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WYDARZENIE

Krotoszyński Bieg Niepodległości po raz trzeci!
Blisko 200 osób w sobotę pokonało
dystans 1918 metrów w trzeciej
edycji Krotoszyńskiego Biegu Niepodległości. Celem imprezy była integracja mieszkańców w dniu najważniejszego święta państwowego.
Organizatorami wydarzenia były Stowarzyszenie Samorządowa Inicjatywa
Obywatelska, Obywatelskie Porozumienie Samorządowe oraz Platforma Obywatelska. Spotkanie na krotoszyńskim rynku rozpoczęło się od wspólnej rozgrzewki
uczestników, którą prowadził Grzegorz
Majchszak.
Po wysłuchaniu czterech zwrotek
„Mazurka Dąbrowskiego” liczna grupa
miłośników biegania, w biało-czerwonych barwach, z flagami narodowymi,
stanęła na starcie, by wyruszyć na trasę liczącą 1918 metrów. Byli i tacy, którzy
biegli, pchając w wózkach własne dzieci,
czy w towarzystwie swoich psów.
– Mimo młodego wieku już od dłuższego czasu angażuję się w różnego rodzaju akcje patriotyczne. Jestem zadowolony ze swojego startu, ponieważ uplasowałem się w pierwszej dziesiątce. Mam
nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się
zająć miejsce na podium. W przyszłej

Ostatecznie ten drugi został sklasyfikowany na pierwszym miejscu, a nauczyciel
z krotoszyńskiej Ósemki znalazł się
na drugiej pozycji. Na najniższym stopniu podium stanął Dominik Palczewski.
Każdy z uczestników biegu dostał
posiłek regeneracyjny. Impreza była możliwa dzięki wsparciu finansowemu wielu
sponsorów, a byli nimi gmina Krotoszyn,
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK, Armatura Kozłowski, Eko-Siódemka, firma M-MOT, restauracja Impresja, Soft
Komputery, PPHU NASCAR Serwis, Beata i Józef Robakowscy, Jubilerstwo Kaźmierczak, Daf-Mal, Ferrum, EWA Krotoszyn i Kamix.
edycji imprezy planuję wystartować
wspólnie ze swoją ukochaną, Wikto-

rią – przyznał Tomasz Kurek, uczeń I LO
w Krotoszynie.

Pierwsi na mecie byli ojciec
i syn – Łukasz i Wojciech Wałęsiakowie.

(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Gratulacje dla rodziców!

7 listopada o godzinie 12.20 na świat przyszła Wiktoria Borska.
Szczęśliwym rodzicom – Danielowi, właścicielowi Gazety Lokalnej
KROTOSZYN, oraz Jego Żonie Justynie – składamy serdeczne gratulacje. Całej Trójce życzymy wszelkiej pomyślności!
Team GL KROTOSZYN

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W Urzędzie Miejskim w Krotoszynie
odbyła się konferencja prasowa,
na której dyskutowano o dalszych planach współpracy z japońskim miastem Okinoshima w kontekście niedawnej wizyty w Japonii wiceburmistrza Ryszarda Czuszke. W spotkaniu
wzięli udział także burmistrz Franciszek Marszałek i Dariusz Rozum – prezes Polskiego Związku Sumo.
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NA DRODZE

Dachowanie w Roszkach
3 listopada w miejscowości Roszki
(gmina Krotoszyn) doszło do zdarzenia drogowego – samochód
osobowy zjechał do przydrożnego
rowu. Kierująca była w zaawansowanej ciąży.

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

od 40 do 100 uczniów. – W kwestii programów nauczania okazało się, że nie tylko w Okinoshimie, ale w całej Japonii największą bolączką jest brak języka angielskiego. Zdziwiły mnie także słabe kompe-

Na miejsce skierowano dwa zastępy
z JRG w Krotoszynie oraz jeden z OSP
Roszki. Samochód znajdował się w polu,
a jadąca nim kobieta samodzielnie opuściła pojazd. Nie uskarżała się na żadne dolegliwości. Strażacy udzielili jej kwalifiko-

wanej pierwszej pomocy, która polegała
na wsparciu psychicznym.
Gdy na miejsce przybył Zespół Ratownictwa Medycznego, lekarz zdecydował
o przetransportowaniu poszkodowanej
do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w celu wykonania szczegółowych badań.
Strażacy odłączyli akumulator w pojeździe.
– Kierująca samochodem marki
Volkswagen Golf mieszkanka gminy Krotoszyn, podczas wykonywania manewru
mijania, nie zachowała prędkości dostosowanej do panujących na drodze warun-

PSP Krotoszyn

Podczas pobytu w Okinoshimie wiceburmistrz zwrócił uwagę na tamtejszy
system szkolnictwa pod kątem możliwości prowadzenia współpracy szkół – krotoszyńskiej z japońską. – Postawiliśmy sobie trzy cele w trakcie tej wizyty. Poruszyliśmy tematy nawiązania kontaktów krotoszyńskiej młodzieży z uczniami japońskich szkół, sportu oraz spaw biznesowo-ekonomicznych – wyjaśnił R. Czuszke.

tencje w zakresie ICT (informatyka – przyp. red.). Z kolei u nas te dwie
dziedziny są bardzo eksponowane – tłumaczył wiceburmistrz.
Jak zaznaczył, Japonia bardzo mocno
inwestuje w rozwój oświaty. Z budżetu
partnerskiego miasta Okinoshima
na edukację idzie – w przeliczeniu – około 100 milionów złotych. – Uznaliśmy, że
powinniśmy znaleźć w Krotoszynie szkołę, która nawiąże bliższą współpracę z tymi w Okinoshimie. Na pewno naszą
mocną stroną są języki obce, z którymi
młodzież sobie radzi – stwierdził R.
Czuszke.
Planowane są wycieczki młodzieży
szkolnej do Japonii, żeby pokazać całkowicie odmienną kulturę i zwyczaje. Dobra współpraca Krotoszyna z Ambasadą
Japonii może zaowocować sfinansowaniem tego typu inicjatyw. Włodarze Kro-

FOT.

Coraz lepsze kontakty z Okinoshimą

toszyna pokazali na konferencji prezenty
otrzymane w Japonii, czyli portret burmistrza oraz obraz kwitnącej wiśni. Zaprezentowano również artykuł w japońskiej prasie na temat wizyty krotoszyńskiej delegacji.
W trakcie pobytu w Japonii odbyły
się zawody sumo z udziałem polskich
sportowców, także tych z naszego miasta. – Chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie, jakiego udzielił Urząd
Miejski w Krotoszynie podczas tej wizyty – powiedział Dariusz Rozum, prezes PZS. – Wzajemna owocna współpraca doprowadziła do podpisania
umowy partnerskiej pomiędzy Krotoszynem a Okinoshimą. Będąc w Japonii, spotkałem się również z szefem
światowej federacji sumo, z którym rozmawialiśmy o rozwoju naszej dyscypliny w najbliższych latach. Polska będzie
się starała, żeby zorganizować u nas mistrzostwa świata w sumo – przyznał D.
Rozum.

ków, wskutek czego auto „złapało pobocze”. Kobieta straciła nad nim panowanie
i zjechała do przydrożnego rowu. Była
trzeźwa, została ukarana mandatem

w wysokości 20 zł – informuje Piotr
Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

Temat Tygodnia
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Krotoszyński SOR znów w ogniu krytyki
Przed kilkoma dniami telewizja TVN
wyemitowała program ,,Uwaga”, poświęcony zdarzeniom z udziałem
krotoszyńskiego lekarza. Zarzuca
mu się, że podczas wykonywania
swoich obowiązków na oddziale ratunkowym odwlekał przebadanie
przywiezionego przez pogotowie
mężczyzny, zbagatelizował objawy
u starszej kobiety, a niedawno 4-letnią dziewczynkę z głęboką raną odesłał do domu.
Pierwszy raz o tym lekarzu kraj usłyszał pół roku temu – o czym pisaliśmy
na łamach naszej gazety – kiedy to ujawniono nagranie jego rozmowy z ratownikami pogotowia, którzy w nocy przywieźli na Szpitalny Oddział Ratunkowy niewydolnego oddechowo mężczyznę. Lekarz wydawał się nie być zainteresowany
stanem pacjenta i wdawał się w polemikę
z ratownikami.
– Pan z DPS-u. Opiekunki wezwały
nas z powodu duszności i niskich wartości saturacji. Rzeczywiście, saturacja
jest 84 wyjściowo, prawej strony w ogóle
nie słychać – mówi na nagraniu ratownik. Zapytany o to, skąd przyjeżdża, odpowiada, że z Zimnowody i że w najbliższym szpitalu w Gostyniu nie ma
miejsc. – To gdzie możemy pana przełożyć? – dopytuje ratownik. – Nie wiem,
myślimy na razie – zbywa go lekarz i każe
czekać. Następnie próbuje pokazać mapę,
z której wynika, że załoga powinna była
zawieźć chorego do innego szpitala, który
znajduje się bliżej Zimnowody. – Coś taki niecierpliwy? – mówi, gdy ratownik
usiłuje przyspieszyć badanie. – Do mnie
nie dotarła żadna wiadomość, że będzie
przywożony pacjent. Ja odpaliłem już
komputer i pokażę panu mapę – kontynuuje lekarz. – Nie ma stanu zagrożenia
życia – bagatelizuje stan pacjenta. To najistotniejsze fragmenty nagranej rozmowy.

Krzysztof Kurowski - dyrektor krotoszyńskiego szpitala.

W tym przypadku zarówno starosta
krotoszyński, jak i dyrektor szpitala stanęli w obronie lekarza SOR-u, podkreślając,
że pacjent ostatecznie został przyjęty. Jednak niedługo potem doszło do kolejnych
kontrowersyjnych zdarzeń z udziałem tego samego doktora.
W lipcu na krotoszyński oddział ratunkowy została przywieziona kobieta,
która czekała kilka godzin na przyjęcie. – Położyli ją na korytarzu i tyle. Siostra czekała razem z nią, mijała jedna godzina, druga, trzecia... – wspomina syn
pacjentki. Jak przyznaje, wtedy zrobił
awanturę. – Powiedziałem: „nie może tak

być, że ktoś leży cztery i pół godziny i się
nic nie dzieje” – opowiada. – Podszedł
(lekarz – przyp. red.) do mnie bardzo blisko, prowokacyjnie i oznajmił: „spokojnie,
mamy czas”. Miał jednak poprosić internistę. Słyszałem ich rozmowę. Ten rzekł:
„przecież ona ma oczopląs trzeciego stopnia, nie widziałeś?” – „No, nie widziałem” – odpowiedział drugi.
Pan Mateusz postanowił walczyć
z dyrekcją krotoszyńskiego szpitala, ale jedynym skutkiem serii złożonych przez
niego skarg było odsunięcie lekarza ze stanowiska wiceordynatora oddziału ratunkowego. Pracy oczywiście nie stracił. Na-

dal pełni dyżury i jeździ do ciężko chorych pacjentów w karetce pogotowia.
Kilka tygodni temu 4-letnia Marysia bawiła się na dworze. Między innymi
jeździła na hulajnodze przed domem.
W pewnej chwili wjechała w dziurę
w chodniku i w wyniku tego zdarzenia
doznała rany szarpanej wargi górnej
i przedsionka jamy ustnej. Mama dziewczynki postanowiła natychmiast zabrać
swoją córkę na krotoszyński SOR w celu
dokonania niezbędnych badań.
– Weszłyśmy na SOR, po czym podeszła do nas pielęgniarka, pytając, co się stało?- relacjonowała w programie „Uwaga”
pani Sylwia. – Opowiedziałam jej, że córka jechała hulajnogą, wpadła w dziurę
w chodniku i mocno uszkodziła sobie
wargę od strony wewnętrznej. Pielęgniarka nawet nie zapytała o nasze dane. Kazała usiąść i zaczekać na lekarza. Po chwili
zawołał nas do środka, po czym stwierdził, że to jest powierzchowne, lekkie
przecięcie śluzówki i tego się nie szyje.
Nawet nie spojrzał córce w buzię, żeby
sprawdzić, jak głębokie i duże jest rozcięcie. Powiedział też, że jeśli krew nie leci, to
nie nadaje się to do szycia.
Lekarz SOR-u zalecił tylko, by płukać
jamę ustną rumiankiem. Kobieta jednak
udała się z córką do lekarza rodzinnego,
który dał skierowanie do szpitala w Ostrowie Wlkp. – Od razu dostałyśmy skierowanie, bo pani doktor stwierdziła, że to
bardzo duże rozcięcie, wymagające szycia – mówiła mama dziewczynki. – Pojechałyśmy do Ostrowa i przyjęli nas. Chirurg dziecięca podjęła decyzję o całkowitej narkozie Marysi, ponieważ rozcięcie
było duże i głębokie.
Dziewczynce założono w sumie dziewięć szwów. Kilka dni po tym zabiegu
w domu pani Sylwii zadzwonił telefon. – Dzwonił do mnie dyrektor Pełko – wspominała. – Powiedział, że chce
wyjaśnić tę sprawę. Na umówionym spotkaniu zjawił się zarówno on, jak i lekarz,

który odmówił pomocy mojej córce. Zaprosiłam do środka, usiedliśmy. Pan doktor S. powiedział, że w pracy też się popełnia błędy, że każdy może mieć gorszy
dzień.
Mieczysław Pełko, zastępca dyrektora ds. spraw medycznych SP ZOZ w Krotoszynie, przyznał, że w tym przypadku
doktor S. popełnił błąd w rozpoznaniu
obrażeń 4-letniej dziewczynki, jednak
uważa go za doświadczonego i dobrego lekarza, który pracuje wciąż na oddziale ratunkowym z powodu braków kadrowych. – Był moment, że doktor S. musiał
„łatać dziury” na tym SOR-ze i zdarzyło
się tak, że znów na niego trafiło – tłumaczył M. Pełko.
Zapytany o wizytę w domu 4-letniej
dziewczynki, oświadczył, że zależało mu,
by ta sprawa nie wyszła poza Krotoszyn.
Krzysztof Kurowski, dyrektor krotoszyńskiego szpitala, oznajmił, że wszystkie
skargi na doktora S., ale też na innych lekarzy, były kontrolowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, urząd wojewódzki,
a także przez wewnętrzne organy. – Nie
stwierdziliśmy nigdzie naruszeń w sztuce
medycznej – powiedział K. Kurowski, dodając, iż w sprawie 4-letniej Marysi żadnej
skargi nie było.
Starosta Stanisław Szczotka zapowiedział, że lekarz, który był bohaterem programu, z końcem tego roku zakończy pracę w krotoszyńskim szpitalu. – Ma umowę do końca tego roku i moim zdaniem – na 99 procent – nie będzie dłużej
pracownikiem szpitala krotoszyńskiego – zakomunikował Stanisław Szczotka,
zaznaczając przy tym, że rozwiązanie
umowy leży w gestii dyrekcji szpitala,
a nie starosty. Stwierdził również, iż jego
zdaniem należało szukać lekarza na miejsce doktora S. już w marcu, kiedy wybuchła pierwsza afera. – Wówczas problemu, o którym teraz rozmawiamy, by nie
było – spuentował starosta.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Uroczystości
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PAMIĘTAMY

Święto Niepodległości w Krotoszynie
10 listopada, a więc w przeddzień 99. rocznicy odzyskania przez
nasz kraj niepodległości, delegacje
wszystkich samorządów Ziemi Krotoszyńskiej, szkół, instytucji, organizacji społecznych i politycznych,
a także licznie zgromadzeni mieszkańcy wzięli udział w uroczystościach z okazji najważniejszego
święta państwowego.
Świętowanie rocznicy odzyskania
niepodległości rozpoczęło się na krotoszyńskim rynku od odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” i wciągnięcia flagi
na maszt. Potem dr Edward Jokiel przypomniał zgromadzonym wydarzenia,
które doprowadziły, po 123 latach zaborów, do odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku.
– Utraciliśmy niepodległość
pod koniec XVIII wieku przez wewnętrzne konflikty i działania państw
zewnętrznych – Prus, Austrii i Rosji.
Na 123 lata Polska zniknęła z mapy Europy – mówił dr Edward Jokiel.
W XIX wieku na polskiej ziemi wybuchały powstania, w tym dwa największe – listopadowe i styczniowe, które
ostatecznie zakończyły się klęską.

W kwestii odzyskania niepodległości
w okresie zaborów ścierały się dwie
idee – romantyczna, wzywająca do ogólnonarodowego powstania, a także pozytywistyczna, propagująca pracę organiczną
i pracę u podstaw. – Do odzyskania niepodległości przez Polskę przyczynił się
wybuch I wojny światowej. Nasi zaborcy
starli się ze sobą w konflikcie zbrojnym,
czego życzył nawet nasz wielki poeta,
Adam Mickiewicz – opowiadał E. Jokiel.
W dniu 11 listopada 1918 roku oficjalnie zakończyła się I wojna światowa,
a w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę zwierzchnią nad Wojskiem

Polskim Józefowi Piłsudskiemu. To wydarzenie uznaje się za umowny moment odzyskania przez Polskę niepodległości.
Po prelekcji doktora Jokiela wszyscy
udali się ulicami miasta na plac Jana Pawła II, gdzie pod pomnikiem Wolności złożono symboliczne wiązanki kwiatów.
Uroczystość zakończyła się w kościele pw.
Św. Apostołów Piotra i Pawła Mszą św.
w intencji Ojczyzny. Następnie w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie wręczono nagrody laureatom Konkursu Pieśni i Recytacji o Tematyce Patriotycznej.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

POWIAT

99 lat temu nasz kraj odzyskał niepodległość
W sobotę, 11 listopada, na terenie całego powiatu odbywały się
uroczystości z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
(NOVUS, KOSTKA)

ZDUNY. Po uroczystej Mszy świętej
mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów
przy Mogile Powstańczej z 1919 roku,
przy Pomniku Ofiar Totalitaryzmów i Pomniku Wdzięczności na placu 700-lecia.

SULMIERZYCE

ZDUNY
SULMIERZYCE. Prócz złożenia symbo-

licznych wiązanek kwiatów nagrodzono
uczestników konkursu na najlepszą kokardę narodową.

KOŹMIN WLKP. Po Mszy św. w intencji Ojczyzny pod pomnikiem Wolności
złożono znicze i wiązanki kwiatów. Wartę
honorową pełnili harcerze.

KOBYLIN

FOT. Wiesław Kupczyk

KOBYLIN. Uroczystość odbyła się
przy pomniku Poległym i Pomordowanym za Wolność i Ojczyznę na ul. Krotoszyńskiej.

KOŹMIN WLKP

Na Bieżąco
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Czołowe zderzenie na ul. Sulmierzyckiej

SZPITAL

Pracownia mammograficzna w nowej siedzibie

Rankiem 2 listopada na drodze wojewódzkiej nr 444, pomiędzy miejscowościami Krotoszyn i Sulmierzyce, doszło do zderzenia samochodu
osobowego z dostawczym. Autami
podróżowały trzy osoby.
Strażacy udzielili kwalifikowanej
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Polegała ona na stabilizacji kręgosłupa na odcinku szyjnym, ułożeniu na noszach typu deska, tlenoterapii, zaopatrzeniu ran, zabezpieczeniu przed utratą ciepła oraz wsparciu psychicznym.
– Z uwagi na opady deszczu i panującą
temperaturę osoby poszkodowane umieszczono w pojazdach pożarniczych do czasu
przybycia Zespołu Ratownictwa Medycz-

nego – informuje Tomasz Patryas zKomendy Powiatowej PSP w Krotoszynie. Strażacy
odłączyli akumulatory w pojazdach. Po zakończeniu czynności policyjnych z drogi
usunięto pozostałości po zdarzeniu.
– Kierujący pojazdem marki Ford
Transit 47-letni mieszkaniec Krotoszyna,
jadąc w kierunku Sulmierzyc, na prostym
odcinku drogi doprowadził do zderzenia
z samochodem marki Peugeot, którym
podróżowały dwie osoby. Obrażenia
uczestników wypadku zakwalifikowano
na powyżej siedmiu dni hospitalizacji.
Sprawcę wypadku ukarano mandatem
w wysokości 400 zł – mówi Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

3 listopada miało miejsce oficjalne
otwarcie pracowni mammograficznej, która została przeniesiona z ul.
Floriańskiej na ul. Bolewskiego.
Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł
ok. 60 tys. zł.
Pracownia działa już od ośmiu lat.
W tym okresie wykonano 58 826 badań
mammograficznych. Wykryto 107 chorób nowotworowych, z czego najwięcej
w 2013 roku, bo aż 24, a najmniej
w 2014 – osiem. W pierwszych latach
wykrywanych było wiele zmian nowotworowych dużych, czyli powyżej 2 cm wielkości. Obecnie, dzięki systematycznie prowadzonym badaniom mammograficznym kobiet w wieku 50-69 lat, najczęściej
ujawniane są zmiany poniżej 1 cm.
– Mamy tutaj nowoczesną, dobrze
przygotowaną przez doświadczoną kadrę,
pracownię mammograficzną – mówił
Krzysztof Kurowski, dyrektor Samodziel-

nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie. – Było to niełatwe
do zrealizowania przedsięwzięcie, ze
względu na koszty i problemy, jakie mieliśmy. Myślę, że dzięki wykryciu w badaniach chorób wiele z tych osób znalazło
pomoc. Mamy nadzieję, że pracownia nadal będzie świetnie służyła potrzebującym, z pozytywnymi efektami. Oby jak
najwięcej sukcesów w walce z chorobami
onkologicznymi.

Głos zabrał również starosta Stanisław Szczotka. – W budynku przy ul. Floriańskiej trwa obecnie adaptacja pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W latach 2018-2019 czeka nas
najważniejsza część, czyli budowa skrzydła szpitala na ul. Mickiewicza i przenosiny z ul. Bolewskiego na ul. Mickiewicza – powiedział starosta.
(NOVUS)

NOWA OBRA

LUTOGNIEW

Czujnik zaalarmował mieszkańców

Szkolenie dla rolników
FOT. OSP Koźmin Wlkp.

Przed kilkoma dniami w Lutogniewie odbyło się szkolenie informacyjne dla rolników. Na spotkaniu omówiono wiele ważnych tematów. Przybyło na nie ponad sto osób.

30 października, tuż przed godziną 17.00, w miejscowości Nowa Obra
(gmina Koźmin Wlkp.) dźwięk czujnika
tlenku węgla zaalarmował mieszkańców budynku jednorodzinnego o zagrażającym im niebezpieczeństwie.
Na szczęście był to fałszywy alarm.
Właściciel domostwa poinformował
o zaistniałej sytuacji Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Budynek mieszkalny ogrzewany był
piecem węglowym, w którym odbywał
się proces palenia. Stwierdzono brak osób
poszkodowanych.
Ratownicy z OSP Koźmin Wlkp.,
wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz detektor wielogazowy, we-

szli do wnętrza domu i sprawdzili wszystkie pomieszczenia pod kątem występowania gazów niebezpiecznych w atmosferze. Urządzenie pomiarowe nie wykazało
żadnego zagrożenia.
Po przybyciu zastępu z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej ponownie sprawdzono wszystkie pomieszczenia detektorem
oraz kamerą termowizyjną. Zagrożenia
nie stwierdzono.
– Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było wadliwe działanie czujnika
tlenku węgla oraz dymu, zamontowanego w korytarzu, łączącym kotłownię
z pomieszczeniami mieszkalnymi – wyjaśnia Tomasz Patryas z KP PSP
w Krotoszynie.
(NOVUS)

Prezentacja kapitana Tomasza Patryasa z Komendy Powiatowej PSP dotyczyła
bezpieczeństwa pożarowego w rolnictwie. Lidia Czechak, zastępczyni dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przekazała zebranym informacje odnośnie środków finansowych,
skierowanych na aktualne i planowane
programy pomocowe, z jakich mogą skorzystać rolnicy w ramach PROW 20142020. Ponadto objaśniła kwestię realizacji
wypłat zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich.
Od 16 października ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności
bezpośrednich za 2017 rok. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 70 procent kwoty dopłat. Do 6 listopada, w ramach tych płatności, agencja
przekazała 4,8 mld zł na konta bankowe 960 tysięcy rolników. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Szacuje
się, że z tego tytułu rolnicy otrzymają

łącznie około 10 mld zł. Pozostała część
środków będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula
przeznaczona na płatności bezpośrednie
za ten rok wynosi 14,8 mld zł.
O identyfikacji i rejestracji zwierząt,
spisach stanu stada zwierząt, terminowości zgłoszeń zwierzęcych i znakowaniu
zwierząt mówiła Katarzyna Wizner – naczelnik Wydziału IRZ Biura Powiatowego
ARiMR. Z kolei Marian Grzesiak – kierownik
Placówki
Terenowej
KRUS – przedstawił prezentację dotyczącą wcześniejszych emerytur dla rolników

oraz rehabilitacji rolników i dzieci
w ośrodkach KRUS. Na zakończenie
szkolenia powiatowy lekarz weterynarii
Anna Lis-Wlazły omówiła rolniczy handel detaliczny i bioasekurację w związku
z zagrożeniami HPA i ASF.
Organizatorem szkolenia było krotoszyńskie Biuro Powiatowe ARiMR,
wspólnie z Placówką Terenową KRUS,
powiatowym lekarzem weterynarii i Komendą Powiatową PSP. Spotkanie prowadził Andrzej Skrzypczak – kierownik krotoszyńskiego biura ARiMR.
(ANKA)
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FOT. www.kozminwlkp.pl

Uroczyste otwarcie
i jubileusz biblioteki

PROFILAKTYKA

W Koźminie Wlkp. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, która
teraz mieści się przy ul. Zamkowej 2a. Uroczystość połączona była
z jubileuszem 70-lecia książnicy.

Projekt zakończony
Zrealizowany w bieżącym roku przez
Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE
projekt pod hasłem „Wyprzedź raka”
został zakończony. Uzyskane ze strony gminy Krotoszyn wsparcie finansowe pozwoliło przeprowadzić dwie,
skierowane do naszych mieszkańców, akcje badań profilaktycznych.
Pierwsza akcja pod hasłem „Profilaktyka czerniaka – zbadaj znamiona” została
przeprowadzona w czerwcu, a z możliwości
kontroli skóry i zbadania występujących
na niej znamion przed tegorocznym latem
skorzystało 164 beneficjentów. 22 osoby
skierowano do chirurga w celu usunięcia
stwierdzonych lub podejrzanych zmian chorobowych, 15 osób z uwagi na stwierdzone
zmiany skórne zaliczane do kręgu chorób
dermatologicznych (przebarwienia, owrzodzenia itp.) skierowano na leczenie do dermatologa, a jedna osoba z uwagi na stwierdzone zmiany barwnikowe dolnej powieki
skierowana zostala na leczenie do okulisty.
Druga zaplanowana na ten rok akcja
badań profilaktycznych odbyła się 28 października pod hasłem „Twoja szansa w walce z rakiem piersi”, a jej beneficjentkami
były mieszkanki gminy Krotoszyn. Tym razem z możliwości badań skorzystały 43 panie, głównie z miasta. Z terenu gminy, mimo prowadzonych działań informacyj-

nych, na badania zgłosiły się tylko cztery
osoby, co stanowi 9,3% wszystkich przebadanych. Najstarsza beneficjentka miała 78
lat, a najmłodsza – lat 19. Dominowały panie w wieku 37-56 lat (27 osób), kiedy to
już zdecydowanie, ze względu na wiek, kobiety winny się badać, kontrolować swe
piersi i eliminować potencjalne zagrożenie.
W ramach tego przedsięwzięcia uruchomiono gabinet usg oraz gabinet onkologiczny. Wszystkim paniom, które postanowiły skorzystać z organizowanych
badań profilaktycznych, wykonano badanie usg piersi. Natomiast z możliwości
konsultacji onkologicznej, na podstawie
przeprowadzonego badania usg, skorzystało 14 pacjentek, u których zanotowano
jakiekolwiek zmiany w piersiach.
Wspomniane wcześniej metody badań zawsze są szansą na wczesne wykrycie
choroby. Szczęśliwie w tym dniu nie
stwierdzono żadnego, stanowiącego największe dla kobiet zagrożenie – raka piersi.
W wyniku przeprowadzonych badań
u wszystkich pań, które skorzystały z możliwości konsultacji onkologicznej, stwierdzono tylko torbiele i włókniaki. Są to z reguły
zmiany łagodne, które – niekontrolowane – mogą przekształcić się jednak w nowotwór złośliwy. Z tych względów, z uwagi
zawielkość izakres stwierdzonych zmian11
kobiet skierowano doporadni onkologicznej,

(AP)

Tworzenie nowej siedziby biblioteki
było dofinansowane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Priorytet 2 Infrastruktura
bibliotek, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Gmina pozyskała na ten cel dotację w wysokości 1 082 311 zł.
Od wielu lat koźmińska biblioteka,
która dotychczas mieściła się na Starym
Rynku, przyciąga rzesze czytelników i tętni życiem. Odbywają się w niej liczne spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci
i młodzieży, wieczory poetyckie i wieczornice okolicznościowe. Aktywność
kulturalno-edukacyjną biblioteki ograniczały dotąd trudne warunki lokalowe
i zbyt mała powierzchnia siedziby – niewiele ponad 100 m2.
W 2015 roku przedszkole publiczne
opuściło budynek przy ul. Zamkowej, by
przenieść się do nowo oddanego obiektu
przy ul. Boreckiej, W związku z tym pojawiła się możliwość poprawy warunków lokalowych biblioteki miejskiej. Gmina Koźmin Wlkp., poszukując środków zewnętrznych na to zadanie, złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
wniosek o dofinansowanie adaptacji budynku po przedszkolu na potrzeby książni-

namalować smerfa, Gargamela i Klakiera.
Po godz. 20.00 przeprowadzone zostały
zajęcia na trampolinach pod okiem instruktora, Mateusza Lisa.

Potem „smerfy” zjadły kolację i wyruszyły na poszukiwanie skarbu. Na szkolnych korytarzach rozbłysły światła latarek. W pomieszczeniach szkolnych ukryte były różne zadania dla dzielnych odkrywców, np. wypicie soku z cytryny, zaśpiewanie ulubionej piosenki. Były także
zadania sprawdzające wiedzę matematyczną czy znajomość języka angielskiego.
Dzieci zbierały też koperty ze wskazówkami naprowadzającymi ich do tajemniczej skrzyni, pełnej słodkości.
Po odnalezieniu skarbu przyszedł
czas na zajęcia sportowe w sali gimnastycznej oraz film „Smerfy – poszukiwa-

zalecając im systematyczną kontrolę stwierdzonych zmian i – w zależności od potrzeb – przeprowadzenie dalszej, szczegółowej diagnozy i podjęcie procesu leczenia eliminującego zagrożenie dla zdrowia lub życia.
Wszystkie panie zostały też przy tej
okazji wyposażone w ulotkę edukacyjno-szkoleniową, informującą o czynnikach ryzyka wystąpienia choroby oraz propagującą
podstawowe zasady profilaktyki raka piersi,
jak i zasady zdrowego tryby życia, zmniejszające ryzyko chorób nowotworowych.
Ulotka ta w przekonaniu organizatora badań jest „swoistą receptą i lekarstwem”
na zdrowie, gdyż w profilaktyce posiadana
wiedza coraz częściej staje się skutecznym
narzędziem walki nie tylko z chorobami
nowotworowymi, ale i z każdą inną, współczesną chorobą cywilizacyjną.
Korzystajmy zatem ze zdobytej wiedzy i stosujmy wynikające z niej zasady,
obserwujmy swój organizm i nauczmy się
czytać jego sygnały, konsultujmy zauważone nieprawidłowości z lekarzem, który
zweryfikuje zauważone przez nas zmiany.
W ten sposób zapewnimy sobie i swoim
rodzinom bezpieczne i spokojne życie.

SP 1 KOŹMIN WLKP.

Smerfna
nocka
W nocy z 20 na 21 października
w koźmińskiej Szkole Podstawowej
nr 1 w Koźminie Wlkp. zorganizowano smerfną nockę. W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli
uczniowie klas IVa i IVc wraz z wychowawczyniami – Kornelią Matuszak i Sylwią Gołąbek – oraz opiekunką Dominiką Gorzelanną.

Dzieci ubrały się na niebiesko, otrzymały białe czapeczki i naklejki ze smerfami. Na początek musiały zmierzyć się
z zadaniami plastycznymi – trzeba było

cy. W ramach naboru, ogłoszonego przez
Instytut Książki w Krakowie, wpłynęło 255 wniosków. Ostateczną akceptację
uzyskało 89 wniosków. Koźmiński projekt
uplasował się na wysokim 29. miejscu.
30 maja 2016 roku Gminny Zespół
Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. podpisał umowę z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w ramach wspomnianego wcześniej
programu. Zaraz potem przystąpiono
do prac adaptacyjnych, które trwały rok.
Biblioteka w nowej siedzibie funkcjonuje od 1 września, a 27 października nastąpiło jej oficjalne otwarcie i poświęcenie.
Elżbieta Rychlik, kierownik książnicy, zaprosiła na tę uroczystość wielu gości – władze gminne i radnych, dyrektorów szkół
i jednostek gminnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, bibliotekarki
z powiatu krotoszyńskiego i szkolnych bibliotek gminy Koźmin Wlkp., a także wykonawców i projektantów nowej siedziby.
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
reprezentowała wicedyrektor Iwona
Smarsz. Po przecięciu symbolicznej wstęgi goście wysłuchali prelekcji na temat historii koźmińskiej biblioteki, wzbogaconej prezentacją multimedialną.
Zaproszeni goście zwiedzili pomieszczenia, a następnie Gimnazjalna Grupa
Teatralna 10.50 wystawiła spektakl „Księga”, opowiadający o znaczeniu ksiąg
w dziejach świata. Na uroczystości nie
mogło zabraknąć tortu jubileuszowego.
(NOVUS)

cze zaginionej wioski”. Około godz. 2.00
uczniowie wyszli do piekarni, by przyjrzeć się pracy piekarzy i odebrać ciepłe
bułki na śniadanie.
– Smerfna nocka to nowa inicjatywa nauczycieli SP nr 1 w Koźminie
Wlkp., którzy wykazują się ciekawymi
pomysłami i innowacyjnymi działaniami. Cieszy mnie fakt dużego zaangażowania grona pedagogicznego, bo to już
kolejne działanie koźmińskiej Jedynki
w tym roku szkolnym – skomentował
Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp.
OPRAC. (ANKA)
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BEZPIECZEŃSTWO

Spotkanie prowadzili komendant powiatowy bryg. Jacek Strużyński oraz
funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego – mł. bryg. Janusz Kalak i asp.
sztab. Sławomir Piduch.
Sezon grzewczy w pełni. Jak pokazuje statystyka, liczba zdarzeń, których
przyczyną jest nieprawidłowa eksploatacja przewodów spalinowych, dymowych
i wentylacyjnych, z roku na rok rośnie
w zatrważającym tempie. W tracie spotkania podano dane z ostatnich kilku lat.
Omówiono zagrożenia związane z nieszczelnymi przewodami kominowymi,
sprawy dotyczące szczegółowego wypełniania dokumentów kominiarskich oraz obowiązujące przepisy i normy, które narzucają
dbałość o przewody kominowe. Obowiązki
z tym związane regulują dwa przepisy.
Pierwszy (art. 62 ust. 1 pkt. 1 c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / jednolity tekst Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z późn. zm.) mówi o tym, że
obiekty budowlane powinny być w czasie
ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej,
co najmniej raz w roku, polegającej
na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Czynności te muszą być potwierdzone dokumentem, w którym znajdą się
daty – wykonania kontroli i następnej – oraz pieczątka i podpis kominiarza.
Z kolei inny zapis wspomnianej ustawy mówi, że w budynkach o powierzchni
zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz
innych obiektach budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000
m2 okresowe przeglądy należy wykony-

wać co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.
Drugi przepis to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów. Czytamy
w nim że w obiektach lub ich częściach,
wktórych odbywa się proces spalania paliwa
stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów spalinowych
i dymowych w okresach ich użytkowania:
od palenisk zakładów zbiorowego żywienia
i usług gastronomicznych – co najmniej raz
w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie
stanowią inaczej; odpalenisk opalanych paliwem stałym, niewymienionych w poprzednim punkcie – co najmniej raz na trzy miesiące; od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym, niewymienionych w punkcie pierwszym – co najmniej raz na sześć
miesięcy.
W praktyce oznacza to, iż czas pomiędzy jednym a drugim czyszczeniem
nie powinien przekroczyć odpowiednio – miesiąca, trzech bądź sześciu miesięcy, a dokument potwierdzający wykonanie czynności kominiarskich ma zawierać datę wykonania usługi, pieczątkę
i podpis kominiarza.
W roku 2017, a jeszcze się nie skończył, strażacy aż 38 razy gasili pożary sadzy
w kominach. Mamy więc 29-procentowy
wzrost interwencji w porównaniu z poprzednim rokiem. Przyczyna jest zawsze
ta sama – duża ilość sadzy nagromadzonej
w przewodzie kominowym. Pamiętajmy,
że każde takie zdarzenie niesie ze sobą ryzyko utraty zdrowia, życia bądź mienia.
(NOVUS)

ZDUNY

Dofinansowanie dla przedszkoli
W październiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisane zostały dwie umowy na dofinansowanie modernizacji
budynków Przedszkola Publicznego
w Zdunach i filii w Baszkowie. Gminę
z naszego powiatu reprezentowali
burmistrz Tomasz Chudy i skarbnik
Leokadia Jerzak. Kwota dofinansowania wyniesie 1 300 000 zł, a wartość całego projektu to 1 900 000 zł.
Gmina Zduny ubiegała się w dwóch
komplementarnych aplikacjach o prawie
milion złotych dotacji na remont, wyposażenie, zwiększenie ilości miejsc oraz
o 300 tys. zł na podniesienie kompetencji
kadry nauczycielskiej, wprowadzenie innowacyjnych działań i programów, w tym
dla dzieci z niepełnosprawnością.
W Zdunach inwestycja polegać będzie na przebudowie budynku przedszkola z dobudową schodów i windy oraz
zmianą przeznaczenia poddasza na pomieszczenie użytkowe. Przewidziano
prace rozbiórkowe elementów budowlanych i wyposażenia, prace montażowe,
budowlane, budowlano-konstrukcyjne
i wykończeniowe. W celu zwiększenia
bezpieczeństwa przedszkolaków przebu-

FOT. www.zduny.pl

Niedawno w Komendzie Powiatowej
PSP w Krotoszynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych oraz
kominiarzami z terenu powiatu. Rozmawiano o eksploatacji przewodów
kominowych i wentylacyjnych.

FOT. PSP Krotoszyn

Zagrożenia w sezonie grzewczym

dowana zostanie drewniana klatka schodowa. Ponadto powstanie dodatkowa sala
do zajęć, a kuchnia zyska nowe oblicze.
Działania w oddziale w Bestwinie będą nastawione na zwiększenie liczby
miejsc przedszkolnych. Przewidziano
prace montażowe, remontowe i wykończeniowe, wymianę ogrzewania, wentylacji z rekuperacją, posadzek, tynków, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej
i drzwiowej oraz wyposażenia szatni dla
dzieci.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu technicznego obiektów, które będą dzięki temu przystosowane
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Utworzone zostaną nowe pomieszczenia użytkowe na potrzeby edukacji przedszkolnej. Przedszkole w Zdunach będzie przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

DZIENNIKARSTWO

Warsztaty dziennikarskie w Krotoszynie, Biadkach, Chwaliszewie, Benicach, Orpiszewie i Kobiernie prowadził Krzysztof
Koziołek, pisarz, dziennikarz i wydawca.
Głównymi celami zajęć były zwrócenie uwa-

gi młodych osób nakulturę pisania ipoprawność w używaniu języka polskiego, a także
przybliżenie warsztatu dziennikarza.
Poszczególne grupy obejrzały prezentację „Jak jednym słowem uzbroić językową bombę”, dzięki której dowiedziały się,
jakich słów używać i o czym pisać, aby artykuł był interesujący i zaciekawił czytelnika. Uczestnicy zajęć mieli za zadanie
wymienić słowa-klucze, sformułować ciekawy tytuł i nagłówek artykułu, krótko
mówiąc – sprawić, by czytelnik chciał sięgnąć po czasopismo. Autorzy najciekaw-

FOT. Beata Waleńska

Słowo podbija świat
Pod koniec października w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach
odbywały się spotkania dla gimnazjalistów i uczniów klas VII w ramach zadania „Słowo podbija świat”, współfinansowanego przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin realizacji inwestycji to koniec
sierpnia 2018 roku. Modernizacja jest ściśle
związanym z innym projektem – który ma
być dofinansowany ze środków EFS – pt.
„Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci – zwiększenie ilości dostępnych miejsc
przedszkolnych oraz szans edukacyjnych
dla dzieci z gminy Zduny”. Przedsięwzięcie
realizowane będzie w ramach poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Głównym celem projektu jest zwiększenie o 13
procent liczby miejsc wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019
w Publicznym Przedszkolu w Zdunach,
a cel dodatkowy to rozszerzenie działalności
placówki oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. W planach jest wprowadzenie nowych zajęć dla dzieci, m. in. z logarytmiki, zakup komputera i materiałów pomocniczych. Zakłada się prowadzenie zajęć
w grupach 4-osobowych.
Ponadto projekt zakłada wsparcie
na rzecz doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli. Dlatego dofinansowane będą studia podyplomowe o kierunku dającym kompetencje do pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi. Koszt całkowity zadania to 362 808,75 zł, z czego
dotacja ma wynieść 308 386,75 zł.

szych zostali nagrodzeni gadżetami reklamowymi projektu.
Prowadzący warsztaty udzielał wielu
rad w kwestii pisania, również jeśli chodzi
o sprawdziany szkolne czy smsy. Przy okazji zachęcał do czytania książek, co – jak
podkreślił – ma duży wpływ na poprawność językową.
Na zakończenie zajęć ich uczestnicy
brali udział w quizie z wiedzy przekazanej na warsztatach. Najlepsi w nagrodę
otrzymali książki Krzysztofa Koziołka
z imienną dedykacją.
Dyrektor i pracownicy KBP dziękują
dyrektorom szkół, wktórych mieszczą się filie książnicy, za pomoc w realizacji zadania.
OPRAC. (ANKA)
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NASZA AKCJA

Dwanaście Pań walczy o METAMORFOZĘ!
Trwa rywalizacja 12 Pań, które zgłosiły się do naszego
konkursu pod hasłem „Gotowa na zmiany? Bądź piękna
i zdrowa!”. Każda z nich ma szansę na wygranie
METAMORFOZY i przeżycie wspaniałej przygody.
Głosować można do 19 listopada.
Kandydatka, która zdobędzie najwięcej głosów, przejdzie METAMORFOZĘ. Będzie ona polegać na serii zabiegów pod okiem specjalistów z różnych
dziedzin. Makijażem oraz zabiegami 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 ide-

alne 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.
Póki co na prowadzeniu jest Patrycja Panek, która zdobyła 32,6% oddanych dotąd głosów (stan na 13 listopada, godz. 10.00). Na drugim miejscu
znajduje się Magdalena Suliga – 23,3%, a na trzecim Anna Kremer – 16,2%. Tuż za podium plasują

się Paulina Pietrzak, Renata Suliga, Katarzyna Konarska.
W klasyfikacji jeszcze wiele się może
zmienić i zapewne walka będzie się toczyć do ostatnich minut głosowania,
a więc do 19 listopada, do godziny 23.59.
Trzymamy kciuki za wszystkie Kandydatki. Regulamin akcji dostępny jest
na www.glokalna.pl.
(KINGA KOSTKA / ANKA)

Jak głosować?
Wyślij sms pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści metamorfoza.imię nazwisko,
podając imię i nazwisko kandydatki według poniższego wzoru: metamorfoza.Anna Nowak

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 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.

Metamorfoza
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KOŹMIN WLKP.

Rockowe zaduszki
FOT. www.kozminwlkp.pl

4 listopada w koźmińskim kinie
Miesz ko od był się kon cert po świę co ny pa mię ci nie ży ją cych
polskich i zagranicznych muzyków. Po my sło dawcą roc kowych
zaduszek był koźminianin, Janusz

Talaga. Zespół Talagaster wykonał jedenaście coverów.
– Ludzie odchodzą, a ich muzyka
pozostaje. Śmierć jest naturalną rzeczą,
która każdego z nas spotka. Pamięć

o zmarłych jest obowiązkiem i przywilejem żywych – takimi słowami rozpoczął
sobotni wieczór Janusz Talaga.
Inicjator koncertu zaprosił widzów
na spotkanie z jedenastoma bliskimi mu
muzykami, którzy wprawdzie odeszli, ale
ciągle są żywi poprzez swoją twórczość.
Grupa Talagaster zagrała więc utwory Johna Lennona, Ryszarda Riedla, Krzysztofa
Klenczona, Mirosława Breguły, Grzegorza
Ciechowskiego czy Gary'ego Moore'a.
W skład zespołu wchodzą Weronika
Pieniężna, Magdalena Zmyślona, Anna
Balcerek, Wojciech Pluta, Mateusz Handke, Janusz Talaga, ks. Andrzej Kmieciak
i ks. Ryszard Krakowski.
Każdemu z przywołanych artystów
zapalono – na znak pamięci – świecę.
Na zakończenie muzycznego spotkania
zespół wykonał autorską piosenkę Janusza Talagi – „Płomień świecy”, napisaną
specjalnie na sobotni koncert.
(NOVUS)

KOŹMIN WLKP

10 lat owocnej współpracy
W październiku odbyła się uroczysta
sesja koźmińskiej Rady Miejskiej,
podczas której świętowano jubileusz 10-lecia współpracy partnerskiej
pomiędzy węgierską gminą Balatonmáriafürdő a miastem i gminą
Koźmin Wlkp.
Sesja miała bardzo uroczystą oprawę.
Rozpoczęła się od odśpiewania hymnów
Węgier i Polski. W uroczystości udział
wzięła 15-osobowa delegacja z węgierskiego miasta partnerskiego, dyrektorzy koźmińskich szkół i osoby zaangażowane
w polsko-węgierską współpracę.
Początki kontaktów obu gmin sięgają 2005 roku, kiedy to starosta krotoszyński i przedstawiciele Związku Gmin znad
Balatonu podpisali list intencyjny o woli
nawiązania partnerskich relacji pomiędzy
powiatem krotoszyńskim a gminami znad
Balatonu. 20 sierpnia 2007 roku burmistrzowie Galácz György i Maciej Bratborski podpisali oficjalny akt partnerstwa,

FOT. www.kozminwlkp.pl
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który określił obszary współdziałania, takie jak gospodarka, turystyka, kultura,
sport oraz wymiana dzieci i młodzieży.
Burmistrz
Balatonmáriafürdő
Galácz György i jego żona Galáczné Paizs
Anikó otrzymali Odznaki Honorowego
Obywatela Koźmina Wlkp.
– Doświadczenia dziesięciu lat pokazują, że do osiągnięcia sukcesu jest konieczna wspólna mobilizacja do działań

i wspólny cel. Chciałbym podziękować
burmistrzowi Koźmina za wkład pracy,
entuzjazm i serdeczność. Dziękuję też
wszystkim osobom, które czynnie uczestniczyły w realizacji naszego partnerstwa – powiedział burmistrz György
Galácz, który wręczył koźmińskiemu włodarzowi obraz przedstawiający krajobraz
znad Balatonu.
(NOVUS)

HUFIEC PRACY

Rywalizacja młodzieży na strzelnicy
Na początku listopada na strzelnicy
LOK przeprowadzono Hufcowe Mistrzostwa OHP w strzelaniu z broni
pneumatycznej oraz rzucie lotką. Najlepsi w swoich kategoriach byli Dominik Grobelny oraz Natalia Stefańska.
Zawody miały na celu promocję sportu strzeleckiego i aktywnego spędzania
wolnego czasu oraz wyłonienie reprezentacji na regionalne mistrzostwa, które odbędą się 16 listopada. W szranki stanęło 21 uczestników. Na łączny wynik każ-

dego z nich składały się punkty zdobyte
w strzelaniu oraz rzucie lotką do tarczy.
W gronie chłopców najlepszy był Dominik Grobelny (101 pkt.), który wyprzedził Oskara Staszewskiego (86 pkt.) oraz

Adriana Ptaka (80 pkt.). W grupie dziewcząt zwyciężyła Natalia Stefańska (40
pkt.), druga była Paulina Bukowska (37
pkt.), a trzecia Wiktoria Szmaj (33 pkt.).
Triumfatorzy otrzymali nagrody ufundowane przez Komendę Wojewódzką, a pozostałym wręczono pamiątkowe dyplomy.
D. Grobelny i N. Stefańska reprezentować będą krotoszyński Hufiec na mistrzostwach regionalnych. Nad przebiegiem zawodów czuwał przedstawiciel Ligi Obrony Kraju – Antoni Azgier.
OPRAC. (GN)

Edukacja

Matematyczna Jedynka

W Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. realizowany był projekt Matematyczne Rozgrywki Intelektualne
pod hasłem „Matematyczna Jedynka”. W związku z tym zorganizowano
szereg inicjatyw, w których brali udział
zarówno uczniowie, jak i rodzice.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
rodzinne warsztaty pod hasłem „Rodzinny
wyścig”, które przygotowane i poprowadzone zostały w oparciu o aplikację MathDuel oraz „Gamifikacja w edukacji” z wykorzystaniem aplikacji LearningApps.
Uczniowie Jedynki wzięli udział
w Triathlonie Matematycznym oraz
w Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Matematyka – lubię to!”, organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli
Matematyki, jak również w Miejsko-Gminnym Konkursie „Matematyczny
Czar Par”. Ponadto dzieci przygotowały
matematyczne wyszywanki na warsztatach pod hasłem „Wielokąty foremne i ich
przekątne” oraz uczestniczyły w turnieju
sportowym „Kółko i krzyżyk”.
Koźmińska szkoła również bierze udział
w Code Week – Europejskim Tygodniu Ko-

dowania, którego celem jest popularyzacja
i promocja nauki programowania wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych. Jedynka dołączyła do 4#CodeWeekPL, organizując własne wydarzenia: animację zapomocą wizualnego języka programowania Scratch, programowanie w polskiej wersji środowiska programistycznego Imagine-Logomocji oraz
przygotowanie prac z wykorzystaniem aplikacji 3D – Quiver.
Uczniowie zaangażowali się także
w rysowanie na ekranie, czyli konstruowanie figur geometrycznych w Scratchu. Stanęli w szranki w Konkursie Matematyczno-Fotograficznym „Matematyka
na fotografii” oraz w VII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego
„Matematyka w obiektywie”.
Realizując program, nie zapomniano
o roli zabawy, która jest naturalną i podstawową formą aktywności uczniów. Dlatego też podjęto takie działania jak Matematyczne Biuro Detektywistyczne, „Wyprawa w poszukiwaniu kamienia prawdy”,
zabawy z figurami „Gdzie mieszkają figury geometryczne?”, Matematyczna Enigma, „W poszukiwaniu symetrii”, Metoda
Matematycznych
Stacji
Badaw-

czych – „Czary linijki i krawieckiej miary”
oraz Instytut Magicznych Liczb – „Trasy
pełne działań”.
Jedynka potraktowała matematykę
„rodzinnie” i stąd rodzinne pieczenie
pierników oraz udział w oryginalnych
warsztatach edukacyjnych w Rogalowym
Muzeum Poznania.
W ramach projektu grantowego pozyskano 5 000 zł. Pieniądze przeznaczono
na zakup laptopa oraz gry matematyczne,
które przyczyniły się do wzbogacenia bazy
dydaktycznej szkoły, jak również jako nagrody w konkursach matematycznych.
Szkoła wzięła też udział w ogólnopolskim
podsumowaniu projektu podczas Pikniku
Matematycznego w Warszawie.
W trakcie realizacji programu nawiązano współpracę ze szkołami podstawowymi z gminy Koźmin Wlkp. oraz z różnych stron Polski, a także ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyki czy Uniwersytetem Szczecińskim w ramach Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”.
– W niekonwencjonalny sposób nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej
nr 1 w Koźminie Wlkp. zachęcają do zabawy i twórczego myślenia – mówi Jacek
Zawodny, dyrektor koźmińskiej Jedynki. – Temu z pewnością pomagają łamigłówki, a także matematyczne programy.
Jednym z nich jest Matlandia. To program online do nauki matematyki dla
uczniów szkoły podstawowej. Program
ów doskonali biegłość rachunkową, ale
również rozwija pamięć i logiczne myślenie. Kładzie też nacisk na wykorzystanie
matematyki w codziennych sytuacjach.
Przecież matematyka zmienia się razem
ze światem i dlatego cieszę się, że nasza
szkoła ma nowatorskich nauczycieli, co
pozwala młodym ludziom rozwijać swoje
pasje i odnaleźć się we współczesnym
świecie – podkreśla dyrektor SP nr 1.
OPRAC. (ANKA)

SP 1 KOŹMIN WLKP.

Klub Młodego Ratownika

Zajęcia prowadzili druhowie z koźmińskiej jednostki – Magdalena Kurkowiak, Marzena Domeńska i Przemysław
Pieniężny, z ramienia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – Maria Łąkowska,
a także dwóch przedstawicieli Klubu
Młodego Ratownika w Czarnym Sadzie.
W zajęciach uczestniczył również Jacek Zawodny, dyrektor koźmińskiej Jedynki. – Wspólnie z Ochotniczą Strażą
Pożarną w Koźminie Wlkp. we wrześniu

FOT. Szymon Sikora

8 listopada w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Klubu Młodego Ratownika. W przedsięwzięcie to
włączyła się Ochotnicza Straż Pożarna w Koźminie Wlkp.

powołaliśmy w naszej szkole Klub Młodego Ratownika. Celem spotkań jest nauka
pierwszej pomocy przedmedycznej i reagowania na różnego rodzaju zagrożenia.
Widzimy potrzebę prowadzenia takich
zajęć ze względu na fakt, iż dzieci powin-

ny być świadome różnych zagrożeń.
Chcemy, by nabyły takie umiejętności, co
pomoże im odpowiednio zareagować
w niebezpiecznych sytuacjach – oznajmia dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp.
Zajęcia, w których brało udział 20
dzieci, rozpoczęły się od krótkiej rozgrzewki, ponieważ dobry ratownik to sprawny
ratownik. Strażacy podali numery alarmowe, omówili szczegółowo resuscytację krążeniowo-oddechową, wyjaśnili, jak zabezpieczyć odcinek szyjny kręgosłupa, zademonstrowali, jak ułożyć poszkodowanego
w pozycji bocznej bezpiecznej.
Następne spotkanie w ramach Klubu
Młodego Ratownika zaplanowano na 13
grudnia o godz. 16.00. Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne dzieci do udziału.
(ANKA)

KONFERENCJA

Edukacja normalizacyjna
w szkole zawodowej

FOT. FOT. W. Wronecki / P. Górski

SP 1 KOŹMIN WLKP.
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We wtorek, 7 listopada, w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie odbyła się konferencja „Edukacja normalizacyjna
w szkole zawodowej”. Wzięli w niej
udział dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele przedmiotów
zawodowych i kadra zarządzająca
w oświacie.
Było to już trzecie spotkanie w Krotoszynie, poświęcone normalizacji. Dwa poprzednie seminaria – „Normalizacja nie
tylko dla inżynierów” oraz „Porządkowanie świata, czyli od normowania do normalizacji” – dedykowane były uczniom
szkół ponadgimnazjalnych i nauczycielom przedmiotów zawodowych.
Organizatorami konferencji były Starostwo Powiatowe w Krotoszynie i Polski
Komitet Normalizacyjny. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął starosta
Stanisław Szczotka, a medialny – czasopismo „My zawodowcy”.
W pierwszej części wykładu dr inż.
Zygmunt Niechoda mówił o najważniejszych zagadnieniach z zakresu normalizacji w różnych dziedzinach życia. Wskazał
również wymierne korzyści płynące ze
stosowania norm. Słuchacze zapoznali się
z zasadami tworzenia norm i aspektami
podejścia do normalizacji.
Ekspert omówił podstawę programową w zakresie edukacji normalizacyjnej.
W części drugiej do podstawy istniejącego
przedmiotu PDG (podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) został
wprowadzony zapis „Uczeń: stosuje zasady normalizacji”. Dr Z. Niechoda podkreślił, iż stwierdzenie to jest bardzo enigma-

tyczne i nie obejmuje oceny zgodności. Jak
tłumaczył, to do szkoły należy opracowanie konkretnego programu kształcenia. I nie chodzi tu o uczenie się na pamięć
treści norm w poszczególnych zawodach,
ale o znajomość zasad i ukształtowanie
umiejętności wyszukiwania oraz prawidłowego stosowania właściwych norm
i procedur oceny zgodności.
Ponadto przedstawione zostały przykładowe propozycje rozwiązań w zakresie
realizacji treści programowych dla nowej
podstawy.
W konferencji wzięli udział wicestarosta Paweł Radojewski, Barbara Wiatrak – wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, Mariola Kaźmierczak – dyrektor Samorządowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Andrzej Jóźwik – naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego
w Kępnie, Sławomir Sobczyk – naczelnik
Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pleszewie, dr Jacek Kępa – naczelnik
Wydziału Promocji i Współpracy UM
w Krotoszynie, Przemysław Wójcik i Waldemar Wronecki z Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Krotoszynie, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z powiatów krotoszyńskiego, kępińskiego i pleszewskiego, nauczyciele przedmiotów zawodowych, oraz
przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – dr inż. Zygmunt Niechoda i Paweł Górski – pełnomocnik prezesa PKN ds. polityki edukacyjnej.
Organizatorzy serdecznie dziękują
Bankowi Spółdzielczemu w Krotoszynie
za wsparcie przedsięwzięcia.
OPRAC. (ANKA)
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BIBLIOTEKA

Spotkanie autorskie z Jakubem Skworzem
W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej
odbyło się spotkanie autorskie z Jakubem Skworzem, pisarzem książek dla
dzieci i młodzieży. Wzięło w nim
udział 125 uczniów klas V i VI szkół
podstawowych nr 1, 4 i 8.

wiają losy najważniejszych postaci
w historii Polski.
Po przeczytaniu fragmentu autor
opowiedział o książce i przedstawił prezentację o losach i przygodach tytułowej
postaci. Potem zadawał pytania, a dzieci
za udzielenie poprawnej odpowiedzi
otrzymywały zakładki i naklejki. Również
biblioteka otrzymała prezent od J. Skworza – jego najnowszą książkę.
Spotkanie było doskonałym przygotowaniem do późniejszej lektury „Pana
Tadeusza”. Pozwoliło poznać Mickiewicza nie jako wielkiego wieszcza, lecz jako
człowieka z krwi i kości, który również
zmagał się z ludzkimi słabościami.

Jakub Skworz jest autorem takich
dzieł jak „Męskie rozmowy nastolatka”, serii o księżniczce Adeli czy książki „Prawie bajki”. Tematem spotkania
były losy Adasia – głównego bohatera
książki „Adaś Mickiewicz – łobuz
i mistrz”. Jest to pierwsza z cyklu wciągających książek o wielkich Polakach,
czyli powieści opar tych na faktach,
które w fascynujący sposób przedsta-

(ANKA)

HUFIEC PRACY

Upiekli rogale świętomarcińskie
Z okazji 11 listopada przedstawiciele
Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie sami przygotowali rogale świętomarcińskie. Wypieki powstawały
pod czujnym okiem Agnieszki Kwiatkiewicz i Magdaleny Nowackiej.
Dzieci własnoręcznie wyrabiały cia-

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie

sto, wykrawały trójkąty, a następnie zwijały
kształtne rogaliki. – Młodzież chętnie sobie pomagała i dzieliła się doświadczeniami. Wszyscy spisali się na medal, a ilość wypieczonych rogali przerosła nasze oczekiwania. Wszystko przebiegało w przyjaznej
atmosferze, a przygotowane przez uczestników smakołyki oczywiście zostały zje-

dzone – skomentowała A. Kwiatkiewicz.
OPRAC. (GN)

godz. 21.00 – LISTY DO M 3 – Polska, komedia ro- 18 listopada
2-3 grudnia
Pierwsza kolejka Krotoszyńskiej Halowej Ligi Piłki Turniej piłki nożnej Reiss Cup pod patronatem burmantyczna, 100'
Nożnej od godz. 12.00 w hali przy ul. Olimpijskiej.
mistrza w hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
Wtorki-czwartki

Koźmin Wlkp.

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w wie- 23-29 listopada
Światowy Dzień Pluszowego Misia – od godz. 10.00
22 listopada
ku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali sportogodz. 14.30 – THOR: RAGNAROK – USA, fantaw Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej; dla dzieci
Koncert Bishops Green w kinie Mieszwej przy ulicy Olimpijskiej.
sy/przygodowy, 130' – 2D dubbing
z przedszkoli i szkół podstawowych.
ko – godz. 19.00. Bilety w cenie 10 (szkolny) i 15 zł.
godz. 16.45 – THOR: RAGNAROK – USA, fanta- 16 listopada
1 grudnia
26 listopada
Festiwal filmów krótkometrażowych „Future Shorts Kabaret Neo-nówka z programem „Kazik sam w doAndrzejkowa Kabaretowa Biesiada Śląska w kinie
sy/przygodowy, 130' – 2D napisy
godz. 19.00 – LISTY DO M 3 – Polska, komedia ro- Autumn Season” o godz. 21.00 w kinie 3D Przedwio- mu” w hali widowiskowej przy ulicy Olimpijskiej Mieszko – godz. 18.30. Bilety w cenie 30 (przedśnie. Bilety w cenie 10 zł.
o godz. 20.30.
sprzedaż) i 40 (w dniu koncertu) zł.
mantyczna, 100'

14-22 listopada
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KARATE

Worek medali na mistrzostwach Wielkopolski
4 listopada w Krotoszynie odbyły
się XV Mistrzostwa Wielkopolski
w Karate WKF. Na tatami nie zabrakło oczywiście przedstawicieli UKS
Shodan Zduny, ASW Nippon Krotoszyn, Ukemi Kobylin oraz Koźmińskiego Klubu Karate.
Organizatorami zawodów były Wielkopolski Okręgowy Związek Karate Olimpijskiego oraz gmina Krotoszyn. Celem turnieju było wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych konkurencjach, którzy stworzą kadrę Wielkopolski Karate WKF. W mistrzostwach
wzięło udział 250 karateków z 23 klubów.
Spośród przedstawicieli naszego powiatu w kata medale zdobyli Marta Strebeul (UKS Shodan – złoto), Katarzyna
Trafankowska (Shodan – złoto), Maurycy
Maciaszek (Shodan – złoto), Wiktor
Adamski (Shodan – złoto), Maja Dolata
(ASW Nippon – srebro), Weronika Becker (Shodan – srebro), Patryk Matysiak
(Nippon – srebro), Jakub Romański
(Shodan – srebro), Nadia Duczmal (Shodan – brąz), Zofia Duczmal (Shodan – brąz), Matylda Ozga (Shodan – brąz), Robert Król (Nippon – brąz)
i Norbert Tysiak (Shodan – brąz).
W kumite na podium stanęli Adrian
Płonka (Nippon – złoto), Jakub Kurek

BIEGI

Anna Szóstak podjęła wyzwanie

(Nippon – srebro), Kajetan Woźniak
(Koźmiński KK – srebro), J. Romański
(srebro), Łukasz Błaszczyk (Nippon – srebro), Wiktoria Maciaszek (Shodan – srebro), P. Matysiak (srebro), M. Dolata (srebro), M. Ozga (srebro), Julia Mosz (Nippon – srebro), K. Trafankowska (srebro),
Jakub Borowczyk (Koźmiński KK – brąz),
Jakub Formanowski (Shodan – brąz), Filip Mosz (Nippon – brąz), Jakub Pleskacz
(Nippon – brąz), Wojciech Pestka (Koźmiński KK – brąz), N. Tysiak (brąz), Martin Grunek (Nippon – brąz), Wiktor
Adamski (brąz), Marcelina Pleskacz (Nippon – brąz), W. Becker (brąz) oraz Wiktoria Pieklo (Shodan – brąz).
W konkurencji fantom czołowe pozy-

DART

Liderzy powiększają przewagę
Jacek Cieślak i Anna Kowalczyk ponownie zostali zwycięzcami turnieju
Krotoszyńskiej Ligi Darta. Triumfatorzy ubiegłorocznych rozgrywek powiększają przewagę nad resztą
stawki.
Jacek Cieślak w drodze po wygraną
odprawił z kwitkiem Przemysława Misiaka (3: 2), Dominika Szymkowiaka (3: 0),
Wojciecha Jędrzejczaka (3: 0) oraz dwukrotnie Grzegorza Mroza (3: 0 i 5: 2).
Krotoszynianin w pełni wykorzystał nieobecność Norberta Pecyny, Przemysława

Pawlickiego oraz Bartosza Derwicha, powiększając przewagę nad rywalami.
Coraz wyżej plasuje się Przemysław
Sawicki, który w ostatnim turnieju zajął
dziewiątą pozycję i jest piąty w klasyfikacji generalnej. Zawodnik ten pokonał
Konrada Pawłowskiego (3: 1) i Łukasza
Kolanowskiego (3: 2), a nie sprostał G.
Mrozowi (1: 3) i Waldemarowi Kałużnemu (1: 2). Najwyżej spośród krotoszynian, oczywiście poza J. Cieślakiem, uplasował się Ł. Kolanowski (7-8 miejsce),
który wygrał z Robertem Rogozińskim
(2: 0), Adrianem Jasińskim (2: 1) i Paw-

cje zajmowali M. Dolata (złoto), Wiktoria
Ptak (Shodan – złoto), J. Kurek (Nippon – srebro), Nikola Kałuża (Shodan – srebro), R. Król (brąz), Anna Streubel (Shodan – brąz), Julia Kazańska (Nippon – brąz) i Paweł Witek (Nippon – brąz).
W kata PK nasi karatecy wywalczyli dwa
brązowe krążki – Kalina Tobolska (Shodan) i Katarzyna Bajodek (Shodan).
W kihon PK na drugich miejscach
uplasowali się Filip Kowalski (Nippon)
oraz Julia Maślanka (Ukemi Kobylin),
a na trzecich – Bartosz Kęsy (Nippon),
Wiktor Tokarski (Nippon) i Adrianna
Ziętek (Ukemi).
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

łem Pawlickim (2: 1) oraz przegrał z D.
Szymkowiakiem (0: 2).
Ponadto nasze miasto reprezentowali
Paweł Pawlicki (9-12 miejsce), A. Jasiński
(13-16), Daniel Borski (13-16), Włodzimierz Skalski (13-16), Mateusz Wojtaszek (17-22) i Marcin Wojtkowiak (1722). Warto odnotować, że J. Cieślak rzucił na turnieju maksymalną liczbę punktów (180) oraz dwukrotnie ukończył lega 17. lotką.
W rozgrywkach kobiet znów najlepsza była Anna Kowalczyk. Pochodząca
z Ostrowa Wielkopolskiego darterka pokonała Martę Pawlicką (3: 1) oraz dwukrotnie Ilonę Kuznowicz (3: 0 i 4: 2).
(GRZELO)

Pochodząca z Krotoszyna Anna Szóstak zdecydowała się podjąć wyzwanie i pobiec dla Fundacji Rak’n Roll
w 13. Półmaratonie Warszawskim.
Jeżeli uzbiera 500 zł na rzecz chorej
osoby, to pokona cały dystans
w stroju superbohatera.
Akcja internetowa #biegamdobrze
będzie miała miejsce podczas 39. Maratonu Warszawskiego oraz 13. Półmaratonu
Warszawskiego. Anna Szóstak po przerwie zdecydowała się wrócić do biegania
na swoim ulubionym, półmaratońskim
dystansie. – Chciałam, aby mój powrót
do biegania był jeszcze bardziej fantastyczny, dlatego zdecydowałam się biec
dla Fundacji Rak’n Roll. Jeżeli uda mi się
uzbierać 500 złotych, to pokonam cały
półmaraton w stroju superbohatera – podkreśla A. Szóstak.
Zgłaszając się do startu w maratonie
bądź półmaratonie, każdy uczestnik
może wesprzeć działalność jednej
z ośmiu organizacji partnerskich. Są to
Amnesty International, Dajemy Dzieciom Siłę, Wygrać Życie!, Wcześniak,
WWF Polan, Polska Akcja Humanitarna, Unicef i wspomniana wcześniej Fundacja Rak’n Roll.
– W naszym kraju bieganie charytatywne nabiera tempa, a wszystko dzięki
akcji #biegamdobrze. Poprzez takie inicjatywy my, jako uczestnicy, zamierzamy
nadać naszej rywalizacji dodatkowego
znaczenia – oznajmia A. Szóstak. Do tej
pory akcja towarzyszyła 37. PZU Maratonowi Warszawskiemu, 11. PZU Półmaratonowi Warszawskiemu oraz 12. Ekidenowi. Uczestnicy zebrali wspólnie po-

nad 590 tysięcy złotych na cele dobroczynne.
– Założyłam sobie, że uda mi się uzbierać kwotę 500 zł, która pomoże mi zaprezentować się w półmaratonie. Obecnie
mam już prawie 200 zł. W zamian obiecuję pokonać dystans w stroju superbohatera – Wonder Woman albo Kapitana Ameryki. To będzie mój dziesiąty bieg półmaratoński. Mam nadzieję, że złamię granicę
dwóch godzin – podsumowuje biegaczka.
(GRZELO)

TENIS ZIEMNY

Rędzikowski i Owczarz triumfatorami ligi
W październiku w restauracji Iskra
odbyło się uroczyste podsumowanie
sezonu Krotoszyńskiego Towarzystwa
Tenisowego. Nagrodzono najlepszych
zawodników drugiej edycji rozgrywek
ligowych w naszym powiecie.
Na uroczystość zaproszono członków KTT, uczestników ligi oraz przedstawicieli władz miasta i powiatu. Od czerwca do końca września na kortach w Krotoszynie oraz Koźminie Wlkp. trwały rozgrywki ligowe w kategoriach +45 lat

i open. Nad zawodami czuwało KTT, we
współpracy z IKS Spartakus Koźmin
Wlkp. Rywalizację wspierały też samorząd powiatowy i Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp.
W kategorii open 12 zawodników
grało najpierw w dwóch grupach systemem każdy z każdym. Czterech najlepszych awansowało do półfinałów. Robert
Rędzikowski pokonał Przemysława Koczorowskiego, a Kacper Grzesiński musiał uznać wyższość Waldemara Wolniaka. Trzecie miejsce zajął K. Grzesiński.

W finale natomiast R. Rędzikowski wygrała z W. Wolniakiem 2: 0 (6: 2, 6: 4).
W kategorii +45 lat rywalizowało 16 tenisistów. Rozgrywki grupowe
wyłoniły ósemkę najlepszych. Ćwierćfinały przebrnęli Waldemar Wronecki
(6: 3, 6: 0 z Gruchalskim), Paweł
Owczarz (6: 2, 6: 2 z Kaźmierczakiem),
Jerzy Rędzikowski (7: 5, 6: 2 z Kucharskim) oraz Maciej Przewoźny (6: 2, 6: 1
z Borodo).
Wpółfinałach W. Wronecki pokonałM.
Przewoźnego 2: 0 (6: 4, 6: 4), a P. Owczarz

wygrał z J. Rędzikowskim 2: 0 (6: 2, 6: 2).
Na trzecim miejscu rozgrywki ukończył M.
Przewoźny. Triumfował P. Owczarz, który

ograł w finale W. Wroneckiego 2: 1
(6: 3, 3: 6, 6: 3).
(GRZELO)
FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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CIĘŻARY

PIŁKA NOŻNA

Agnieszka Nowak w czołówce

Astra dziękuje za wsparcie

Kolejny udany występ zanotowała pochodząca z Lutogniewa Agnieszka
Nowak. Reprezentantka Stowarzyszenia Atletyki Ciężkiej Ursus Krotoszyn uplasowała się na podium
w trzech klasyfikacjach w Pucharze
Europy w wyciskaniu leżąc w Złotoryi.
Dla Agnieszki Nowak były to już
trzecie zawody w ciągu trzydziestu dni
i szóste w tym roku kalendarzowym. Tym
razem reprezentantka SAC Ursus, a zarazem przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, rywalizowała
w Pucharze Mistrzów w Złotoryi.
W imprezie startowało ok. 140 zawodników z Polski i innych krajów, m. in.
Rosji, Białorusi, Węgier, Czech, Serbii czy
Niemiec. A. Nowak walczyła w kategorii 52 kg. W pierwszym podejściu wycisnęła 50 kg. W drugiej próbie zaliczy-

ła 55 kg. Kolejne podejście – do ciężaru 57,5 kg – nie powiodło się.
Wynik naszej atletki zapewnił jej
wysokie lokaty w aż trzech klasyfikacjach. Wśród kobiet do 52 kg zajęła
pierwsze miejsce, w kategorii open juniorek uplasowała się na drugiej pozycji,
natomiast w służbach mundurowych
była trzecia.

– Mogło być lepiej, ale mimo wszystko jestem zadowolona ze startu. W tym
roku był to już szósty występ i pewne
zmęczenie dawało się już we znaki. Poziom zawodów był wysoki, dlatego cieszą
mnie lokaty, które zajęłam. Teraz pora
na odpoczynek przed kolejnym sezonem – skomentowała A. Nowak.
(GRZELO)

PŁYWANIE

Mistrzostwa powiatu krotoszyńskiego
Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych rywalizowały na mistrzostwach powiatu krotoszyńskiego w pływaniu. Zawody odbyły się na pływalni
Wodnik. Organizatorem był Szkolny
Związek Sportowy w Krotoszynie.

Przypomnijmy, że krotoszyńska firma Stolrus rozpoczęła współpracę z Astrą
w lipcu 2014 roku. – Od tego czasu nasze
relacje wyglądają wzorowo, za co chciałem ogromie podziękować przedsiębiorstwu. Zawsze służą pomocą w różnych
sprawach, a sprzęt otrzymany od nich jest
wykorzystywany na meczach, treningach
oraz wyjazdach klubowych – oznajmia

Mariusz Ratajczak, wiceprezes klubu.
Przez trzy lata krotoszynianie otrzymali od swojego sponsora koszulki na rozgrzewkę, dwa rodzaje dresów na treningi
i spotkania ligowe oraz torby meczowe.
Stolrus pomógł także klubowi w wyposażeniu nowej siedziby. – Dostaliśmy
od firmy stół i krzesła. Z kolei dyrektor
CSiR Wodnik, Jacek Cierniewski, zapewnił nam meble. Dzięki ich wsparciu w idealnych warunkach możemy prowadzić
zebrania zarządu oraz spotkania z naszymi biznesowymi partnerami – podsumowuje M. Ratajczak.
(GRZELO)

DART

Remis w meczu na szczycie
FOT. SP 4 Krotoszyn

W rywalizacji sztafetowej najlepsze
były ekipy SP 4 Krotoszyn (2: 38: 18),
Gimnazjum 1 Krotoszyn (5: 09: 34)
oraz I LO Krotoszyn (4: 36: 98) – w kategorii chłopców, a także SP 4 (2: 51: 63)
oraz I LO (5: 06: 42) wśród dziewcząt.
W rocznikach 2007/08 w poszczególnych konkurencjach triumfowali Anna Chlebowska (SP 4), Julianna Grenda
(SP 4), Alicja Piastowska (SP 4), Oliwier
Muszyński (SP 7), Mikołaj Jędrzejak
(SP 8), Juliusz Płócienniczak (SP 4) oraz

Bardzo dobrze rozwija się współpraca
na linii Astra Krotoszyn – Stolrus. Firma przekazała dla klubu kolejną część
rzeczy sportowych, które z dumą noszą zawodnicy seniorskiego zespołu.

Nikola Ślagowska (SP 4).
W rocznikach 2005-2006 pierwsze
miejsca zajmowali Alicja Góralska (SP 8),
Aleksandra Szczepaniak (SP 4), Kacper
Snela (SP 4), Adrian Gromski (SP 8) i Jan
Cichowlas (SP 4).
W zmaganiach gimnazjalistów zwycię-

żali Patryk Gromski, Eryk Banasiewicz, Mikołaj Wiśniewski, Julia Bielawna, Joanna Nowaczyk oraz Zuzanna Marciniak. Z kolei
wgrupie licealistów najlepsi byli Monika Jadczak, Marta Szpoper, Jan Trębka, Kamil Biernacki, Daniel Swora i Adrian Klonowski.
(GRZELO)

SIATKÓWKA

Zespoły Piasta wciąż w grze
Dwa miesiące rywalizacji mają już
za sobą młodzicy i kadeci UKS Piast
Krotoszyn. Obie grupy wiekowe pokazały się z bardzo dobrej strony, zapewniając sobie awans do etapu wojewódzkiego.
Kadeci, prowadzeni przez trenera Tomasza Horyzę, najpierw trafili do grupy
trzyzespołowej, dlatego z każdym rywalem
rozegrali po trzy spotkania. W meczach
z SPS Konspol Słupca krotoszynianie nie
mieli problemów i wszystkie wygrali
po 3: 0. Gorzej powiodło im się w pojedyn-

kach z VII LO SMS Amber Kalisz. Piast doznał trzech porażek – 2: 3, 1: 3 i 0: 3.
W kolejnym etapie po dwie najlepsze
drużyny z każdej grupy walczą o miejsca 1-8. UKS Piast zanotował póki co trzy
przegrane – z UKS SMS Joker Piła 0: 3
(21: 25, 16: 25, 21: 25), KPS Progress
Września 0: 3 (23: 25, 23: 25, 19: 25)
oraz MKS Kangur Nowy Tomyśl 1: 3
(21: 25, 25: 22, 23: 25, 22: 25). Do końca roku team z Krotoszyna musi jeszcze
zmierzyć się z Eneą Energetyk Poznań,
UKS Piątka Turek, UKS 9 Leszno oraz
ponownie z zespołem z Kalisza.

W rozgrywkach młodzików UKS
Piast II Krotoszyn awansował do drugiego
etapu, tracąc przy tym zaledwie jednego
seta. Młodzi siatkarze z Parcelek w pokonanym polu pozostawili SKS Murowana
Goślina oraz MKS Malta Poznań.
Z jedną porażką na koncie pierwszą
fazę zakończył UKS Piast I. Krotoszynianie dwukrotnie ograli MUKS Grom Kalisz 2: 0 i VII LO SMS Amber Kalisz 2: 0.
Ponadto zanotowali zwycięstwo i porażkę
w pojedynkach z UKS SMS Joker Piła – 2: 0 i 1: 2.
(GRZELO)

W najciekawszym spotkaniu trzeciej
kolejki krotoszyńskiej Superligi Darta na steelu Przemysław Pawlicki
zremisował z Sebastianem Szostakiem 4: 4. Pozycję lidera utrzymał
Jacek Cieślak, który zanotował dwa
zwycięstwa.
Tak więc dwaj zawodnicy z czołówki
podzielili się punktami. Ponadto P. Pawlicki pokonał Ewę Pawlicką (5: 2), a S. Szostak ograł Łukasza Kolanowskiego (5: 0).
Z kolei J. Cieślak wygrał z Karolem Pietrzakiem (5: 2) oraz Marcinem Wojtkowiakiem (5: 2). Drugie miejsce w tabeli
utrzymał czarny koń rozgrywek – K. Pie-

trzak, który nie dał szans Krzysztofowi
Banaszakowi (5: 0).
Pierwsze punkty zgarnęła Marta Pawlicka, pokonując K. Banaszaka (5: 3). W drugim spotkaniu uległa Ł. Kolanowskiemu
(3: 5). Awans w tabeli zanotowali Adrian Jasiński i Sławomir Olgrzymek. Pierwszy
z nich pokonał Grzegorza Nowaka (5: 2)
i zremisował z Przemysławem Sawickim
(4:4), adrugi odniósł dwa zwycięstwa – zD.
Borskim (5: 3) i Tomaszem Stefanem (5: 2).
W czwartej serii najciekawiej zapowiadają się pojedynki P. Pawlickiego z K.
Pietrzakiem oraz P. Sawickiego z S. Szostakiem.
(GRZELO)
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Turniej partnerów SKLD

Udane zakończenie jesieni
Pewnym zwycięstwem zakończył
rundę jesienną Piast Kobylin. Podopieczni trenera Marka Nowickiego
pokonali na własnym terenie Zefkę
Kobyla Góra 3: 0. Była to ich dziesiąta wygrana w tym sezonie ligowym.

W czwartek, 2 listopada, w krotoszyńskim klubie Bila odbył się towarzyski turniej, w którym rywalizowali
partnerzy Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta. Na zawodach, które
przebiegały w znakomitej atmosferze, nie zabrakło przedstawicieli
Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN. W finale spotkali się właśnie reprezentanci naszej redakcji.
Turniej zorganizowano dla tych, którzy pomagają stowarzyszeniu i je wspierają. – Chcieliśmy pokazać naszym partnerom, jak wygląda ta dyscyplina sportu – wyjaśnia Przemysław Pawlicki, prezes
SKLD. – Myślę, że zawody były bardzo
udane i każdy z uczestników wrócił do domu zadowolony. Dziękujemy Wam zaprzybycie oraz za wspieranie stowarzyszenia.
W szranki stanęło 13 zawodników. – Czworo z nich miało już wcześniej
okazję grać wdarta, dlatego oni każdego lega
musieli zakończyć double'em – tłumaczy P.
Pawlicki. – Pozostali gracze mieli za zadanie
zakończyć, zdobywając 501 punktów.
Największą furorę zrobił Waldemar
Wronecki, pracujący na co dzień w starostwie. Rozpoczął turniej od wygranej
z Szymonem Horyzą (2: 0), a następnie
uległ doświadczonemu Grzegorzowi Nowakowi (1: 2). Po lewej stronie drabinki
W. Wronecki uporał się z Mariuszem
Mintą (2: 0), Michałem Kobuszyńskim
(2: 0), Pawłem Galeją (2: 0) i Maciejem

Gostyńskim (2: 0). W pojedynku o finał
minimalnie przegrał (1: 2) z późniejszym
triumfatorem, Danielem Borskim.
– Wielkie podziękowania dla Zarządu
SKLD. To był świetny pomysł, aby zorganizować turniej towarzyski dla sympatyków
i mecenasów tej dyscypliny sportu. Bardzo
dobra atmosfera i przednia zabawa, niepozbawiona sportowej rywalizacji i emocji
do samego końca rozgrywek. Dla mnie bardzo udany wieczór, tym bardziej że zająłem
miejsce na podium. Do teraz nie wiem, jak
udało mi się osiągnąć tak dobry wynik
w debiucie – przyznaje W. Wronecki.
Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN związana jest z dartem już
od wielu lat, dlatego nie mogło zabraknąć
naszych przedstawicieli na turnieju.
Po raz pierwszy lotki w rękach miał Michał Kobuszyński. Nasz dziennikarz rozpoczął zmagania od przegranej z W. Skalskim (0: 2), a następnie pokonał Krzysztofa Banaszaka (2: 0). Zawody zakończył
po porażce z W. Wroneckim (0: 2).
Najlepiej z teamu GLK powiodło
się D. Borskiemu, który w finale ograł redaktora sportowego, G. Nowaka
(3: 2). – Dziękuję organizatorom za turniej. Oby było takich więcej, ponieważ
z każdym rokiem przybywa Wam partnerów. Moje zwycięstwo dedykuję córce
Wiktorii, która powinna urodzić się w najbliższym czasie (urodziła się kilka dni później – przyp. red.) – oznajmił D. Borski.
(GRZELO)

Miejscowi nie mieli problemów z pokonaniem rywali, którzy przyjechali do Kobylina w zaledwie jedenastu. Po pierwszej
połowie Piast prowadził dwoma bramkami. W 21. minucie Patryk Kamiński,
po dośrodkowaniu w pole karne, wycofał
futbolówkę na linię szesnastki, a Jakub Szymanowski mocnym uderzeniem po ziemi
nie dał szans bramkarzowi Zefki.
Pięć minut później fantastyczną asystą
popisał się strzelec pierwszego gola. Po długim podaniu w pole karne piłkę przejął Dominik Snela i strzałem głową przelobował
wychodzącego z bramki golkipera.
Wynik spotkania ustalił w 53. minucie Adam Kurzawa. Po dośrodkowaniu

z rzutu rożnego boczny obrońca skutecznie zamknął akcję przy dalszym słupku,
pakując piłkę do bramki.
Był to ostatni mecz Piasta w tym roku kalendarzowym. Czy kobylinianie
utrzymają drugie miejsce w tabeli
na przerwę zimową, przekonamy się
po spotkaniu Astry Krotoszyn z Piastem
Czekanów.
(GRZELO)

Piast Kobylin – Zefka Kobyla Góra 3:0 (2:0)
BRAMKI:
1:0
–
Jakub

Szymanowski (21’), 2:0 – Dominik
Snela (26’ głową), 3:0 – Adam
Kurzawa (53’)
PIAST: Poślednik – Wielebiński
(73’ Kokot), Wosiek, Pospiech, A.
Kurzawa – Snela (86’ B. Kowalski),
Szymanowski, M. Kurzawa, Kamiński
(80’ Jędrzejak) – Wachowiak (82’
Wciórka), Olikiewicz

BILARD

Weronika na mistrzostwach świata
Weronika Karwik, przedstawicielka
UKS Bila Zduny, jako pierwsza Wielkopolanka zaprezentowała się na Mistrzostwach Świata Juniorów w Bilardzie. Debiut naszej zawodniczki na tak
ważnej imprezie jest ukoronowaniem
jej dotychczasowej, dziewięcioletniej
pracy z trenerką Iloną Galeją.
W Moskwie nasz kraj, poza Weroniką Karwik (UKS Bila Zduny), reprezentował Wiktor Zieliński (Hades Poznań).
Opiekę nad bilardzistami sprawował selekcjoner Piotr Kędzior.
W. Karwik w kategorii 9-bil uplasowała się na dziewiątej pozycji. Rozpoczęła
zmagania od wygranej z Amerykanką Hailey Ann Fullerton 7: 2. Następnie nie
sprostała Chince Chia Chen (1: 7) oraz
Rosjance Valerii Trushevskayi (4: 7).

Rewelacyjnie w Moskwie spisał się
W. Zieliński. 16-letni bilardzista wywalczył brązowy medal w kategorii juniorów
młodszych. W półfinale przegrał z odwiecznym rywalem – Bośniakiem Sanjinem Pehlivanoviciem (4: 9), który ostatecznie zdobył złoty krążek. Wiktor
w drodze po brąz rozegrał cztery mecze.

W drugiej rundzie zaliczył porażkę z bilardzistą z Hong Kongu i do ćwierćfinałów awansował z grupy przegranych.
W pojedynku o brąz pokonał 9: 2 Białorusina Vladislava Shopika. Medal W. Zielińskiego jest czternastym w historii krążkiem naszych juniorów na MŚ.
(GRZELO)
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Cztery medale na Grand Prix

Szachowe mistrzostwa powiatu

Cztery razy na podium stawali tenisiści stołowi UKS Impuls Zduny
w dwóch turniejach z cyklu Grand
Prix Południowej Wielkopolski.

24 listopada w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej rozpoczną się Otwarte Mistrzostwa Powiatu Krotoszyńskiego w Szachach. Gazeta Lokalna
KROTOSZYN objęła patronat medialnym nad tym wydarzeniem.

Zawody młodzików i juniorów odbyły
się w Gołuchowie. Rywalizowało w nich 41
zawodników, w tym trójka przedstawicieli
Impulsu. W kategorii juniorów Katarzyna
Swora wywalczyła srebro, Wiktor Malec
zgarnął brąz, a czwarty był Łukasz Fluder – kadet, który tym razem wystartował

w wyższej kategorii wiekowej.
W Gizałkach natomiast walczyło 50
żaków i kadetów. Z tego turnieju zawodnicy zdunowskiego klubu również przywieźli dwa krążki. Srebrny medal w żakach zdobył Miłosz Kołodziejski, a na trzecim stopniu podium w kadetach stanął
Łukasz Fluder. Ponadto wśród żaczek szóstą pozycję zajęła Kasia Roszczak, a Olga
Zydorczyk była piąta w grupie kadetek.
Warto przypomnieć, iż działalność UKS
Impuls sponsoruje gmina Zduny.
(ANKA)

W zawodach mogą brać udział
uczniowie szkół podstawowych – urodzeni w 2004 roku i młodsi. Rywalizacja toczyć się będzie podczas pięciu turniejów – 24 listopada, 12 stycznia, 9 lutego, 23 marca oraz 8 czerwca – systemem

szwajcarskim na dystansie siedmiu rund.
Do klasyfikacji ogólnej liczyć się będzie
suma punktów zdobytych w czterech najlepszych turniejach, a przy równej liczbie oczek
zdecyduje lokata na ostatnich zawodach.
Uroczyste zakończenie mistrzostw odbędzie
się 8 czerwca 2018, po ostatnim turnieju.
Zapisy przyjmuje Przemysław Gustowski pod numerem telefonu 503 004 919.
Patronem honorowym i fundatorem nagród jest Bank Spółdzielczy w Krotoszynie,
a partnerem – krotoszyńska biblioteka.
(GRZELO)
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Strzelecki popis Mikołaja Marciniaka
Astra Krotoszyn – Olimpia Brzeziny 5:0
(2:0)
BRAMKI: 1:0 – Mikołaj Marciniak

(11’), 2:0 – Mikołaj Marciniak (38’), 3:0
– Mikołaj Marciniak (62’), 4:0 – Mikołaj
Marciniak (71’), 5:0 – Mikołaj Marciniak
(90’ głową)
ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Krystek, Wawrocki, Olejnik – Mizerny,
Mat. Marciniak (80’ Jankowski), Budziak
(70’ Stach), Miedziński (65’ Polowczyk)
– Oleśków (75’ Piwowar), Mik.
Marciniak

Mariusz Walkowiak
Mikołaj Marciniak w pojedynkę rozbił w niedzielę Olimpię Brzeziny. Napastnik Astry Krotoszyn pięć razy pokonał bramkarza rywali i jego drużyna wygrała 5: 0.
Gospodarze odnieśli zasłużone zwycięstwo, nie dając przyjezdnym żadnych
szans i nie pozwalając im na stwarzanie
dogodnych sytuacji.
Swój strzelecki popis Mikołaj Marciniak rozpoczął w 11. minucie, kiedy to będąc w polu karnym, posłał futbolówkę
do siatki przy bliższym słupku. Jeszcze
przed przerwą po raz drugi pokonał bram-

karza Olimpii, wykorzystując prostopadłe
podanie od swojego brata, Mateusza.
Po zmianie stron snajper Astry kontynuował dzieło zniszczenia. W 62. minucie skompletował hat tricka, a niedługo
potem popisał się indywidualna akcją,
po której było 4: 0. Marciniak minął
trzech rywali i umieścił piłkę w bramce
obok bezradnie interweniującego golkipera. W samej końcówce Marciniak
po raz piąty trafił do siatki, tym razem
głową po centrze Szymona Polowczyka.
Piłkarską jesień Astra zakończy zaległym meczem z Piastem Czekanów.
(GRZELO)
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Obra lepsza od Białego Orła

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

skórnego, badaniu palpacyjnym całego kręgosłu-

W ostatnim w tym roku meczu ligowym na własnym boisku Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. uległ wyżej sklasyfikowanej Obrze 1912 Kościan 0: 1. Gola na wagę kompletu punktów dla
gości strzelił w pierwszej połowie
Mateusz Boroń.
W 32. minucie Obra wyszła z szybką
kontrą. Do zagranej z lewego skrzydła
przed pole karne piłki dobiegł Mateusz
Boroń i pięknym uderzeniem z dystansu
pokonał Patryka Szulca, który nie miał
żadnych szans na skuteczną interwencję.
Najlepszą okazję dla Orłów zmarnował
Jakub Szymkowiak, który tuż przed przerwą przegrał pojedynek sam nasam zbramkarzem gości. W pierwszej połowie optyczną przewagę mieli gospodarze, którzy próbowali ataku pozycyjnego. Brakowało jednak ostatniego podania. Przy jednej z akcji

bliski skierowania piłki do własnej bramki
był jeden z graczy Obry, lecz futbolówka
przeleciała tuż obok słupka.
Po zmianie stron goście kontrolowali
sytuację na boisku, nie dopuszczając
do zagrożenia pod swoją bramką.
W ostatnim meczu przed przerwą zimową Orły zagrają na wyjeździe z PKS-em
Racot.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – Obra 1912
Kościan 0:1 (0:1)
BRAMKA: 0:1 – Mateusz Boroń (32’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Majusiak,

Grodzki (80’ Derwich), Skowron,
Czabański – Idzikowski, Wach, J.
Szymkowiak, M. Szymkowiak (70’
Maciejewski) – Gałczyński, Błażejczak
(65’ M. Szulc)

pa i miednicy oraz szczegółowym wywiadzie i historii choroby.

