pole.
Najczęściej musieli interweniować
z powodu powalonych drzew – aż dziewięć zdarzeń. W czterech przypadkach
zabezpieczali uszkodzone dachy.
Łącznie w działaniach udział brało 88 strażaków z18 zastępów – z JRG
Krotoszyn, OSP Zduny, OSP Kobylin,
OSP Koźmin Wlkp., OSP Czarny Sad,
OSP Krotoszyn, OSP Rozdrażew, OSP Be-

FOT. PSP Krotoszyn

Znów mocno powiało

nice i OSP Orpiszew. Na szczęście osób
poszkodowanych nie było.
(NOVUS)

POŻAR

Ogień w budynku jednorodzinnym

24 października w nocy na drodze krajowej nr 15, w centrum Zdun – na ulicy Pocztowej, przewrócił się samochód
ciężarowy z naczepą. Według ustaleń
policji przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków
panujących na drodze.
Przewożony ładunek nie stanowił dodatkowego zagrożenia. Wskutek wypadku doszło do rozszczelnienia zbiornika
na olej napędowy, który wyciekł na jezd-

nię. Do czasu postawienia ciężarówki
na koła droga była całkowicie zablokowana, policja wyznaczyła objazd.
– Kierowca, mieszkaniec Nowego
Dworu Gdańskiego, podczas skręcania
nie dostosował prędkości do warunków
na drodze, w wyniku czego doszło
do przewrócenia pojazdu. Został ukarany
mandatem w wysokości 500 zł – informuje Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

Do zdarzenia wysłano dwa zastępy
pożarnicze z JRG w Krotoszynie i jeden
z OSP Benice oraz grupę operacyjną
pod dowództwem komendanta powiatowego. – Pierwsze jednostki dotarły
na miejsce po trzech minutach od zgłoszenia, co w znacznym stopniu przyczyniło się do zminimalizowania strat – informuje kpt. Tomasz Patryas, zastępca rzecznika prasowego KP PSP w Krotoszynie.
W całym budynku panowało bardzo
duże zadymienie. Dym wydobywał się
z okien i drzwi. Trzy mieszkające tam osoby znajdowały się na zewnątrz.
– Strażacy, wyposażeni w sprzęt
ochrony dróg oddechowych i urządzenia

FOT. PSP Krotoszyn

24 października wybuchł pożaru
w jednym z budynków jednorodzinnych na ulicy Karbowiaka w Krotoszynie. Na szczęście nikt z domowników
nie doznał poważniejszych obrażeń.

pomiarowe, wprowadzili w natarciu dwie
linie gaśnicze piany sprężonej z urządzeń
ONE SEVEN i CAFS do pomieszczeń
piwnicznych, docierając do źródła
ognia – mówi T. Patryas.
Trzecia rota strażaków sprawdziła po-

mieszczenia na parterze i poddaszu użytkowym. Po oddymieniu i przewietrzeniu
pomieszczeń nadpalone i tlące się materiały usunięto na zewnątrz i dogaszono.
Akcja trwała 2,5 godziny.
(NOVUS)

Na Bieżąco

POLITYKA

Małgorzata Konieczna,

Poseł Mosiński spotkał się
z mieszkańcami Zdun

doradca z krotoszyńskiego oddziału FinUp
Czas nie czeka, czas ucieka!

Zmiana czasu już za nami.
Rozpoczęły się długie jesienne
wieczory. To dobry czas
na przemyślenia i planowanie
rozwoju naszej działalności gospodarczej w kolejnych latach.
Co zrobić, jeśli znaleźliśmy już
jakiś pomysł i potrzebne są
nam środki na dofinansowanie?
Dotacje unijne są korzystną formą dofinansowania naszego budżetu, jednak
procedura jest czasochłonna i wymaga
zgromadzenia wielu dokumentów. Często cel nie jest spójny z programem dotacji
i potrzebujemy pomocy eksperta w tej
dziedzinie. Możemy również skorzystać
z pomocy finansowej, udzielanej przez
banki – czy w formie różnorakiego kredytu, leasingu czy ostatnio często wykorzystywanego faktoringu. Banki tworzą dla
nas różne propozycje finansowe, prześcigają się w tworzeniu nowych ofert. Niezależnie, czy prowadzimy działalność rolniczą, usługową czy produkcyjną, ważne

jest, byśmy porównali
oferty kilku instytucji finansowych i wybrali dla
nas najkorzystniejszą.
Koniec roku to również atrakcyjny czas
na zakup maszyn, urządzeń czy samochodów.
Zachęcają nas różnego rodzaju promocje
i wyprzedaże.
Korzystając np. z ofert leasingowych,
nie ograniczajmy się również do jednej propozycji. Często o lepszej ofercie decydują
szczegóły. Dla niektórych ważny jest procent wpłaty własnej, dla innych wyższy
bądź niższy wykup. Wówczas wybieramy
ten wariant, który jest dla nas odpowiedni.
Końcówka roku jest okresem wzmożonych zakupów nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla osób indywidualnych. To dobry czas by znaleźć dobrą ofertę finansową dla siebie. Banki już rozpoczęły ekspansję kredytów gotówkowych
bez oprocentowania czy z niską prowizją.

www.krotoszyn.pl

Drogowe modernizacje

FOT.

GMINA KROTOSZYN

23 października doszło do odbioru zadania pod nazwą „Modernizacja dróg
destruktem pofrezowym”. Prace wykonywane były w siedmiu miejscach.
Roboty polegały na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi destruktem bitumicznym, utrwaleniu powierzchniowym emulsją asfaltową i grysem kamien-
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nym oraz utwardzeniu pobocza drogi
kruszywem granitowym. Zmodernizowano drogi na ul. Spokojnej w Roszkach,
w Ugrzelach, na ul. Krótkiej w Biadkach,
ul. Wierzbowej w Wielowsi i ul. Leśnej
w Gorzupii oraz dwa odcinki w Świnkowie. Łączny koszt zadania wyniósł
ok. 590 tys. zł.
(NOVUS)

22 października w Centrum Animacji Społecznej w Zdunach odbyło się
spotkanie z posłem Janem Mosińskim. Polityk Prawa i Sprawiedliwości mówił o zakazie handlu w niedziele oraz o pracach Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji, do której parlamentarzysta należy.
W spotkaniu uczestniczyli także Karol Kamza – lokalny działacz PiS, Andrzej
Skrzypczak – przewodniczący powiatowych struktur tego ugrupowania, Łukasz
Starczewski – członek zarządu.
W kwestii zakazu handlu w niedziele
Jan Mosiński przyznał, że trzeba było
wziąć pod uwagę racje obu stron, czyli
związków zawodowych oraz konsumentów. Proponowane rozwiązanie zakłada
ograniczenie handlu w drugą i czwartą
niedzielę miesiąca.
– Jest to gra pewnych
ustępstw – stwierdził poseł. – Kiedy siadamy do negocjacji, mamy takie założe-

nie, że partner ustąpi i gdzieś w połowie
drogi się spotkamy. W pierwszym etapie
będą to dwie niedziele wolne. Za dwa lub
trzy lata będziemy rozmawiać o kolejnych
posunięciach. Chciałbym czterech niedziel wolnych, jednak mam świadomość,
że ustawą nie zmieni się mentalności
i myślenia Polaków. Proponowane rozwiązania są na razie ograniczeniem, a nie zakazem handlu. Zależy mi na tym, by był
to dobry projekt, balansujący interesy
konsumentów, pracodawców i pracowników – zaznaczył parlamentarzysta.
Polityk przyznał, że przy tego typu
sprawach zawsze będą zadowoleni i niezadowoleni. Zapowiedział, iż ograniczenie
handlu będzie dotyczyć głównie hipermarketów. Wyłączone z tego mają być
małe rodzinne sklepy, prowadzone przez
samego właściciela, gastronomia oraz
handel przez Internet. – Uważam, że projekt nie powinien przewidywać kary więzienia za złamanie ograniczenia. Jestem
temu zdecydowanie przeciwny. Będzie

za to kara grzywny – oznajmił J. Mosiński. Projekt ustawy wyszedł dopiero spod
obrad komisji i o ostatecznym jej kształcie
zdecyduje sejm.
Mówiąc o Komisji Weryfikacyjnej,
parlamentarzysta podkreślił, że jest to temat niezwykle trudny i złożony. – Naruszane są interesy grup przestępczych – wyjaśniał. – Mamy do czynienia
z mafią reprywatyzacyjną, której korzenie
sięgają lat 80. ubiegłego wieku. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz powtarza nieustannie, że nic o tej sprawie
nie wiedziała. Oskarżyła wszystkich pracowników urzędu miasta Warszawy, których następnie zwolniła. Mówię otwarcie – pani prezydent jest w pełni odpowiedzialna za reprywatyzacje. Była o tym
informowana przez dyrektorów departamentów, o tym rozmawiał specjalnie powołany zespół koordynujący. Było to nieformalne ciało, zajmujące się tylko reprywatyzacjami – tłumaczył poseł.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Edukacja
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PRZEDSZKOLE SŁONECZKO

FOT. Rebekka Gaebel / Przemysław Wójcik

Krotoszynianie w Niemczech W podróży po Europie

Na zaproszenie dyrekcji Berufsbildende Schulen AS Lingen w Niemczech delegacja krotoszynian,
na czele ze starostą Stanisławem
Szczotką i burmistrzem Franciszkiem Marszałkiem, w październiku
brała udział w krótkim wyjeździe
studyjnym do Lingen w powiecie
Emsland (Nadrenia Westfalia).
Kilkunastoletnia współpraca między
BBS Lingen a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie zaowocowała
uczestnictwem ponad 200 uczniów i nauczycieli w różnego rodzaju projektach
i wymianach uczniowskich, połączonych
z praktykami zawodowymi. Od kilkunastu
lat między partnerskimi placówkami trwa
wymiana bezcennych doświadczeń w obszarze kształcenia ogólnego i zawodowego.
Podczas wymian uczniowskich młodzież z obu krajów uczestniczyła w kilkudniowych praktykach, które wzbogaciły
ich doświadczenia zawodowe i jednocze-

śnie pozwalały zorientować się w specyfice przyszłych miejsc pracy zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Nie do przecenienia jest także aspekt poznania kultury i języka naszych zachodnich sąsiadów.
Delegację z Krotoszyna powitały Petra
Niewiera – dyrektor szkoły – i Gehild Baumann – koordynatorka współpracy między
placówkami. Po zwiedzeniu partnerskiej
szkoły goście udali się do stolicy powiatu
Emsland – Meppen. W siedzibie starostwa
przyjął ich Martin Gerenkamp, przewodniczący Rady Powiatu, który pokrótce omówił najważniejsze obszary funkcjonowania,
gospodarki i zarządzania w regionie.
Z kolei w historycznym ratuszu
w Lingen krotoszynian powitał pierwszy
burmistrz – Heinz Tellmann. Swoją prelekcję na temat funkcjonowania miasta
i jego zarządzania wspierał prezentacją
w języku polskim. Polacy dowiedzieli się
więc wiele na temat historii, kultury, edukacji, przemysłu i gospodarki tego ponad 1000-letniego miasta.

Nader interesującym punktem programu było zwiedzanie ogromnego kompleksu Christopheruswerk. Jest to instytucja, która przygotowuje niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania
w społeczeństwie, kształcąc ich zawodowo,
ale również zapewniając im rehabilitację.
Uczniowie, którzy trafiają do tego ośrodka,
mają od najmłodszych lat zapewnioną
edukację, opiekę zdrowotną oraz kontakty
z rówieśnikami i zajęcia w grupach.
Ponadto goście z Krotoszyna odwiedzili prywatne dwujęzyczne przedszkole
i szkołę, które założyła firma ROSEN,
produkująca rurociągi i maszyny kontrolujące jakość rur.
Prócz starosty i burmistrza w krotoszyńskiej delegacji znaleźli się Roman
Olejnik – dyrektor ZSP nr 2, Elwira Kaczmarek – koordynatorka współpracy i tłumaczka, Przemysław Wójcik – naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie.
OPRAC. (ANKA)

Dzieci z przedszkola „Słoneczko”,
prowadzonego przez Zgromadzenie
Sióstr św. Elżbiety w Krotoszynie,
przez cały październik brały udział
w projekcie edukacyjnym „Polska
w Unii Europejskiej”. 5- i 6-latki zapoznawały się z kulturą i zwyczajami
poszczególnych krajów europejskich.
Akcja zakończyła się przedstawieniem „Podróż po Europie”, na które zaproszono siostrę dyrektor Aurelię Bartkowiak oraz rodziców. W role podróżniczek
zwiedzających europejskie miasta wcieliły
się Ola Sz. i Helenka. Dziewczynki rozpoczęły podróż od Paryża, gdzie we francuskiej kawiarence mogły skosztować bagietek i rogalików. Następnie wybrały się
na balet „Coppelia” w wykonaniu Oli
Szcz., Zosi B. i Marysi. Dalej wyruszyły
do Madrytu, gdzie obejrzały prawdziwą
corridę z udziałem byka Mateusza P.
i dzielnego torreadora Aleksandra oraz
występ hiszpańskich tancerek – Karoliny,
Natalki i Amelki P.
Zwiedziły też Rzym i Wenecję. Tam

Franek Cz. zawiózł gondolą parę zakochanych – Julię i Mateusza – do restauracji,
w której kucharz Franek T. przygotował
dla nich prawdziwą włoską pizzę. Następnie nasze podróżniczki obejrzały pokaz
mody, zapowiedziany przez gangstera
Oliwiera. Modelki Monika, Antonia
i Ania we włoskich maskach i strojach zaprezentowały się na wybiegu.
Kolejnym krajem były Niemcy, gdzie
dziewczynki obejrzały występ Bawarczyków. Polkę bawarską zatańczyli Oskar,
Błażej, Marcin i Franek T. Następnie
wszystkie dzieci wykonały razem belgijkę.
Dziewczynki po dalekiej podróży wolały wrócić do swojego ojczystego kraju.
W Polsce Amelka G., Ola Szcz., Ania i Zosia B. zatańczyły krakowiaka, a Ania i Zosia B. wyrecytowały „Katechizm polskiego dziecka”. Następnie „Niezapominajki”
zaśpiewały piosenkę „Bo to nasz kraj, nasza ojczyzna”. Przedstawienie zakończyło
się wspólnym tańcem dzieci i zaproszonych gości przy piosence „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”.
OPRAC. (IK)

Wydarzenia
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Czujki zostały rozdane

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie
odbyło się podsumowanie konkursu
„Czujka w domu – tlenek węgla nic
złego nie zrobi nikomu”, organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji
zapobiegania zagrożeniom powodowanym przez czad.
Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tym ra-

zem wpłynęły 477 ankiety konkursowe,
a rozlosowano 90 czujników tlenku węgla. Komendant powiatowy PSP w Krotoszynie bryg. Jacek Strużyński przypomniał najważniejsze informacje dotyczące tlenku węgla. Mówił o objawach zatrucia, o tym, jak ratować zaczadzonego i co
zrobić, by uniknąć zagrożenia.
Zgromadzeni w komendzie obejrzeli
prezentację multimedialną odnośnie
szkodliwości spalania śmieci w piecach.

Organizatorami konkursu były Starostwo
Powiatowe, Urząd Miejski i Komenda Powiatowa PSP w Krotoszynie.
Nagrody wręczali burmistrz Franciszek Marszałek, starosta Stanisław Szczotka i komendant Jacek Strużyński.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

PRZEDSZKOLE NR 7

Pasowanie w Maciusiu

W Przedszkolu nr 7 „Maciuś” z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. Dla maluchów był to wyjątkowy dzień.
Małgorzata Wnuk, opiekunka grupy,
przywitała wszystkich i zapowiedziała
występy artystyczne. Były tańce i śpiewy
oraz recytacje wierszyków. Potem Danuta

Hadryan, dyrektor przedszkola, odczytała przysięgę przedszkolaka, a dzieci powtarzały jej słowa. Po ślubowaniu odbyło
się symboliczne pasowanie.
Po części oficjalnej przedszkolaki zaśpiewały piosenkę, która zdradziła rodzicom, jak będzie nazywać się ich grupa.
Do tej chwili bowiem było to utrzymane
w tajemnicy. Okazało się więc, że grupa
będzie się nazywać Pszczółki.

Kolejną niespodzianką dla rodziców
była prezentacja zdjęć dzieci z czasu spędzonego w przedszkolu na zabawach, leżakowaniu, spacerowaniu i wspólnych
posiłkach. Na koniec przedszkolaki otrzymały drobne upominki oraz prezenty dla
całej grupy.
(KOSTKA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

POLITYKA

Krotoszyńscy działacze we władzach regionu
21 października w Poznaniu odbyła
się Konwencja Wyborcza Nowoczesnej Regionu Wielkopolska. Wyłoniono władze regionalne partii
na kadencję 2017-2021 oraz delegatów na Konwencję Centralną.
Nową przewodniczącą regionu została Katarzyna Kierzek-Koperska. W skład
Zarządu Regionu wszedł przewodniczący
krotoszyńskiego koła Nowoczesnej – Wojciech Baran-Kozłowski, który równocześnie znalazł się w Radzie Regionu. Ponad-

to został wybrany do grona delegatów
z Wielkopolski, którzy w dniach 25-26 listopada na konwencji w Warszawie będą
wybierać władze centralne partii.
W skład Rady Regionu wszedł także

wiceprzewodniczący krotoszyńskiego koła Bartosz Herka, natomiast skarbnik koła, Marek Twardowski, zasilił Sąd Koleżeński.
(NOVUS)

ZSP 1 KROTOSZYN

Niecodzienna lekcja angielskiego
W październiku nauczyciele z ZSP
nr 1 w Krotoszynie, Agata Owczarz
i Radosław Gruchalski, zorganizowali dla jednej z klas ciekawą formę
lekcji języka angielskiego. Zajęcia
połączono z turystyką i rekreacją.
Na kierownika wyjazdu zaproszono
przewodnika turystyki rowerowej, Antoniego Azgiera, który wespół z R. Gruchalskim, opracował przebieg trasy.
17-osobowa grupa ruszyła ścieżką
do Lutogniewa i dalej przez Trafary
do krzyża napoleońskiego. A. Azgier opowiedział młodzieży o tym miejscu,
po czym rowerzyści, przez Ostatni Grosz,
udali się do Leśnej Chaty.
Tam rozpalono ognisko. Uczniowie
podzielili się na pięć grup i przygotowali
się do lekcji, która miała formę aukcji. Licytowano proponowane do sprzedaży
„produkty”. Każda grupa miała do dyspo-

zycji 1000 funtów. Za zakup prawidłowego produktu zespół otrzymywał diamenciki, które po powrocie do szkoły miały się
przeistoczyć w piątki w dzienniku.
Wszystko oczywiście odbywało się w języku angielskim.
– Dla jednych kończyło się to utratą
gotówki, a dla innych radością z trafnie
dokonanych zakupów. Nauczyciele ogłosili zwycięzców, po czym wszyscy ochoczo zabrali się za konsumpcję pysznych
kiełbasek – mówi A. Azgier.
(NOVUS)

8

Dom

WTOREK, 7 listopada 2017

Dom

9

10

Dom

WTOREK, 7 listopada 2017

Wydarzenia

11

NASZA AKCJA

Dla kogo METAMORFOZA..?
Do naszego konkursu pod hasłem „Gotowa na zmiany?
Bądź piękna i zdrowa!” zgłosiło się kilkanaście kandydatek.
Każda z nich ma szansę na wygranie METAMORFOZY
i przeżycie wspaniałej przygody.
W kolejnym wydaniu Gazety Lokalnej KROTOSZYN opublikujemy zdjęcia
wszystkich kandydatek do METAMORFOZY wraz z treścią sms-ów i numerem
telefonu, na który będzie można oddawać głosy.
Ale głosowanie rusza 7 listopada, dlatego na naszym portalu www.glokalna.pl
oraz profilu facebook. pl/glokalna. pl już
dziś znajdziecie zdjęcia wszystkich pań!
Głosować można do 17 listopada. Kandydatka, która zdobędzie najwięcej głosów,
przejdzie METAMORFOZĘ.
METAMORFOZA będzie polegać
na serii zabiegów pod okiem specjalistów
z różnych dziedzin. Makijażem oraz za-

biegami kosmetycznymi zajmie się Katarzyna Mocek – Kosmetologia Mirror.
Treningi będą prowadzone pod okiem
trenerów personalnych 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 okazje. W salonie optycznym Visus dobiorą dla Ciebie idealne okulary
przeciwsłoneczne, a ponadto zrelaksujesz
swoje ciało i umysł podczas zabiegów
w kapsule floatingowej – jest to kąpiel

w wodzie zawierającej sól EPSOM. FotoSebol 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.
Trzymamy kciuki za wszystkie kandydatki. Regulamin akcji dostępny jest
na www.glokalna.pl.
KINGA KOSTKA

NASI PARTNERZY:
K. Mocek – Kosmetologia Mirror
Family Fit – Twoje Centrum Fitness
FotoSebol
Salony Optyczne VISUS
MonEw – dla Wyjątkowych Kobiet

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
szkołę makijażu permanentnego 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
czekać 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 Otwartych, warto zadzwonić
pod nr 62 725 00 15 lub 62 725 26 42.

UROCZYSTOŚĆ

60-lecie krotoszyńskiego muzeum
20 października odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie. Jednocześnie zainaugurowano
rok
kulturalny 2017/2018.
Wszystkich gości przywitał Piotr Mikołajczyk, dyrektor muzeum, który następnie przypomniał historię i dokonania
tej instytucji.
Muzeum Ziemi Krotoszyńskiej założono w 1957 roku z inicjatywy działaczy
miejscowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W gronie założycieli byli m. in. Wanda Grabska,
Franciszek Junczak, Ludwik Kaczyński,

Hieronim Ławniczak, Feliks Skierkowski,
Zdzisław Swora i Jan Urbaniak. W latach 1957-1968 siedzibą muzeum był
drewniany dom podcieniowy z drugiej połowy XVIII w. przy ul. Koźmińskiej 36. Budynek ten był własnością prywatną, a dzięki staraniom Zarządu Oddziału PTTK
oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
spadkobiercy właścicieli przekazali go nieodpłatnie na cele muzealne.
Niezbędne prace remontowe sfinansował Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu i 27 marca 1957 roku
otwarto pierwszą wystawę krotoszyńskich
pamiątek. W1969 r., staraniem Wandy
Grabskiej – ówczesnej prezes Zarządu Oddziału PTTK w Krotoszynie, zbiory muze-

alne przeniesiono do barokowego budynku poklasztornego ojców trynitarzy, w którym instytucja funkcjonuje do dziś.
W tym samym roku miejscowy Zarząd Oddziału PTTK powołał na stanowisko kierownika placówki Hieronima Ławniczaka, nauczyciela LO, animatora powojennego ruchu regionalnego w naszym
mieście. Muzeum pod jego kierownictwem stało się znaną i ważną dla miasta
instytucją, upowszechniającą wiedzę
o przeszłości i kulturze regionu.
W trakcie uroczystości wiceburmistrz
Ryszard Czuszke podkreślił duże zaangażowanie muzeum czy biblioteki w propagowaniu kultury. – Wielce cenimy ludzi
poświęcających się kulturze. Wykraczają

oni często poza swoje działania wyznaczone w statucie – zaznaczył R. Czuszke.
Przy okazji rozdano nagrody burmistrza Krotoszyna za zasługi i osiągnięcia
w upowszechnianiu kultury, rozwoju
czytelnictwa oraz kultywowaniu tradycji
regionalnej. Otrzymali je Piotr Mikołajczyk, Daniel Szczepaniak, Alicja Obal, Sebastian Świst, Ewa Bukowska, Marlena
Nabzdyk, Beata Kordus-Tysiak, Wiesława
Patalas, Agnieszka Skalska, Beata
Ulbrych, Antoni Korsak, Grzegorz Świe-

ciński, Edward Jokiel, Klaudia Szubert,
Mariusz Kaźmierczak, Maria Dryl-Marciniak, Joanna Dzierla, Kazimiera Bardzik,
Józefa Marciniak, Beata Czech, Małgorzata Marszałek i Genowefa Talaga.
Podziękowano także licznej grupie
sponsorów, którzy hojnie wspierają rozwój krotoszyńskiej kultury. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert zespołu
Pan Przecinek & Zespół Depresyjny.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KONKURS

kurs Recytatorski Wierszy i Pieśni
o Tematyce Patriotycznej.

FOT. Mirosława Cichowlas

Patriotyczne pieśni i wiersze

W połowie października Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

w Krotoszynie oraz Liga Obrony Kraju zorganizowały Powiatowy Kon-

W recytacji zwyciężyła Zuzanna Kusza z ZSP nr 1, wyprzedzając Weronikę
Półrolniczak i Milenę Owczaryszek.
W śpiewie pierwsze miejsce przyznano
Julii Szczesnowskiej z I LO w Krotoszynie, a za nią uplasowali się Daniel Niewrzędowski i Weronika Pieniężna.
Finaliści reprezentować będą nasz powiat w Słupcy na eliminacjach wojewódzkich. Organizatorzy podziękowali starostwu powiatowemu za ufundowanie nagród oraz za objęcie konkursu patronatem.
(NOVUS)

PRZEDSZKOLE

Czytali bajki w Bajce
17 października uczestnicy Klubu
Aktywnych, Wiktoria Szmaj i Daniel
Lisiecki, wraz z wychowawczynią Darią Lisiak, udali się do Publicznego
Przedszkola Bajka przy Parafii pw.
Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie.
Dzięki uprzejmości dyrektor Małgorzaty Śniecińskiej oraz wychowawczyni
grupy Leśne Duszki, Klaudii Grędy, goście mogli zaprezentować małym słuchaczom dwie opowieści.

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
10-22 listopada

godz. 14.30 – THOR: RAGNAROK - USA,
fantasy/przygodowy, 130' - 2D dubbing
godz. 16.45 – THOR: RAGNAROK - USA,
fantasy/przygodowy, 130' - 2D napisy
godz. 19.00 – LISTY DO M 3 - Polska, komedia

romantyczna, 100'
godz. 21.00 – LISTY DO M 3 - Polska, komedia
romantyczna, 100'
Wtorki-czwartki

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali
sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
7 listopada

Spektakl teatralny „Gniazdo” w wykonaniu
aktorów Teatru Fredry z Gniezna o godz. 17.00 w

Wiktoria Szmaj przeczytała dzieciom
historię małego pajączka Patryka, który
pomimo wielu trudności wił sieć zwaną
babim latem. Z kolei Daniel Lisiecki przeczytał historię niesfornej małpki, która ze
względu na swoje zachowanie nie miała
żadnych przyjaciół, lecz w końcu stała się
dobra i koleżeńska.
Po wysłuchaniu opowieści przedszkolaki wykonywały prace plastyczne,
nawiązujące do tematyki bajek. Na zakończenie spotkania otrzymały słodką prze-

sali kina Przedwiośnie.
9 listopada

Spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel w
Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej o godz. 17.00.
Spektakl teatralny „Dziady – noc pierwsza” w
wykonaniu aktorów Teatru Wierszalin z Supraśla o
godz. 19.00 w sali KOK-u. Bilety w cenie 15 zł.
11 listopada

Koncert „Kariera wojskowej piosenki – rzecz o

kąskę i serdecznie podziękowały czytającym, tym samym zachęcając do zorganizowania kolejnych tego typu akcji.
OPRAC. (ANKA)

hymnie narodowym” o godz. 12.00 w kinie 3D
Przedwiośnie. Wstęp bezpłatny.
III Krotoszyński Bieg Niepodległości o godz.
11.00 na krotoszyńskim rynku.
od 13 listopada

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

Bezpieczeństwo/Sport
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MONITORING

Branża nieustannego rozwoju
Bezpieczeństwo w biznesie jest sferą
nieustannych zmian. Trzeba bowiem
ciągle uczyć się coraz to nowszych
technologii i możliwości. Dotyczy to
również kwestii szeroko rozumianego monitoringu, o którym postanowiliśmy porozmawiać z Krzysztofem
Banaszakiem, przedstawicielem firmy zajmującej się między innymi doradztwem, montowaniem i instalacją urządzeń monitorujących.
– W tej branży działam od dłuższego
czasu – mówi Krzysztof Banaszak. – Moja rola polega na opracowaniu projektu, jakiego klient oczekuje, jego wycenie, doradzeniu w kwestii kamer monitorujących,
a następnie ich instalacji. Z jego usług korzystają prywatne firmy, instytucje publiczne czy również osoby, które chcą zabezpieczyć swoje domy przed ewentualnym włamaniem.
Nasz rozmówca przyznaje, że z roku
na rok wzrasta zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju zabezpieczenia monitorujące i alarmowe. – Ludzie chcą, żeby było
więcej monitoringu, ponieważ to daje im
poczucie bezpieczeństwa – stwierdza
przedsiębiorca.
Branża urządzeń monitorujących
w ostatnich latach bardzo szybko się

zmienia. Dawniej powszechne było stosowanie systemu monitorowania w trybie
analogowym, lecz coraz częściej przechodzi się na technologię cyfrową IP. – Daje
to przede wszystkim lepszą jakość obrazu
i więcej możliwości. Rozdzielczość na poziomie full HD, 4K i 25 klatek na sekundę. Teraz istnieją możliwości podglądu
obrazu z kamer za pomocą aplikacji w telefonach komórkowych lub z komputera – wyjaśnia K. Banaszak.
Skuteczne działanie monitoringu cyfrowego zależy w dużej mierze od mocy
sieci internetowej. Zdarzają się również

połączenia hybrydowe, łączące technologię analogową z cyfrową. W kwestii możliwości ewentualnych usterek nasz rozmówca tłumaczy, że sprzęt monitorujący
jest przede wszystkim wrażliwy na czynniki zewnętrzne, np. burze, spięcia elektryczne. Istnieje jednak możliwość zabezpieczenia urządzeń poprzez zasilanie
awaryjne.
– Z klientem umawiamy się, by raz
do roku zrobić przegląd systemu monitorującego, żeby sprawdzić, czy wszystko
jest w należytym porządku – oznajmia K.
Banaszak. Zdarza się, że klienci oczekują

KARATE

zsynchronizowania kamer z systemem
alarmowym, co zapewnić ma większą
skuteczność w wykrywaniu zdarzeń
przez operatora. – Istnieją kamery zaprogramowane na wykrywanie ruchu, dające
sygnał do operatora, obrotowe z planowaniem trasy, zwiększające i oddalające obraz, z podłączonymi mikrofonami. Są
również kamery z trybami termowizyjnymi, stosowane przy czujnikach dymu
przy systemie przeciwpożarowym – wylicza specjalista.
Montowanie urządzeń monitorujących jest jedną stroną medalu. Innymi
ważnymi kwestiami są ich obsługa i odpowiednie przeszkolenie. Osoba obsługująca monitoring powinna być spostrzegaw-

cza i mieć dobry wzrok oraz podzielność
uwagi. Jeden człowiek optymalnie może
obsługiwać 48-62 kamer naraz.
Koszty montażu monitoringu są zróżnicowane – w zależności od oczekiwań
klienta. – Dla przykładu – zamontowanie
sześciu kamer monitoringu w prywatnym
domu jednorodzinnym przy najwyższym
standardzie obrazu to cena w granicach 45 tys. zł – dodaje K. Banaszak.
Warto wiedzieć, że aby działać
na większą skalę w branży zajmującej się
monitoringiem i systemami alarmowymi, trzeba posiadać licencje i certyfikaty
bezpieczeństwa, wydawane na pięć lat
przez komendy wojewódzkie policji.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

ZAPASY

Krotosz z ośmioma medalami Medalowa piątka

W hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej w Krotoszynie odbyły się Mistrzostwa oraz Puchar Polski Juniorów i Seniorów JKA w Karate. W turnieju uczestniczyło ponad 110 zawodników z 11 klubów.
Organizatorami zawodów były KS
Krotosz, Starostwo Powiatowe i Urząd
Miejski w Krotoszynie, CSiR Wodnik
oraz Japan Association Polska.
W mistrzostwach złote medale zdobyli Kamila Skałacka (KKK Żary – kata 16-20 lat), Natalia Kozłowska (KKK
Żary – kumite 16-17 lat), Radosław Kawałek (KKS Przeźmierowo – kata 16-20

lat), Daniel Radlicki (KKS Koziegłowy – kata +21 lat), Dawid Jatkowski
(KKK Żary – kumite 16-17 lat) oraz Jakub Malicki (UKS Budo Grodzisk Mazowiecki – kumite +21 lat). Srebro wywalczył przedstawiciel KS Krotosz – Eryk
Rogalka – w kata 16-20 lat.
W ramach Pucharu Polski przeprowadzono 11 konkurencji. Reprezentanci
KS Krotosz wywalczyli siedem medali.
Złote krążki zgarnęli Martyna Kaj (kata 13-15 lat) i Robert Bystrowski (kumite 9-11 lat), na drugim stopniu podium
znalazły się M. Kaj (kumite 14-15 lat)
oraz Jagoda Augustyniak (kumite 12-13
lat), a brąz zdobyli Anita Daniłowicz (ku-

mite 14-15 lat), Igor Urbański (kata 1112 lat) i Stanisław Swora (kata 13-15 lat).
W pozostałych konkurencjach pierwsze miejsca zajęli Nikola Seremak (KKK
Żary – kata 8-10 lat), Marta Pietrzak
(UKS Budo – kata 11-12 lat i kumite 9-11
lat), Kamil Sawicki (MSSK Karateka – kata 8-10 lat), Paweł Jakubowicz (KKS Przeźmierowo – kata 11-12 lat), Kamil Kościcki (KKK Żary – kata 13-15 lat), Angelika
Trębińska (MSSK Karateka – kumite 1213 lat), Martyna Grajcar (KKK Żary – kumite 14-15 lat) i Jakub Kwaczyński (UKS
Budo – kumite 12-13 lat).
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Blisko 200 zawodniczek i zawodników wzięło udział w Ogólnopolskim
Turnieju Zapaśniczym o Memoriał
Antoniego Łakomego w Brzegu Dolnym. W tym gronie nie zabrakło
przedstawicieli Olimpijczyka Sulmierzyce, którzy zdobyli pięć medali.
– Poziom zawodów był wysoki.
A zapaśnicy z Sulmierzyc pokazali, że

ich wyszkolenie jest coraz lepsze – skomentował Rafał Patalas, trener sulmierzyckiego klubu.
Spośród zawodników Olimpijczyka
srebrne medale wywalczyły Nikola Kromarek, Zuzanna Kokot i Dominika
Grobelna. Z kolei na trzecim stopniu
podium stanęli Kinga Gąsior oraz Szymon Gibasiewicz.
(ANKA)

Sport
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SIATKÓWKA

Nowe doświadczenie
Trening z reprezentantem Polski! krotoszyńskich
graczy
We wtorek, 24 października, w Krotoszynie gościł Łukasz Kaczmarek,
gwiazda siatkarskiej reprezentacji
Polski. Zawodnik Cuprum Lubin spotkał się z burmistrzem Franciszkiem
Marszałkiem z jego gabinecie,
a później prowadził otwarty trening
z młodymi adeptami siatkówki.
Podczas spotkania z władzami podpisano umowę na wykorzystanie wizerunku
pochodzącego z Krotoszyna siatkarza
do celów promocyjnych miasta i gminy.
Rozmawiano również o ostatnich osiągnięciach Łukasza Kaczmarka w klubie oraz
o jego, jakże udanych, występach w narodowych barwach. Znanemu sportowcowi
włodarze wręczyli też drobny upominek.
Później zawodnik Cuprum Lubin
udał się do hali sportowo-widowiskowej,
gdzie spotkał się z młodymi siatkarzami,

Dwie pary krotoszyńsko-leszczyńskie rywalizowały w I Ogólnopolskim
Turnieju Deblowym Darta w Mińsku
Mazowieckim. Triumfowali najlepsi
obecnie zawodnicy w kraju – Karolina Podgórska i Krzysztof Ratajski.

prowadzonymi przez Piotra Robakowskiego, trenera UKS Piast Krotoszyn. Wspólny
trening siatkówki z młodymi adeptami tej
dyscypliny sportu wzbudził ogromne zainteresowanie wśród młodzieży szkolnej,
która licznie zasiadła na trybunach i z zaciekawieniem obserwowała poczynania

reprezentanta kraju. Zajęcia z tak znanym
siatkarzem były dla młodych zawodników
wielkim przeżyciem i na pewno na długo
pozostaną w ich pamięci.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

UROCZYSTOŚĆ

Święto lokalnego sportu

Do turnieju zgłosiło się 40 zespołów,
które najpierw walczyły w grupach. Przemysław Pawlicki i Piotr Rochmankowski
wystąpili jako Ex Sport Kroto Leszno,
a Łukasz Kolanowski i Michał Matuszewski jako Bila Team Kroto Leszno.
Druga z wymienionych par zakończyła zmagania na fazie grupowej. Kolanowski
i Matuszewski pokonali Father & Son (3: 2)
i zanotowali trzy porażki – z duetami o nazwach Czakalaki (0: 3), Dart Team Gdynia
(2: 3) i Rekińczy Wilczyn (0: 3). Pawlicki
i Rochmankowski odnieśli w grupie trzy
zwycięstwa – nad Baryłką Power (3: 2), Samymi Swoimi (3: 2) i Sisters (3: 0) – oraz
przegrali ze Steel Wolves (1: 3) i awansowali dalej z drugiego miejsca.
Po fazie grupowej zmieniały się zasady turnieju. – Nie graliśmy już każdego
meczu w parze. Mieliśmy określoną kolejność – kapitan, zawodnik i para – wyja-

śnia Pawlicki. Zespół Ex Sport Kroto Leszno pokonał Wyklętych (3: 1), a w ćwierćfinale trafił na najlepszych darterów w kraju – Karolinę Podgórską i Krzysztofa Ratajskiego. – Jesteśmy trochę źli na siebie,
bo byliśmy bliscy wygrania meczu deblowego. Myślę, że jakbyśmy pokonali zespół
Ty i Ja, to finał byłby w naszym zasięgu – ocenia krotoszyński darter. Ostatecznie faworyci wygrali 3: 1 i – jak się później
okazało – zostali zwycięzcami zawodów.
Rozegrano też turniej Cricket Cut
Throat. Matuszewski z Kolanowskim
w pierwszym meczu pokonali Bad Legion 2: 1, a potem nie sprostali Wyklętym
(0: 2) – późniejszym triumfatorom.
– Po raz pierwszy miałem okazję rywalizować w tak skonstruowanym turnieju deblowym i oceniam go pozytywnie.
Warto podkreślić, że byliśmy blisko wyeliminowania najlepszych darterów w kraju.
Ratajski w tym roku rywalizował na mistrzostwach świata. Dzięki udziałowi
w takich zawodach jesteśmy coraz bliżej
krajowej czołówki darta. Chcielibyśmy
podziękować za wsparcie firmie GetHelp.
pl – podsumowuje Pawlicki.
(GRZELO)

BIEGI

Nasi zawodnicy w Wenecji

We wtorek, 24 października, w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie odbyło się
uroczyste podsumowanie sezonu
sportowego 2016/2017. Władze
miasta i gminy nagrodziły sportowców oraz trenerów za ich osiągnięcia.
Imprezę prowadził Zbigniew Kurzawa, dyrektor ZS nr 1 w Krotoszynie, a gościem specjalnym był Łukasz Kaczmarek,
siatkarz reprezentacji Polski i Cuprum
Lubin. – Dziękuję za zaproszenie na ten
ważny dzień dla lokalnych sportowców,
trenerów, działaczy i sponsorów. Mam nadzieję, że dzięki wielkim umiejętnościom
i ciężkiej pracy w przyszłości doczekamy
się kolejnych medali krotoszyńskich zawodników na najważniejszych imprezach
krajowych i międzynarodowych. Życzę
Wam wszystkim, abyście za kilka lat dostąpili takiego zaszczytu, jaki mi przypadł, czyli występów na arenach sporto-

wych z orzełkiem na piersi – powiedział
Ł. Kaczmarek.
Zanim przystąpiono do najważniejszego punktu programu, czyli nagradzania zawodników i trenerów, odbyła się
część artystyczna. Młodzież z miejscowej
szkoły zaśpiewała kilka piosenek, a Kamil
Frąckowiak zaprezentował pokaz freestyle z piłką.
Z rąk dyrektora szkoły spóźnioną nagrodę z okazji Dnia Nauczyciela otrzymał
trener siatkarzy UKS Piast Krotoszyn – Piotr Robakowski (SP 7). Władze
Krotoszyna uhonorowały Macieja Parczyńskiego (SP 8), Roberta Barana (LKS
Ceramik), Mateusza Filipczaka (Ceramik), Remigiusza Mayera (Ceramik), Piotra Bielawskiego (ASW Nippon), Dawida
Fortuniaka (ASW Nippon), Szymona
Wojtkowskiego (Ceramik), Jakuba Brylewskiego (Ceramik), Mariusza Ratajczaka (Astra), Marka Koniecznego (TA Rozum), Olimpię Robakowską (TA Ro-

zum), Arona Rozuma (TA Rozum), Aleksandrę Rozum (TA Rozum), Mariusza
Kaja (KS Krotosz), Łukasza Króla (SP 7),
Roberta Stawowego (Playarena), Pawła
Haszka (UKS Trójka) i Stanisława Sumińskiego (KTT).
Młodym sportowcom wręczono nagrody rzeczowe. Wyróżniono 101 zawodników, którzy za swoje osiągnięcia dostali
plecaki, piłki oraz inne rzeczy przydatne
w uprawianiu sportu.
Nie zapomniano także o sponsorach,
którzy wspierają lokalne kluby. Podziękowania otrzymali Jotkel, Daf-Mal, Bank
Spółdzielczy w Krotoszynie, Grzegorz
Właśniak, Deetem, Dino Polska, Robert
Dzwoniarek, Stolrus, Gembiak&Mikstacki, Ewa Krotoszyn, Józef Jaśkowiak, Impet Okna, Promatix, Jumadar oraz EIG
Law & Tax.

W październiku biegacze z naszego
powiatu rywalizowali we włoskiej
Wenecji, gdzie odbył się maraton
oraz bieg na 10 km. Na dłuższym dystansie zaprezentowało się 17 naszych zawodników, a na krótszym – czwórka.

10-kilometrową trasę pokonali Bogdan Parysek (1: 03: 28), Sergiusz Sójka
(1: 03: 30), Adam Szymański (1: 03: 30)
oraz Valery Maćkowiak (1: 19: 17).
Maraton rozpoczynał się w oddalonej
o 25 km od Wenecji miejscowości Stra.
Z kolei linia mety umiejscowiona była
na Riva Sette Martiri.
(GRZELO)
Maratoński dystans przebiegli Marcin Obal (750. miejsce – 3: 25: 46), Artur
FOTOGALERIA na www.glokalna.pl Marek (751. miejsce – 3: 25: 46), Cze-

sław Sienkiewicz (1128. miejsce – 3: 34: 30), Marian Poczta (1185.
miejsce – 3: 34: 42), Paweł Błażutycz
(1418. miejsce – 3: 38: 35), Rafał Sójka
(2085. miejsce – 3: 49: 32), Karol Kałużny (2455. miejsce – 3: 55: 14), Robert
Domagała (2780. miejsce – 4: 00: 59),
Robert
Czajka
(3202.
miejsce – 4: 08: 41), Jarosław Marciniak
(3203. miejsce – 4: 08: 42), Krzysztof
Kasprzak (3399. miejsce – 4: 12: 25), Joanna Lis (3401. miejsce – 4: 12: 28), Anna Świderska (3516. miejsce – 4: 14: 52),
Rafał Kulas (4048. miejsce – 4: 25: 46),
Wiesław Urbaniak (5237. miejsce – 4: 53: 03), Piotr Tyczyński (5826.
miejsce – 5: 42: 18) i Dariusz Poczta
(5827. miejsce – 5: 42: 18).
(GRZELO)
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KARATE

Shodan na mistrzostwach świata
Reprezentanci UKS Shodan Zduny
rywalizowali w Irlandii na mistrzostwach świata w karate. Na wyspie
Kilkenny nasi karatecy spisali się
bardzo dobrze i wrócili do kraju z kilkoma medalami.
Mistrzowskie tytuły w Irlandii wywalczyli Jarosław Adamski w kata shotokan veteran +36 lat oraz Weronika Becker w kumite ippon cadet. Srebro w zmaganiach kadetów zdobyła Dagmara Mujta. W kata i kumite zespołowym drugie
miejsce zajęły Katarzyna Trafankowska,
W. Becker oraz D. Mujta. Z kolei na trzecim stopniu podium stanęli W. Becker
w kata shotokan 14/15 lat, K. Trafankowska w kumite 14/15 lat oraz Norbert Tysiak w kumite 16/17 lat.
– Te trzy dni zmagań w hali The
TUMB były dla nas małym maratonem
czasowym, ale też sprawdzianem umiejęt-

ności koncentracji przed startem – stwierdza Jarosław Adamski, trener UKS Shodan. – Nasz start oceniam bardzo pozytywnie i składam wszystkim szczere gratulacje. Nie mogę jedynie pogodzić się z notą,
jaką za kata otrzymała Kasia Trafankowska, co zamknęło jej drogę do podium. Musimy dalej robić swoje, ciężko pracować
i wyznaczać kolejne sportowe cele.
Nasza ekipa miała też okazję zwiedzić
okolicę. – Jak tylko chcieliśmy wyjść
wcześniej, to mocno wiało i dodatkowo
padał deszcz. Kilkenny to piękna miejsco-

wość z licznymi zabytkami i zamkiem.
Warto podkreślić, że w bliskiej okolicy
znajduje się ponad 1000 pubów. Na koniec mistrzostw odbyło się Irish Sajonara
Party, gdzie rywale wspólnie się bawili
i nawiązywali nowe znajomości. To właśnie pokazuje drugie oblicze karate.
Na koniec mogę dodać, że gdy stoi się
na pudle i słucha Mazurka Dąbrowskiego,
to miękną kolana i można honorowo uronić łzę. To chwila, o której marzy każdy
sportowiec – podsumowuje J. Adamski.
(GRZELO)

SUMO
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Złota drużyna polskich juniorów Pozostał spory niedosyt
W Falenicy niedaleko Warszawy odbyły się Mistrzostwa Europy Młodzików, Kadetów i Juniorów w Sumo.
W gronie medalistów nie zabrakło
reprezentantów naszego kraju,
w tym zawodników UKS Samson Kobylin oraz Towarzystwa Atletycznego
Rozum Krotoszyn.
W zmaganiach młodzików nasi sumocy wywalczyli jeden srebrny medal
i trzy brązowe. Na drugim miejscu w kategorii 45 kg uplasował się Tymoteusz Ratajczyk (TA Rozum Krotoszyn), a na najniższym stopniu podium stanęli Jakub
Hekiert (TA Rozum) w kat. 35 kg, Jakub
Skowroński (UKS Samson Kobylin)
w kat. 65 kg i Mikołaj Mrowiński (TA Rozum) w kat. 70 kg.
W grupie kadetów srebro zdobył
Kacper Mikołajczyk (TA Rozum) w kat.
+95 kg. Do tego dorzucił brązowy krążek
w drużynie U'16. Na trzecich miejscach
zawody ukończyli Kacper Wiatrak (TA
Rozum) w kat. 65 kg i Mikołaj Kandzierski (UKS Samson) w kat. 95 kg.
Jedyny dla Polski złoty medal wywalczyła drużyna U'18 z Michałem Fabianowskim (TA Rozum) w składzie. – Musieliśmy czekać ponad osiem lat na kolejne złoto w kategorii drużynowej juniorów. Ostat-

nie zdobyliśmy, gdy Aron Rozum miał 18
lat – powiedział Dariusz Fabianowski, wiceprezes Polskiego Związku Sumo. – Ta sama ekipa rok temu była najlepsza w kadetach. Teraz potwierdzili swoje możliwości
wśród juniorów, co dobrze prognozuje
na przyszłość – dodał D. Fabianowski.
W najstarszej grupie srebrne medale
wywalczyli Artur Pauter (TA Rozum)
w kat. 65 kg, Monika Sowa (UKS Samson) w kat. 65 kg i Aleksandra Bzodek
(UKS Samson) w kat. 70 kg. Ostatnia
z wymienionych, wspólnie z Martą Wielebińską (UKS Samson), uplasowała się
na drugim miejscu w klasyfikacji drużynowej. Ponadto brąz zdobyli Jakub Kobusiński (UKS Samson) w kat. 60 kg i Mar-

ZAPASY

Ósme miejsce na mistrzostwach kraju
Łukasz Kowalski zajął ósme miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Zapasach w Stylu
Wolnym. Zawody odbyły się w poło-

wie października w Osielsku niedaleko Bydgoszczy.
W pierwszej walce reprezentant

ta Wielebińska w kat. 70 kg.
– Przed mistrzostwami nie spodziewałem się, że zdobędziemy tyle medali.
Jestem bardzo zadowolony z dyspozycji
naszej kadry, która w każdej kategorii wiekowej była bardzo blisko wyprzedzenia
najlepszych w Europie sumoków z Rosji.
Często o końcowej klasyfikacji decydował
jeden medal więcej bądź mniej – podsumował D. Fabianowski.
W trakcie mistrzostw wyróżniono
pięciu arbitrów – Kewina Rozuma, Dariusza Fabianowskiego, Mirosława Flaka,
Andrzeja Jedynaka oraz Waldemara Sobczyka. Otrzymali oni certyfikaty sędziowskie międzynarodowej kategorii C.
(GRZELO)

Olimpijczyka Sulmierzyce uległ 2: 12 Ryszardowi Machmudowowi z Kołobrzegu.
Następnie pokonał Mateusza Filę z Olimpu Janów Lubelski. W trzecim pojedynku
Łukasz Kowalski przegrał 1: 10 z Krzysztofem Sobkowiakiem ze Środy Wlkp. i zakończył zawody na ósmej lokacie.
(ANKA)

Od 26 do 29 października w Maspalomas odbywały się rozgrywki Pucharu Mistrzów w Piłce Ręcznej Plażowej. W zespole BHT GRU Juko
Piotrków Trybunalski zaprezentowała się pochodząca z Henrykowa Sylwia Bartkowiak. Jej drużyna uplasowała się na siódmej pozycji.
Dziewczęta z Piotrkowa po raz trzeci
w historii reprezentowały nasz kraj
na tym turnieju jako mistrzynie Polski.
W zespole znalazły się cztery srebrne medalistki ostatnich mistrzostw Europy – Sylwia Bartkowiak, Weronika Łakomy, Paulina Sowa i Alicja Ślęzak.
Na Gran Canarię przyjechały 24 ekipy z 15 krajów. W fazie grupowej Polki
najpierw pokonały po 2: 0 duńskie DHG
Odense oraz chorwackie Detono Zagrzeb, a następnie doznały dwóch porażek – z węgierskim Multichem Szentendrei (0: 2) oraz holenderskim Westside
(0: 2). Dzięki wygranej w ostatnim meczu, ze szwajcarskim Team Schwan (2: 0),

zespół z Piotrkowa zapewnił sobie awans
do dalszej fazy.
Po porażce w ćwierćfinale z hiszpańskim C. BM Playa Algeciras Polkom pozostała walka o miejsca 5-8. Ostatniego dnia
turnieju, po shoot-outach, nasze piłkarki
przegrały z portugalskim OS Gordos Labmingo 1: 2, a na koniec ponownie ograły
Detono Zagrzeb i ostatecznie zajęły siódme miejsce.
– Przed turniejem nasze oczekiwania
były większe, ale skończyło się na siódmej
pozycji – mówi Sylwia Bartkowiak. – Nie
jestem zadowolona z tego wyniku. Każda
z dziewczyn ma świadomość, że było nas
stać na więcej. Kluczowym momentem
turnieju był ćwierćfinał, w którym przegrałyśmy dwa sety tylko jednym punktem. A poza tym w pierwszej partii prowadziłyśmy na cztery sekundy przed końcem. Po takiej porażce ciężko się pozbierać. Turniej już za nami, pozostaje wyciągnąć wnioski i planować nowy sezon – stwierdza nasza piłkarka.
(GRZELO)
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Punkt na boisku wicelidera

Kolejny cenny wynik osiągnęła drużyna Białego Orła Koźmin Wielkopolski w pojedynku z czołowym zespołem IV ligi. Po remisie w Lesznie
tym razem podopieczni trenera Macieja Dolaty wywalczyli punkt na boisku wicelidera – Pogoni Nowe Skalmierzyce. Gola dla koźminian strzelił
Jakub Szymkowiak.
W tym sezonie Orły zdecydowanie lepiej radzą sobie z wyżej klasyfikowanymi
rywalami. Znakomicie rozpoczęła się dla
nich konfrontacja w Nowych Skalmierzycach, gdyż już w 7. minucie bramkarza
miejscowych pokonał Jakub Szymkowiak.
Koźmiński pomocnik otrzymał podanie
od swojego brata Marcina, po czym minął
defensora Pogoni i wpakował futbolówkę
do bramki przy prawym słupku.

Pogoń Nowe Skalmierzyce - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 1:1 (1:1)
BRAMKI: 0:1 – Jakub Szymkowiak

(7’), 1:1 – Tomasz Kaczmarek (30’ głową)
BIAŁY ORZEŁ: Kubiak – Majusiak,
Grodzki, Skowron, Czabański –
Idzikowski (46’ Maciejewski), Wach, J.
Szymkowiak, M. Szymkowiak –
Gałczyński (85’ Janowski), Błażejczak
(70’ M. Szulc)
Gospodarze wzięli się do pracy. Najpierw po uderzeniu jednego z graczy Pogoni piłka trafiła w poprzeczkę, a w 30.
minucie bramkarz Białego Orła musiał
skapitulować po strzale głową Tomasza
Kaczmarka.
Drugą połowę bardzo dobrze rozpoczęli przyjezdni i powinni wyjść na prowadzenie. Jednak futbolówka po uderze-

niu Szymona Gałczyńskiego odbiła się
od poprzeczki, z kolei wypuszczony w bój
przez Artura Blażejczaka J. Szymkowiak
oddał minimalnie niecelny strzał.
Pogoń po zmianie stron ograniczała
się do długich wrzutek na rosłych snajperów, lecz koźmińscy obrońcy grali twardo
i zdecydowanie, nie pozwalając rywalom
na stworzenie klarownej sytuacji.
W tym roku Orły mają do rozegrania
jeszcze dwa spotkania. Na własnym boisku zmierzą się z Obrą 1912 Kościan,
a na wyjeździe zagrają z PKS-em Racot.
Po 15 kolejkach koźminianie tracą do bezpiecznego miejsca w tabeli sześć punktów.

PIŁKA NOŻNA

Siedem goli po przerwie!

(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

Piast znów nie sprostał Stali
Drugi raz w tym roku Piast Kobylin
musiał uznać wyższość Stali Pleszew. Tym razem podopieczni trenera Marka Nowickiego przegrali
na wyjeździe 0: 1. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Łukasz Jańczak.
Piast w tym meczu miał przewagę
w posiadaniu piłki, lecz nie przekładało
się to na stwarzanie groźnych sytuacji.
Najbliżej trafienia goście byli na początku
pojedynku, lecz uderzenia Mateusza Olkiewicza i Tomasza Kokota w dobrym
stylu obronił Tomasz Szymkowiak. Stal
ograniczała się jedynie do kontr. Po jednej
z nich szansę na strzelenie gola miał Bartosz Mazurek, jednak Jakub Poślednik instynktownie obronił.
W77. minucie miejscowi wyszli naprowadzenie. Po uderzeniu głową Łukasza Jańczaka piłka trafiła w poprzeczkę, ale dobitka
tego samego gracza była już skuteczna.

Stal Pleszew - Piast Kobylin 1:0
(0:0)
BRAMKA: 1:0 – Łukasz

Jańczak (77’)
PIAST: Poślednik – Snela,
Wosiek, Pospiech, A. Kurzawa Olikiewicz, Szymanowski, M.
Kurzawa, Kamiński - Kokot,
Wachowiak (69' Wciórka)

Po stracie gola Piast próbował rozpaczliwych ataków, lecz pleszewianie dobrze spisywali się w obronie i nie dali sobie wydrzeć zwycięstwa. W końcówce

mogli nawet podwyższyć wynik, ale ze
strzałem B. Mazurka poradził sobie bramkarz Piasta.
(GRZELO)

Victoria Laski - Astra Krotoszyn 3:4 (0:0)
BRAMKI: 0:1 – Mikołaj Marciniak

Szalony mecz zafundowali kibicom
piłkarze Victorii Laski i Astry Krotoszyn. Pierwsza połowa zakończyła
się bezbramkowym remisem, za to
po przerwie padło aż siedem goli.
Podopieczni trenera Leszka Krutina
przegrywali już 1: 3, ale ostatecznie
wygrali 4: 3!
Hat tricka w tym spotkaniu zanotował
Mikołaj Marciniak. To on otworzył wynik
tuż po przerwie. Potem gospodarze, w ciągu dziewięciu minut, potrzech stałych fragmentach gry wyszli na prowadzenie 3: 1.
Przyjezdni jednak się nie poddali.
Najpierw drugie trafienie zaliczył Marciniak, a następnie do remisu doprowadził
Krzysztof Ratyński. Gdy wydawało się, że
mecz zakończy się podziałem punktów,

(48’), 1:1 – Łukasz Mońka (51’ głową),
2:1 – Michał Pietras (54’ wolny), 3:1 –
Jakub Nowak (59’ wolny), 3:2 – Mikołaj
Marciniak (60’), 3:3 – Krzysztof
Ratyński (75’), 3:4 – Mikołaj Marciniak
(90’)
ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Jankowski, Wawrocki, Stach – Mizerny
(72’ Miedziński), Budziak, Krystek,
Ratyński (77’ Polowczyk) - Oleśków,
Mik. Marciniak
w 90. minucie Astra zdobyła bramką
na wagę trzech punktów.
Szymon Polowczyk zagrał piłkę
wzdłuż pola karnego, a Marciniak dostawił tylko nogę i bramkarz Victorii skapitulował po raz czwarty.
(GRZELO)

