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NAJWIĘCEJ CZY TELNIKÓW W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM

DZIŚ W NUMERZE:
● NA SYGNALE

● KULTURA

Agresywni wandale
na krotoszyńskich
ulicach

W Perzycach
po raz ósmy śpiewali
Niemena

■

e-mail: redakcja@glokalna.pl

ZDUNY

Wzmocnić poczucie
wspólnoty

Czytaj na str. 12

Czytaj na str. 4 i 13
● SPORT

● PODRÓŻE

Opowiedzieli o swojej
wyprawie po świecie

Trwają rozgrywki
krotoszyńskiej
ligi halowej

Czytaj na str. 6

Czytaj na str. 15

● MOTORYZACJA

● SPORT

Dodatek
TWÓJ SAMOCHÓD

Reiss Cup
w Krotoszynie!

Czytaj na str. 10-11

Czytaj str. 2

Czytaj na str.16

CHARYTATYWNIE

Pomóżmy Łukaszkowi!
Łukasz Gradowski ma zaledwie 7
lat, a z białaczką walczy już od 3 lat.
Jest pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego im dr. A. Jurasza
w Bydgoszczy. Przeszedł ponad 50
różnych chemioterapii oraz przeszczep szpiku od siostry, jednak nic
nie przyniosło pożądanych efektów.
Łukaszek ma kolejną szansę na wyzdrowienie – lek ze Stanów Zjednoczonych, nierefundowany w Polsce. Koszt
jednego cyklu leczenia to wydatek rzędu 200 tysięcy złotych, a chłopiec potrzebuje ich kilku… W zbiórkę pieniędzy zaangażowali się Jego najbliżsi oraz fundacje, które otworzyły specjalne konta. Pomóc może każdy!
Chłopczyk złapał wirusa od siostry,
gorączka nie spadała przez trzy tygodnie.
Antybiotyki nie pomagały, a z badań krwi

wiedząc, że dziecku dolega coś zupełnie
innego. U Łukasza w kwietniu 2015 roku zdiagnozowano nowotwór.
– Nikt nie jest w stanie opisać tego
bólu po najstraszniejszym ciosie – mówi
Joanna Gradowska, mama Łukaszka. – Człowiek nigdy nie jest gotowy
na nowotwór, zwłaszcza u własnego
dziecka. Wszystko było jak zły sen, z którego do dzisiaj nie umiemy się obudzić.
Łukasz rozpoczął leczenie i wszystko szło w dobrym kierunku. W listopadzie 2016 roku terapia dobiegła końca,
a chłopiec wrócił do domu z chemią
podtrzymującą. Wszyscy myśleli, że wygrali z chorobą, jednak 12 grudnia zeszłego roku białaczka powróciła. Po tygo-

dniu ciężkiej chemioterapii stan Łukasza pogorszył się do takiego stopnia, że
lekarze wprowadzili go w stan śpiączki
farmakologicznej.
W lutym tego roku nastąpił kolejny nawrót choroby. Ciało siedmioletniego Łukaszka jest bardzo wyniszczone, ma jednak
przed sobą kolejną szansę na wyzdrowienie.
Terapia lekiem Blinatumobab, nierefundowanym w Polsce, kosztuje 200 tys. złotych,
a potrzeba jeszcze od 4 do 8 takich cykli.
Taka kwota nie jest osiągalna dla rodziny Łukaszka, dlatego apelujemy o pomoc. Pamiętajmy, że liczy się każda złotówka. Wspólnie możemy dać Łukaszkowi szansę na wyzdrowienie!
(KOSTKA)

Łukaszkowi można pomóc:
- poprzez stronę Fundacji Siepomaga: https://www.siepomaga.pl/ratujemylukasza
- poprzez wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”
Bank BZ WBK

nie było żadnej diagnozy. Nikt wtedy nie
domyślał się, jak bardzo chory jest Łukaszek. Rodzice byli przerażeni i bezsilni,

nie wiedzieli, jak pomóc swojemu synkowi, nie mogli go nawet przytulić – bolało
go całe ciało. Lekarze walczyli z grypą, nie

31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: „798 pomoc dla Łukasza Gradowskiego”
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POMAGAMY

Wspieramy Marka
ZDUNY

Wzmocnić poczucie wspólnoty
W Centrum Animacji
W Zdunach odbyły się
społeczne w sprawie
osiedli. Nie brakowało
dyskusji na ten temat.

Społecznej
konsultacje
powołania
pytań oraz

Naostatniej sesji Rady Miejskiej wZdunach radni przegłosowali uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w kwestii utworzenia rad osiedlowych i nadania im statutów. Proponuje się
utworzenie trzech osiedli w mieście.
Osiedle nr 1 nosiłoby nazwę Zduny
Stare i obejmowałoby obszar okręgów wyborczych nr 1, nr 2 i nr 3, czyli ulice 1 Maja, Jutrosińską, Przemysłową, Rochowską,
Kobylińską, Hipolita Cegielskiego, Kopernika, Krotoszyńską, Masłowskiego,
Wiatraczną, Poprzeczną, Sienkiewicza,
a także Rynek, osiedla Grzybowe i Madalińskiego, plac Kościuszki
Wydawca: Wielkopolska Squad S.C.
Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny:
Andrzej Kamiński 691 275 725
a.kaminski@glokalna.pl
Grzegorz Nowak
g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
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.

Osiedle nr 2 ma się nazywać Zduny
Nowe i będzie obejmowało obszar okręgów wyborczych nr 4, nr 5 i nr 6, czyli ulice Kolejową, Łacnową – od nr 34 do 60
i od nr 47 do 81, Polną, Rejtana, Ignacego
Jana Paderewskiego, Jaśminową, Konstytucji 3 Maja, Liliową, Różaną, Towarową,
Wrzosową, Jana Kazimierza, Księdza Bolesława Jaśkowskiego, Okrężną, Pocztową, Powstańców Wielkopolskich, Wieczorka, Wrocławską i plac 700-lecia,
Osiedle nr 3 przyjmie nazwę Sieniutowo i obejmie obszar okręgów wyborczych nr 7, nr 8 i nr 9, czyli ulice Asnyka,
Bursztynową, Konopnickiej, Łacnową – od nr 1 do 45 i od nr 2 do 32, Młynarską, Podgórną, Prusa, Reja, Reymonta,
Słowackiego, Sosnową, Spokojną, Strzelecką, Szkolną, Witosa, Zacisze, Sportową, Mickiewicza, Ostrowską, Piaskową,
Leśną, Ogrodową, Sieniutową, Sulmierzycką, Wiosenną i plac Księdza Skargi.
Nazwy pochodzą od miasteczek lokowanych obok siebie – Zduny Stare, Nowe i Sieniutowo. W XVIII wieku doszło
do połączenia trzech miejscowości i powstało jedno miasto – Zduny.

Burmistrz Tomasz Chudy na konsultacjach podkreślał, że celem powołania
rad osiedli jest wzmocnienie poczucia
tożsamości i wspólnoty pomiędzy mieszkańcami. – Chcemy, żeby społeczności
lokalne zaczęły silniej integrować się ze
sobą, mieć lepsze poczucie tożsamości.
Rada osiedla będzie mogła pomagać burmistrzowi, zgłaszając prośby oraz problemy mieszkańców. Każda rada będzie miała osobny budżet. Gmina przyzna środki
do wykorzystania w ciągu roku w wysokości ok. 7 tys. zł – tłumaczył Tomasz
Chudy.
Mieszkańców interesowały przede
wszystkim statuty rad osiedli, możliwości
i cele, na jakie można przeznaczyć przyznane środki. Niektórych martwiła niska
frekwencja na spotkaniach i nikłe zainteresowanie tematem. W pierwszych
dwóch konsultacjach uczestniczyło zaledwie kilka osób. – Jeśli na spotkania przychodzi tak mało mieszkańców, to bardzo
źle o tym świadczy. To kompletny brak zainteresowania – zauważył jeden z mieszkańców.
Burmistrz stwierdził, że dobra frekwencja na tych spotkaniach to kwestia
czasu, albowiem mieszkańcy muszą się
do tego przyzwyczaić i zaakceptować. – Jeśli zauważą, że w ramach osiedli
coś będzie się działo, będą organizowane
różne inicjatywy, np. pikniki rodzinne
czy mecze osiedlowe, to na pewno się zaangażują. My nie proponujemy niczego
nowego, w Krotoszynie działają rady osiedli i jest podejmowanych szereg inicjatyw – powiedział Tomasz Chudy.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Cały czas ludzie dobrej woli starają
się pomóc Markowi Kucińskiemu,
u którego jakiś czas temu zdiagnozowano guza mózgu. W minionym
tygodniu mieszkańcowi Zdun dostarczono węgiel, zakupiony z pozostałych po zbiórce środków.
Przypomnijmy, że zorganizowana
przez naszą redakcję Powiatowa Gala

Sportu, połączona z Balem Sportowca,
miała wymiar charytatywny. Dochód
z tego wydarzenia został bowiem przeznaczony właśnie na rzecz Marka.
Tak więc przed kilkoma dniami trafił
do mieszkańca Zdun węgiel, a nieco
wcześniej firma Fach-Stol udzieliła rabatu
przy montażu nowych drzwi wejściowych.
(ANKA)

TANIEC

Kolejne sukcesy Show Dance

Wyśmienicie spisali się przedstawiciele krotoszyńskiego Centrum Tańca Show Dance podczas ogólnopolskich zawodów „Bitwa na Taniec” we
wrocławskiej Galerii Magnolia.
Podopieczni Katarzyny Wicenciak-Dudy oraz Dawida Pieczyńskiego odnieśli

w stolicy Dolnego Śląska dwa sukcesy. Patrycja Grochowicka zajęła drugie miejsce
w kat. 8-12 lat solo. W grupie tej rywalizowało blisko 60 osób. Z kolei zespół Po Kokardę okazał się bezkonkurencyjny w kategorii 'formacje do 12 lat'. Gratulujemy
młodym tancerzom kolejnych osiągnięć!
(ANKA)

Komunikacja
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Z POLICJI

Niszczył, demolował, groził
Przed kilkoma dniami krotoszyńscy
policjanci zatrzymali na gorącym
uczynku 25-latka, który – będąc
pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych – uszkodził elewacje budynków i 8 rolet zewnętrznych, zniszczył
znaki drogowe, drewnianym kijem
zdemolował dwa pojazdy. Ponadto
groził osobom postronnym.
– Policjanci otrzymali zgłoszenie
o mężczyźnie, który, idąc promenadą
w kierunku ulicy Witosa, niszczy znaki
drogowe – mówi Piotr Szczepaniak, oficer
prasowy KPP w Krotoszynie. – Po drodze
uszkodził również elewacje budynku i rolety zewnętrzne. Ponadto w trakcie swojego „spaceru” zdemolował dwa pojazdy,
a w trzecim zniszczył lusterko. Skierowany na miejsce patrol szybko dostrzegł
sprawcę. 25-latek został zatrzymany

Zatwierdzili przyszłoroczny budżet
16 listopada w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie odbyło
się zebranie Rady Osiedla nr 5. Przewodniczący Wiesław Sołtysiak
przedstawił pod głosowanie mieszkańców przyszłoroczny plan budżetowy z wykazem przewidywanych
inicjatyw.

życiowych, komunikacyjnych, rolnych, medycznych i innych!

CHARYTATYWNIE

Budżet Osiedla nr 5 na rok 2018
wyniesie 7 tys. zł. Na sprawy związane
z oświatą i wychowaniem przeznaczono 1100 zł – 700 zł na zakup nagród

i dofinansowanie Festynu Rodzinnego,
połączonego z Festiwalem Nauki w SP
nr 8 oraz 400 zł dla Przedszkola nr 7 Maciuś na występ teatru w ramach Festynu

KOŹMIN WLKP

Zagrali dla Amelki Goście z Niemiec

17 listopada w Krotoszyńskim Centrum Bilardowym Bila odbył się koncert charytatywny, w trakcie którego
zbierano środki na rehabilitację
Amelki Pastalskiej. Wystąpili Pan
Przecinek & Zespół Depresyjny oraz
Jarson i Przyjaciele.
W przerwie pomiędzy występami licytowano atrakcyjne gadżety, jak choćby
koszulkę zespołu Dżem, album z pocz-

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

RADA OSIEDLA NR 5

RYSZARD TEODORCZYK
– doradca
ubezpieczeniowy
Pogotowie
Ubezpieczeniowe 24h!
Pracujesz do wieczora lub w delegacji? Późno odebrałeś papiery z rejestracji? Potrzebujesz ubezpieczenia?
Zadzwoń – 601 174 891.
Oferuję ubezpieczenia indywidualnie, dopasowane do Twoich potrzeb,
za rozsądną cenę – w większości firm
ubezpieczeniowych! W szerokim zakresie ubezpieczeń – majątkowych,

Badanie mężczyzny wykazało, że był
pod wpływem środków odurzających
i substancji psychotropowych. Trafił więc
do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Funkcjonariusze policji w tym czasie ustalali okoliczności zdarzenia i pokrzywdzonych, od których przyjęto zawiadomienia.
Prokurator postanowił postawić zatrzymanemu cztery zarzuty, popełnione
w okresie pomiędzy 6 a 19 listopada. Dotyczyły one celowego przecięcia opony samochodu osobowego, zbiciu przedniej
szyby w drugim pojeździe, uszkodzeniu
elewacji i rolet okiennych w jednym z lokali gastronomicznych. Ponadto mężczyźnie zarzucono posiadanie substancji
odurzającej – marihuany – w ilości ponad 1 grama.
Prokuratura postawiła mu także zarzut kierowania w dniu 6 listopada
gróźb karalnych. Sprawca groził po-

krzywdzonej obrażeniami ciała, jednocześnie oblewając ją płynem, który okazał się sokiem owocowym, przy czym
agresor ostrzegł, iż następnym razem
będzie to benzyna.
– Z uwagi na obawę utrudniania
postępowania, a także prawdopodobieństwo, że podejrzany, pozostając
na wolności, może popełnić kolejne
przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu
lub bezpieczeństwu powszechnemu,
prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – wyjaśnia Maciej
Meler, rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Ostrowie Wlkp. – Sąd
po zapoznaniu się ze zgromadzonym
materiałem dowodowym oraz argumentacją prokuratora zastosował wobec 25-latka tymczasowe aresztowanie
na okres trzech miesięcy – dodaje.
Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do pięciu lat pozbawienia
wolności.

tówkami prezentującymi Krotoszyn
w przeszłości czy historyczną cegłę. Tego
dnia udało się zebrać 2254,69 zł.
Amelka Pastalska urodziła się 3 października 2012 roku z rozszczepem kręgosłupa, wodogłowiem i stopami końsko-szpotawymi. Szansą jest dla niej leczenie
komórkami macierzystymi, ale to bardzo
droga terapia.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

W Koźminie Wlkp. gościła delegacja
niemieckiego Związku Gmin Bad
Tennstedt, z którym gmina od 1999
roku ma podpisaną umowę partnerską. Przedstawiciele partnerskich
samorządów rozmawiali o odświeżeniu kontaktów pomiędzy Bad Tennstedt a Koźminem Wlkp.

Wizyta siedmioosobowej delegacji,
na czele z przewodniczącym Związku
Gmin Bad Tennstedt, rozpoczęła się
od spotkania z burmistrzem Maciejem
Bratborskim, wiceburmistrzem Jarosławem Ratajczakiem i skarbnikiem Andrzejem Serkiem. Włodarz Koźmina
omówił krótko historię miasta, opowie-

Rodzinnego dla wszystkich dzieci
z Osiedla nr 5.
Na kulturę fizyczną i sport przewidziano 5900 zł. Kwotę 2000 zł zarezerwowano na zorganizowanie osiedlowego
turnieju kręglarskiego, 3500 zł na przeprowadzenie akcji „Bezpieczne wakacje – bezpieczna kąpiel” oraz 400 zł
na opłaty dla PTTK za organizację osiedlowego rajdu rowerowego. Projekt budżetu został zaakceptowany przez mieszkańców.
(NOVUS)

dział o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i odpowiadał na liczne pytania
gości, a dotyczyły one m. in. funkcjonowania urzędu, szkolnictwa, finansowania
inwestycji.
Delegacja z Niemiec miała okazję
zwiedzić Muzeum Ziemi Koźmińskiej,
Zakład Aktywności Zawodowej, Ośrodek Kultury, przedszkole, a także dwie
lokalne firmy. Z kolei w remizie
przy ul. Floriańskiej goście spotkali się
z przedstawicielami Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Współpraca Koźmina z Bad Tennstedt sięga połowy lat 90. W 1999 roku
została ujęta w ramy formalnej umowy.
Partnerskie relacje obejmowały współpracę kulturalną, wymianę dzieci i młodzieży oraz poszczególnych grup zawodowych. Intensywnie rozwinęły się kontakty ochotniczych straży pożarnych. Ciekawym przedsięwzięciem była wspólna grupa cyrkowa, złożona z uczniów koźmińskiego gimnazjum i szkół w Kirchheilingen i Niddatal.
(NOVUS)
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Łukasz Rabenda

sta nowi ska lub sta nowisk pra cy,
na któ rym (-ych) ma być lub już jest
za trud nio ny pra cow nik. Bez względ nie na le ży opi sać wa run ki
wystę pują ce na da nym sta nowi sku
pra cy. Bardzo czę sto za po mi na się
o po da niu czyn ni ków uciąż li wych,
szko dli wych czy nie bez piecz nych,
łącz nie z war to ścia mi wy ni ka ją cy mi z prze prowa dzo nych ba dań śro dowi ska pra cy.
Skierowanie na badania profilaktyczne jest wydawane w dwóch egzemplarzach, jeden otrzymuje osoba kierowana na badania, a drugi zostaje w zakładzie lekarskim.

SKIEROWANIE NA BADANIA
LEKARSKIE
Badanie profilaktyczne pracowników wykonywane przez medycynę pracy przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
Należy tutaj dodać, że przepisy wymagają, aby firma miała podpisaną umowę na świadczenia zdrowotne z zakładem medycyny pracy.
Waż ne jest, aby pa mię tać o tym,
by w skie rowa niu zawar te by ły waż ne in for ma cje od no śnie ro dza ju ba da nia pro fi lak tycz ne go, okre śle nie

PODRÓŻE

Przemierzyli połowę świata

19 listopada w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie odbyło
się spotkanie z parą podróżników – Joanną i Adamem Dzielickimi. Licznie zgromadzona widownia
wysłuchała opowieści o niesamowitej, 3-letniej podróży po świecie.
Niezwykła przygoda Dzielickich rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku. Pod-

czas swojej podróży korzystali z różnych
środków transportu – autostopu, pociągu, samolotu, jachtu. Zwiedzili 31 krajów, m. in Rosję, Kazachstan, Kirgistan,
Chiny, Wietnam, Tajlandię, Filipiny, Indonezję, Australię, Nową Zelandię, Indie,
Pakistan, Iran.
W trakcie podróży najbardziej fascynowało ich poznawanie obcych kultur, miejscowych zwyczajów oraz kuchni. Jak pod-

kreślili, wielokroć spotykali się z ogromną
otwartością i życzliwością ze strony ludzi
w egzotycznych krajach, które przemierzali.
Dzieliccy opowiedzieli o tzw. couchsurfingu – systemie używanym przez autostopowiczów na całym świecie, dzięki
któremu można znaleźć oferty darmowego noclegu i wymiany kulturowej. Podróżnicy przyznali, że wiele czasu poświęcili na przygotowanie się do tej wyprawy. Konieczne było przecież zdobycie
wiedzy na temat poszczególnych państw
oraz niezbędnego ekwipunku, by być
przygotowanym na różnorodne warunki
atmosferyczne.
Ich pasja podróżowania pojawiła się
już na początku ich znajomości w 2009
roku. W pierwszą wspólną podróż autostopem za granicę udali się w lipcu 2010
roku.
Adam Dzielicki pochodzi z Krotoszyna, jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego i Akademii Wychowania
Fizycznego. Żona Joanna pochodzi z Mazur i ukończyła filologię polską.
(NOVUS)

ZDUNY

Świętowali swoje 30-lecie
18 listopada w Centrum Animacji
Społecznej w Zdunach odbyła się
uroczystość z okazji jubileuszu 30-lecia Zespołu i Kapeli Senior. Były podziękowania i gratulacje, były wyróżnienia dla zasłużonych członków zespołu oraz zabawa taneczna.
Podczas uroczystości przybliżono historię Seniora, który działa przy Niezależnym
Związku Zawodowym „Solidarność Weteranów Pracy” w Zdunach. Zespół powstał 19 listopada 1987 roku z inicjatywy
przewodniczącego NZZ „Solidarność Weteranów Pracy”, Jana Płonki. W skład Rady
Klubu Senior weszli: Helena Korczak (przewodnicząca), Anna Piaseczna (kierownik),
Marian Pondel (instruktor) oraz Mieczysław Skowroński, Anna Tanianka, Halina
Chmielarczyk, Pelagia Pietrzak i Halina
Fechner. Grupa liczyła wówczas 27 osób.

W 1990 roku przy zespole zawiązała
się kapela. Jej pierwszy skład tworzyli Marian Pondel (akordeon), Stanisław Glinkowski (skrzypce), Józef Konieczny (akordeon), Stefan Kawecki (perkusja). Zespół
występował na wielu imprezach. „Seniorzy” są znani z dobrej współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Baszkowie,
np. w 1992 roku zorganizowali cztery
występy dla tamtejszych pensjonariuszy.

W październiku 2010 roku Zespół
i Kapela Senior zdobyły pierwsze miejsce i Grand Prix na przeglądzie „Senior
z inicjatywą”, pokonując 27 innych
grup z całego regionu. W repertuarze
Seniora jest ponad czterysta utworów,
wierszy i monologów. Są to m. in. pieśni patriotyczne i kościelne oraz folklorystyczne.
(NOVUS)
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SP 1 KOŹMIN WLKP.

PRZEDSZKOLE SŁONECZKO

Harcerstwo w Jedynce

Anioł dobroci

Od września Hufiec ZHP podjął
współpracę ze Szkołą Podstawową
nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.
W rezultacie utworzono w hufcu
dwie nowe jednostki – 15 Drużynę
Harcerek „Ignis” i 8 Gromadę Zuchową „Brykające Tygryski”.

„Przy wzrastających obowiązkach
wzrastać również w świętości” (bł.
Maria Luiza Merkert) – pod takim hasłem dzieci z Przedszkola Słoneczko,
prowadzonego przez Zgromadzenie
Sióstr Św. Elżbiety, odtworzyły dzieje
miłosiernej bł. Marii Luizy Merkert.
Jest ona założycielką wielkiego dzieła Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety.

Nazywano ją „Aniołem dobroci”. Maria
Luiza Merkert całe swoje życie poświęciła biednym, chorym, opuszczonym i sierotom. Właśnie w takim świetle dziewczynki z grupy „Niezapominajki”,
w pięknych strojach Szarych Sióstr,
przypomniały posługę sióstr Marii, Matyldy, Klary, Franciszki – w imię pokrzywdzonych przez los.
OPRAC. (ANKA)

EKOLOGIA

Tyle zysku, ile odzysku

Urząd Miejski w Krotoszynie, we
współpracy z Regionalnym Centrum
Edukacji Ekologicznej, już po raz drugi zorganizował na rynku happening
ekologiczny, skierowany do uczniów
szkół podstawowych z terenu gminy.
Tym razem wydarzenie odbyło się
pod hasłem „Tyle zysku, ile odzysku”.
Głównymi tematami były ochrona
drzew i bioróżnorodność. Ponadto przypomniano podstawowe zasady recyklingu. W ekologicznej akcji udział wzięli

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałam Integracyjnymi im. Jana Pawła II,
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego, Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka
Jordana, Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie i Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Biadkach.
Dzieci przebrane były w symboliczne
kolory ziemi. Poza tym przygotowały banery
i plakaty tematyczne oraz piękne drzewka
świąteczne, wykonane z materiałów, które

się piosenek oraz zapoznali się z członkami innych drużyn hufca.
W grudniu wszyscy, jak co roku, spotkają się na biwaku mikołajkowym. Będzie to dla większości nowych harcerzy
i zuchów pierwszy taki wyjazd.
– Od września udało nam się wprowa-

dzić nowe pomysły i inicjatywy, które mają
wpływ na rozwój szkoły i rozszerzenie
oferty edukacyjnej. Dzieci otrzymały możliwość uczestnictwa w zajęciach Hufca
ZHP w Koźminie Wlkp. Zuchy i harcerze
chętnie się angażują w życie szkoły, uczestnicząc w imprezach organizowanych przez
społeczność uczniowską i grono pedagogiczne – komentuje Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp.
(ANKA)

Na początku roku szkolnego w Jedynce przeprowadzono nabór do obu
jednostek, jak i do tych już wcześniej
działających w hufcu. Zainteresowanie
było spore, co można było zauważyć
na kolejnych zbiórkach. Spotkania nowo
powstałych grup odbywają się w budynku koźmińskiej Jedynki. Obie liczą
po kilkanaście osób, a ponadto uczniowie
SP nr 1 licznie zasilili pozostałe drużyny.
Harcerze i zuchy biorący udział
w zbiórkach poznali już wiele przydatnych harcerskich umiejętności, nauczyli
już raz zostały użyte. Wszystkie prace były
tak zaskakujące, że postanowiono nagrodzić
każdą z nich. Uczestnicy otrzymali drewniane zakładki z symbolicznymi grafikami, odnoszącymi się do ochrony przyrody.
Burmistrz Krotoszyna wręczył
uczniom pokaźne draceny. Mają one przypominać o konieczności ochrony środowiska naturalnego, a zadaniem dzieci jest
dbanie o prawidłowy rozwój roślin. Organizatorzy postanowili też docenić każdą
szkołę za zaangażowanie. Przygotowano
zestawy drzewek i krzewów, które można
odbierać w Zakładzie Zieleni Marszałek.
– Chciałbym podziękować wszystkim uczniom za udział w drugim pikniku
ekologicznym – mówił burmistrz Franciszek Marszałek. – Wszystkim nam leży
na sercu ochrona przyrody. Tegorocznymi tematami przewodnimi pikniku są
drzewa i ekosystem. Wspólnie dbamy
o przyrodę, o to, by nie śmiecić, by utylizować, a nie palić odpadami w piecu – podkreślił burmistrz.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

ZSP 1 KROTOSZYN

To się czyta!

Rozmaite techniki malarskie i komputerowe posłużyły uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Krotoszynie do wykonania przepięknych plakatów, reklamujących
książki zakupione do biblioteki
szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Projekt „To się czyta!” miał na celu
rozbudzenie zainteresowania książką,
kształtowanie kultury czytelniczej oraz

promocję biblioteki szkolnej i jej działań.
Zwieńczeniem działań była wystawa
prac, spośród których wybrano najlepsze.
Komisja oceniająca zwracała szczególną uwagę na oryginalne ujęcie tematu, walory artystyczne oraz interpretację tytułu książki. Zwycięzców i wyróżnionych uhonorowano dyplomami i nagrodami, ufundowanymi przez Radę
Rodziców ZSP nr 1 i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.
(NOVUS)
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BIBLIOTEKA

MUZYKA

Pisanie zaczęło się od marzenia

Zmierzyli się z twórczością Niemena

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Magdaleną Kordel, autorką bestsellerowych
powieści, takich jak „Uroczysko” czy
„Sezon na cuda”, łączącymi wątki
obyczajowe z romansem.
Autorka sztukę pisania zgłębiała już
od najmłodszych lat, jak sama mówi – od poznawania pierwszych liter. – Gdy byłam mała, pisałam pamiętniki, głównie do szuflady – wspominała
Magdalena Kordel.
Pisarka lubi podróżować, czytać i gotować. Razem z mężem i dwójką dzieci
mieszka w Otwocku i kiedy tylko może,
ucieka w Sudety, bo marzy jej się dom
gdzieś wysoko w górach.

Książki zaczęła pisać, by poradzić sobie z własnymi problemami i przeszłością. Okazało się jednak, że wnikliwe spojrzenie na świat i fabuły jej powieści spotkały się z zainteresowaniem dziesiątek
tysięcy czytelników. – Pisanie zaczęło się
od marzenia. Kiedy pracowałam w „Tygodniku Otwockim”, chcieliśmy pisać historie na podstawie „Dzienników Bridget Jones”. Były emitowane w odcinkach.
Na początku pisałam bez myśli o czytelniku, nie zwracałam na to uwagi, pisałam
dla siebie. Moje powieści, jak na przykład
„Uroczysko”, były pisane na podstawie
własnych obserwacji i wspomnień. Książka jest sumą tego, czego doświadczamy – mówiła M. Kordel.

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
1-7 grudnia

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

(NOVUS)

W Perzycach odbył się VIII Młodzieżowy Przegląd Twórczości Czesława
Niemena. W wokalne szranki stanęli
uczniowie szkół podstawowych
i średnich. Wydarzenie uświetnił koncert gwiazdy wieczoru – Grażyny Łobaszewskiej z zespołem AJAGORE.
Występy młodzieży oceniało jury
w składzie: Grażyna Łobaszewska, Marek Olejnik, Iwona Kałążna i Małgorzata
Krupa. W kategorii szkół podstawowych
zwyciężyła Aleksandra Dura, a za nią
uplasowali się Jan Marcinkowski i Zuzanna Zawielak. Nagrody laureatom
wręczył wiceburmistrz Zdun Miłosz
Zwierzyk.

godz. 19.00 – LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI - Publiczną. Akcja skierowana do dzieci z przedszkoli i
szkół podstawowych.
USA, sci-fi/akcja, 121' 2D dubbing
godz. 21.15 – LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI 30 listopada
USA, sci-fi/akcja, 121' 2D napisy
Spektakl „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” w
Wtorki-czwartki
wykonaniu Teatru Żeromskiego z Kielc, o godz.
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w 19.00 w sali kina Przedwiośnie. Bilety w cenie 15 zł.
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali
1 grudnia
sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
Spotkanie autorskie z Jerzym Fedorowiczem i
28-29 listopada
premiera książki „Absolwenci” w Krotoszyńskiej
Światowy Dzień Pluszowego Misia od godz. Bibliotece Publicznej o godz. 16.30.
10.00, organizowany przez Krotoszyńską Bibliotekę
Zakończenie projektu „Leśmian – a jednak

W gronie uczniów szkół średnich najlepsza okazała się Alicja Piotrowicz, drugie miejsce zajęła Agnieszka Pietrzak,
a trzecie Maja Psiuk. Laureatów nagrodził
wicestarosta Paweł Radojewski.
Specjalne wyróżnienia przyznano
Aleksandrze Durze – jako najmłodszej
uczestniczce przeglądu – oraz Weronice
Ertel – za wykonanie najmniej popularnej
piosenki z repertuaru Czesława Niemena.
Gwiazdą wieczoru była Grażyna Łobaszewska – wybitna polska piosenkarka,
która obchodzi 40-lecie pracy artystycznej. Na jubileuszowy koncert składały się
piosenki z nowej płyty „Sklejam się”.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

czytamy!” w sali JAK Krotoszyńskiego Ośrodka
Kultury o godz. 19.00.
Kabaret Neo-Nówka w programem „Kazik sam
w domu” w hali widowiskowej przy ulicy Olimpijskiej
o godz. 20.30.
2-3 grudnia

Turniej piłki nożnej Reiss Cup pod patronatem
burmistrza Krotoszyna w hali sportowej przy ulicy
Olimpijskiej.

To i Owo
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Z POLICJI

Kolejny niebezpieczny agresor
W miniony czwartek krotoszyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który – idąc środkiem drogi
z nożem w ręku – uszkadzał pojazdy
i groził postronnym przechodniom.
Na miejsce skierowano patrol policji
oraz funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego. – Mundurowi dostrzegli 26-letniego mężczyznę, który uszkodził dwa samochody oraz nerwowo groził nożem postronnym osobom. Potem obrażał funkcjonariuszy i także im groził – informuje
Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

Mężczyzna rzucił się do ucieczki przez
pobliskie pole i lasek. Dobiegł do swojej posesji i zabarykadował się w domu wraz z matką. – Gdy policjanci tam dotarli, usłyszeli zza
drzwi, jak matka próbuje uspokajać mężczyznę – kontynuuje P. Szczepaniak. – On zkolei kierował do niej groźby i wulgarne słowa.
Kobieta w toku postępowania nie potwierdziła tej wersji. Policjanci zdecydowali o wyważeniu drzwi i zastali sprawcę z siekierą
wręku. Został on obezwładniony izatrzymany. Teraz czekamy nadecyzję odnośnie aresztu – dodaje policjant. Jak się okazało, agresywny mężczyzna był podwpływem amfeta(NOVUS)
miny i marihuany.

BIBLIOTEKA

FOT. Mateusz Jędrzejak

Młodzi detektywi szukali skarbu

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się „Popołudnie detektywów” w ramach cyklu „Jesienne wieczory nie muszą być nudne”, współfinansowanego przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Głównym prowadzącym był Krzysztof Petek – pisarz, podróżnik, uczestnik
szkół przetrwania. W spotkaniu udział
wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych.
Cztery drużyny poszukiwały skarbu
ukrytego gdzieś w mieście przez wycofujących się w 1939 roku niemieckich żołnierzy. Na terenie Krotoszyna ukryte zostały wskazówki, gdzie szukać i jak odnaleźć skarb. Po powrocie do sztabu młodzi
poszukiwacze uzyskali ostateczną informację co do dokładnej lokalizacji. Najpierw jednak musieli odpowiedzieć

na szereg pytań, wylicytować koperty
z mapą, a później już tylko pobiec w miejsce, które kryło wielkie bogactwo.
Młodzież bawiła się znakomicie. Zwyciężyła grupa Niebieskich. Wszyscy uczestnicy otrzymali książki z autografem Krzysztofa Petka i gadżety reklamujące projekt.
Dyrektor i pracownicy biblioteki
dziękują Urzędowi Miejskiemu za dofinansowanie zadania, młodzieży za wspaniałą zabawę, umiejętność współpracy
i zaangażowanie, opiekunom grup za pomoc, opiekę nad młodymi detektywami
w czasie wędrówek po mieście oraz wytrwałość i kondycję fizyczną w czasie poszukiwań, a Jarosławowi Chmielarzowi
z PLK S.A. za odblaski, które sprawiły, że
młodzież była widoczna, a co za tym
idzie – bezpieczna.

RADA OSIEDLA NR 8

Jesień to gra kolorów

(ANKA)

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie Rady Osiedla nr 8. Przy okazji rozstrzygnięta
została VII edycja miejsko-gminnego
konkursu plastycznego „Jesień to
gra kolorów”.
Organizatorami konkursu były RO
nr 8 oraz Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie,
a patronat objęła gmina Krotoszyn.
W tym roku wpłynęła na konkurs
imponująca ilość pomysłowych i ciekawych prac. – Od początku Rada Osiedla
nr 8 oraz Szkoła Podstawowa nr 8 wspól-

nie wspierają tę inicjatywę – mówiła Maria Augustyniak, główna organizatorka. – Otrzymaliśmy tak wiele pięknych
prac, że jury stanęło przed nie lada problemem. Rada Osiedla postanowiła wspomóc konkurs szkolny, organizując równolegle taki sam, aby wyróżnić jak najwięcej
dzieci z naszej okolicy
W jury znaleźli się Małgorzata Maciejewska, Sabina Snela, Elżbieta Marcinek
i Kamila Żaruk. Nagrody laureatom wręczali burmistrz Franciszek Marszałek,
Małgorzata Mielcarek – naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, Maria

Właśniak – przewodnicząca RO nr 8
i Sławomir Chlebowski – wicedyrektor
SP nr 8.
W osiedlowym konkursie nagrody
otrzymali Kinga Kaczmarek (kl. V), Jakub Pietrzak (kl. I), Jakub Mikołajczyk
(kl. VI), Miłosz Maciejewski (kl. IV), Joanna Frankowska (kl. VI), Zuzanna Talaga (kl. II), Kaja Marszałek (kl. III), Karolina Skrzypczak (kl. V), Patrycja Florkowska (kl. VI), a wyróżnienia przyznano
Wiktorowi Paszkowi (kl. VI), Kindze Ratajczak (kl. V), Wiktorii Zielichowskiej
(kl. IV), Zofii Marciniak (kl. I), Borysowi
Kurzawskiemu (kl. III), Natalii Taladze
(kl. VI), Kalinie Barańskiej i Kacprowi Robaszyńskiemu (kl. III).
Z kolei w szkolnym konkursie nagrodzono i wyróżniono Aleksandrę Gasztyk
(kl. III), Julitę Banaszak (kl. III), Jana Hadrycha (kl. II), Krzysztofa Robakowskiego
(kl. I), Oliwię Ratajczak (kl. V), Wiktorię
Sworę (kl. V), Nadię Golę (kl. IV), Klaudię Boroch (kl. V), Karolinę Gruszkę (kl.
VI), Nikolę Plutę (kl. VI), Wiktorię Pełko
(kl. VII), Antoninę Kaik (kl. I), Julitę Noculak (kl. III), Antoniego Szuberta (kl.
IV), Zuzannę Matelę (kl. IV), Mateusza
Majcherka (kl. IV), Samantę Kaj (kl. IV),
Samantę Buszkiewicz (kl. VI), Oliwiera
Barana (kl. VI), Nikolę Soczewę (kl. III),
Filipa Marszałka (kl. III) i Macieja Ryfę
(kl. I).
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Sport

14

WTOREK, 28 listopada 2017

DART

TAEKWON-DO

Nasi zawodnicy znaczą
coraz więcej w kraju

Okazały dorobek medalowy

Na początku listopada krotoszyńscy
zawodnicy rywalizowali w kolejnych
dwóch turniejach w ramach Grand
Prix POD w Darta. We Włocławku
najlepiej powiodło się Marcie Pawlickiej oraz duetowi Sebastian Szostak / Piotr Figlak.
Pierwszego dnia Grand Prix POD
walczyły pary. Sebastian Szostak i Piotr Figlak w grupie nie mieli sobie równych i zajęli pierwszą lokatę. W kolejnym etapie
ograli parę Jurasz / Jurczuk (3: 2), a następnie, po zaciętym pojedynku, przegrali
z Brulińskim i Pałaszewskim (2: 3) i zakończyli zmagania na dziewiątej pozycji.
Na drugim miejscu z grupy wyszli Jacek Cieślak i Dawid Matyla, ale później ulegli Kovalovowi i Rybce (0: 3), zajmując
ostatecznie 17. lokatę. Pozostałe nasze pary
zakończyły rywalizację na fazie grupowej.
Nazajutrz odbył się trzeci w tym sezonie turniej GP POD. Najlepiej z grona
krotoszynian powiodło się S. Szostakowi,
który w grupie zajął pierwsze miejsce, pokonując Artura Markowskiego (2: 0), Bartosza Obracaja (2: 0), Sławomira Konczaka (2: 0) oraz Marcina Pawłowskiego
(2: 0). Potem ograł Andrzeja Dębkowskiego (3: 0), a udział w turnieju zakończył
po przegranej z Tomaszem Kozłowskim
(0: 3), plasując się na 17. lokacie. Fazy grupowej nie przebrnęli P. Pawlicki, J. Cieślak, A. Jasiński, D. Matyla, P. Sawicki, P.
Figlak, M. Pawlicka i I. Kuznowicz.
O wiele lepiej wiodło się naszym darterom ostatniego dnia. Troje z nich awan-

sowało ze swoich grup do dalszej fazy. M.
Pawlicka zajęła piąte miejsce, przegrywając
dopiero w ćwierćfinale z Małgorzatą Markowską (0: 3). Wcześniej krotoszynianka
pokonała Paulinę Krzeszewską (2: 1), Izabelę Langner (2: 0), Paulinę Dojniak (2: 1)
oraz Magdalenę Błaszczyk (3: 1).
J. Cieślak w grupie ograł A. Jasińskiego
(2: 0), Grzegorza Buszko (2: 1), Grzegorza
Mroza (2: 0) i Patryka Szczepanowskiego
(2: 0). Potem poradził sobie z Kamilem
Wilmańskim (3: 2), a następnie nie dał rady Norbertowi Jagieniakowi (0: 3) i został
sklasyfikowany na 17. pozycji. Z kolei P. Sawicki w grupie pokonał wszystkich rywali
po 2: 0. Udział w turnieju zakończył po porażce z Andrzejem Smarzem (0: 2).
We Włocławku zainaugurowano Polską Ligę Steeldarta. Do rozgrywek zgłosiło
się dziesięć zespołów, które podzielono
na dwie grupy. Połączone sił Krotoszyna
i Leszna przystąpiły do zawodów pod nazwą GaliKrole. Każda z drużyn rozgrywa
najpierw cztery mecze singlowe, później
dwa parami oraz znów cztery singlowe.
O wyniku końcowym decyduje suma wygranych legów ze wszystkich pojedynków.
Leszczyńsko-krotoszyński team przegrał z Hanysami (2: 18) i Rekinami Warszawa (5: 15). Kolejne mecze nasz zespół
rozegra na styczniowym GP w Krakowie.
Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga
Darta dziękuje wszystkim sponsorom
i partnerom za wsparcie. Dzięki ich pomocy nasi zawodnicy mogli zmierzyć się
z najlepszymi darterami w kraju.

Ośmioro reprezentantów krotoszyńskiego klubu Halla-San rywalizowało
w Zduńskiej Woli w Mistrzostwach
Ziemi Łódzkiej Taekwon-Do ITF. Każdy z naszych zawodników zdobył
przynajmniej dwa medale.
Najmłodsi zawodnicy, młodzicy (4-9
lat), rywalizowali w technikach szybkościowych (najwięcej kopnięć w tarczę

w ciągu 15 sekund), technikach specjalnych (kopnięcie dosiężne w packę podnoszoną coraz wyżej) i walkach kalaki
(miękką pałką). Z kolei kadeci (10-13 lat)
mogli się wykazać w technikach specjalnych, układach formalnych oraz walkach
semi-hogo (jest to walka sportowa, przerywana, w pełnych ochraniaczach, dodatkowo zawodnicy zakładają ochraniacz
na tułów – hogo).

SUMO

To był dobry sezon

(GRZELO)
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Historyczny wynik dziewcząt z Trójki

Międzynarodowe zawody w Norwegii i Japonii były ostatnimi, w których
rywalizowali w tym roku seniorzy Towarzystwa Atletycznego Rozum Krotoszyn. Nasi sumocy tradycyjnie spisali się bardzo dobrze.
Troje zawodników TA Rozum udało
się do Oslo na Międzynarodowe Mistrzostwa Norwegii – Norway Sumo

Open. Walczący w kat. 100 kg Aron Rozum zdobył srebrny medal. Taki sam
krążek wywalczyła Olimpia Robakowska, która rywalizowała w kat. 80 kg.
Z kolei Ola Rozum stanęła na trzecim
stopniu podium w kat. 73 kg. Męska
drużyna, z Aronem w składzie, okazała
się najlepsza w turnieju – podobnie jak
ekipa kobiet, z dwoma krotoszyniankami w składzie.

SIATKÓWKA
Na drugim miejscu uplasowała się
ekipa dziewcząt z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie w drużynowych mistrzostwach
rejonu kaliskiego w tenisie stołowym. Zawodniczki Trójki w finale nie
sprostały rywalkom z ZSE Kalisz.
Do rywalizacji w hali OSRiR w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej przystąpiły najlepsze zespoły etapów powiatowych z naszego
regionu, które podzielono na dwie grupy.
Dziewczęta z krotoszyńskiej Trójki
w pierwszej fazie turnieju wygrały z III LO
Ostrów Wielkopolski 4: 2 oraz przegrały

z ZST Pleszew 3: 4. Z kolei pleszewianki
pokonały
team
z
Ostrowa
Wlkp. 4: 3. – Każda z drużyn miała po jednym zwycięstwie, dlatego o tym, kto zagra
w finale, zdecydował bilans setów. To właśnie dzięki temu wyprzedziliśmy pozostałe drużyny, odnosząc tym samym najlepszy wynik w historii szkoły – oznajmia Paweł Zwierz, opiekun dziewcząt z Trójki.
W finale krotoszynianki musiały
uznać wyższość rywalek z ZSE Kalisz,
przegrywając 1: 4. W drużynie ZSP 3
Krotoszyn wystąpiły Marta Marcinkowska, Julia Talaga oraz Karolina Krakowska.
(GRZELO)

Puchar dla drużyny z Jarocina

W hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej
odbył się II Turniej Siatkówki o Puchar
Burmistrza Krotoszyna. Najlepsza była
drużyna Siatkarza Jarocin, która w finale pokonała 2: 1 zespół z Głogowa.

W turnieju rywalizowało osiem zespołów, które podzielono na dwie grupy.
W grupie czer wonej Astra Krotoszyn II pokonała Jarocin 2: 0
(28: 26, 25: 14) i Jelenią Górę 2: 1

W kategorii młodzików przedstawiciele krotoszyńskiego klubu wywalczyli 14 krążków. Agata Gidaszewska zdobyła trzy złote, Anastazja Lesznik – trzy
srebrne, Ignacy Rosik – dwa złote, Antoni
Gidaszewski – dwa brązowe, Krzysztof
Szymański – dwa brązowe, a Oliwier Gubański – jeden srebrny i jeden brązowy.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyli
Borys Wąchała i Franciszek Rosik, którzy
po raz pierwszy startowali w gronie kadetów, co wiązało się z pierwszą w życiu walką sportową na zawodach. Obaj zgarnęli
srebrne krążki w walkach, a dodatkowo
w technikach specjalnych Borys zdobył
brąz, a Franciszek – srebro.
– Jesteśmy bardzo dumni z naszych podopiecznych, dlatego że
po zmianie federacji był to ich pierwszy
start na zawodach. To wiązało się z niemałym stresem. Mimo tego zawodnicy
dali z siebie jak zawsze 110 procent
i poradzili sobie naprawdę świetnie – zgodnie stwierdzili trenerzy, Maja Staruch i Piotr Tomczak.
(ANKA)

Tydzień później Aron Rozum wyjechał na treningi do uniwersyteckiej szkoły
sumo w Japonii. W przeprowadzonych
tam zawodach okazał się najlepszy, nie dając żadnych szans rywalom. Tymi startami seniorzy z Krotoszyna zakończyli sezon, w którym odbyły się Światowe Igrzyska Sportowe.
Warto przypomnieć, iż w ramach
przygotowań do World Games zawodnicy brali udział w wielu treningach, zgrupowaniach i turniejach, choćby w Rosji
czy Azerbejdżanie. W rosyjskim Czechowie Aron Rozum wraz ze swoją drużyną
uplasował się na drugiej pozycji.
– Dziękuję władzom gminy Krotoszyn, Starostwu Powiatowemu oraz sponsorom za wkład w działalność naszego
klubu. To właśnie dzięki Waszemu zaangażowaniu zawodnicy mogli przygotować
się do igrzysk, brać udział w zawodach
i osiągać sukcesy na arenie krajowej oraz
międzynarodowej. Bardzo ciężko na nie
zapracowali – powiedział Dariusz Rozum, prezes TA Rozum Krotoszyn.
(GRZELO)

(25: 17, 23: 25, 7: 4) oraz przegrała
z Głogowem 0: 2, zajmując drugie miejsce. Ta ostatnia drużyna odniosła komplet zwycięstw.
W dru giej gru pie Astra Kroto szyn I wygrała po 2: 0 z Kaliszem
(25: 18, 25: 21) i Zawo nią
(25: 16, 25: 19), ale uległa Siatkarzowi Jarocin 0: 2, który zajął pierwsze
miejsce.
Na piątej lokacie zawody ukończyła
ekipa z Jeleniej Góry, pokonując 2: 1 Kalisz. W pojedynku krotoszyńskich zespołów Astra I zwyciężyła 2: 1 i tym samym
zajęła trzecią pozycję. W finale Siatkarz
Jarocin ograł Głogów 2: 1.
(GRZELO)
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Ozłocony Konrad Powroźnik AST nie oddaje prowadzenia
Znakomicie spisał się Konrad Powroźnik w XXI Międzynarodowym
Mitingu Pływackim Niesłyszących
w Poznaniu. Medalista XXIII Letnich
Igrzysk Olimpijskich Głuchych zdobył
w stolicy Wielkopolski aż sześć złotych krążków.
Po lipcowych igrzyskach w Turcji
Konrad zdecydował się na zmiany. – Obecnie doskonalę swoje umiejętności w nowym klubie – WKS-ie Śląsk
Wrocław – mówi. – Dzień rozpoczynam
treningiem w wodzie – od 6.30 do 8.15.
Kolejne ćwiczenia, już w hali, mam
od 16.00 do 17.00, a później ponownie
pływam w basenie. Więcej wolnego czasu
mam w weekendy, gdyż w soboty mam
tylko poranny trening. Po nim wchodzimy do zimnej wody, ewentualnie sauny,
by zrelaksować się po ciężkim tygodniu – dodaje nasz pływak.
K. Powroźnik ma już za sobą starty
na Grand Prix w Łodzi i Oświęcimiu.
W listopadzie świetnie spisał się w mitingu pływackim na krótkim basenie
w Poznaniu. – Zająłem pierwsze miejsca na 50 m i 100 m klasycznym, 50
i 100 m motylkowym, 100 i 200 m
zmiennym. Przygotowuję się do Mistrzostw Europy Niesłyszących, które

Za nami druga kolejka Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej.
Na pierwszym miejscu utrzymuje się
ekipa A Seree Tee, która pokonała
zespół Luntrusów 12: 5. Pewne zwycięstwa odniosły też Żubry i Ekipa
z Sulmierzyc.

odbędą się w lipcu w Lublinie – oznajmia zawodnik, który 24 listopada rozpoczął kolejne zgrupowanie w ramach
przygotowań do ME.
(GRZELO)
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Druga seria spotkań rozpoczęła się
od wysokiej wygranej Żubrów z Dream
Teamem (16: 5). Żubry od pierwszych
minut meczu przejęły kontrolę na boisku
i do przerwy prowadziły 11: 2. Po zmianie stron zespół kontrolował sytuację

i jeszcze powiększył przewagę. Pięć goli
strzelił J. Kłobusek, a cztery razy do siatki
trafił M. Kwieciński.
Swojego rywala rozgromiła także Ekipa z Sulmierzyc. Piłkarze Tornada nie
mieli zbyt wielu argumentów i już
do przerwy sulmierzyczanie prowadzili 7: 0. Po zmianie stron Ekipa dołożyła
jeszcze cztery trafienia, tracąc przy tym
tylko jednego gola i zwyciężyła 11: 1. Tak
więc Tornado po dwóch kolejkach pozostaje nadal bez punktu.
Pro-Met Koźmin Wielkopolski pokonał Juniorów Astry 7: 4. Przed tym spotka-

niem nagrodę dla najlepszego zawodnika
pierwszej kolejki odebrał bramkarz – N.
Kozieł, który ponownie był mocnym
punktem swojego zespołu, ale tym razem
nie dał rady powstrzymać doświadczonych
snajperów Pro-Metu. Warto odnotować
dwa gole M. Kaźmierczaka oraz trafienie
koźmińskiego bramkarza, P. Szulca, który
ręką posłał futbolówkę do siatki rywali.
A Seree Tee w pierwszej połowie toczyło zacięty bój z Luntrusami. Do przerwy mistrzowie prowadzili 5: 4. Po zmianie stron AST podkręciło tempo i ostatecznie wygrało aż 12: 5. Po trzy bramki
zdobyli M. Marciniak i D. Olejnik.
W pojedynku z LZS-em Kobierno-Tomnice drużyna Igloo prowadziła
już 2: 0. Ale potem było już tylko gorzej
i LZS wygrał 11: 5. Sześć razy na listę
strzelców wpisał się K. Krystek.
Głównie dzięki świetnej postawie
bramkarza MTV Rozdrażew pokonało 3: 1 Octagon. Golkiper był jednym
z najlepszych aktorów tego spotkania.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

ZAPASY

Rywalizacja o Puchar Burmistrza Medale młodzików na mistrzostwach kraju
Na początku listopada w Brzegu Dolnym odbyły się Mistrzostwa Polski
Młodzików w Zapasach w Stylu Wolnym. Zawodnicy z naszego powiatu – Tomasz Kowalski, Hubert Krzyżański i Bartosz Stodolny – wywalczyli brązowe medale.

18 listopada w sali Zespołu Szkół
w Zdunach, z okazji Święta Niepodległości, odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza. Do rywalizacji przystąpiło 64 zawodników
i zawodniczek z całego woj. wielkopolskiego.
Organizatorem zawodów był
Uczniowski Klub Sportowy Impuls. Tenisiści rywalizowali w pięciu kategoriach.
Nad prawidłowym przebiegiem imprezy
czuwali Alina Wilk (prezes Impulsu) oraz
Eugeniusz Koczorowski (sędzia główny).
Najlepsze trójki w poszczególnych
kategoriach otrzymały puchary, a za zajęcie miejsc 1-6 wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez gminę Zduny.
W kategorii dziewcząt z roczników 2006 i młodszych drugie miejsce
zajęła Katarzyna Roszczak z Impulsu.

W tej samej grupie wiekowej chłopców
całe podium należało do zawodników
z naszego powiatu. Triumfował Antoni
Frąckowiak (LKS Spółdzielca Kobylin),
przed Mikołajem Nowakowskim (LZS
Roszki) i Mikołajem Zydorczykiem
(UKS Impuls Zduny).
Wśród dziewcząt z roczników 19992005 na podium stanęły zawodniczki Impulsu Zduny – Katarzyna Swora, Weronika Połczyńska i Olga Zydorczyk. W tej
grupie wiekowej chłopców najlepszy okazał się Mateusz Staniewski (UKS Impuls
Zduny), a trzeci był jego klubowy kolega – Wiktor Malec.
W kategorii open na trzecim miejscu
uplasowała się Klaudia Wachowiak (LKS
Spółdzielca Kobylin). Najmłodszą zawodniczką turnieju była Natasza Kurzawska
(UKS Impuls Zduny), a nestorem zawodów – Tadeusz Radajewski (KS Krotosz).
(ANKA)

W dolnośląskiej miejscowości zameldowało się ponad 200 młodych zapaśników w wieku 13-15 lat z 58 klubów. Bardzo dobrze spisali się dwaj przedstawiciele LKS-u Ceramik Krotoszyn i jeden reprezentant UKS-u Olimpijczyk Sulmierzyce. Każdy z nich uplasował się w swojej
kategorii wagowej na trzecim miejscu, pokonując po drodze czterech rywali.
Tomasz Kowalski (Olimpijczyk) w kluczowej walce w kategorii 73 kg wygrał z Kamilem Prokopem (LKS Znicz Chęciny)
przez przewagę techniczną 12-2. Hubert
Krzyżański (Ceramik) przegrał jedynie pojedynek o wejście do finału z Jakubem Michalakiem (LUKS Suples Kraśnik). Z kolei
Bartosz Stodolny (Ceramik) nie sprostał
Mateuszowi Pędzickiemu (ZTA Zgierz).
W mistrzostwach rywalizowali także
Maciej Kosmalski (Ceramik – 7. miejsce
w kat. 47 kg), Michał Bączyk (Ceramik – 9.
miejsce w kat. 35 kg), Kacper Nowakowski
(Ceramik – 11. miejsce w kat. 38 kg), Mi-

kołaj Adamczewski (Ceramik – 14. miejsce
w kat. 42 kg) i Przemysław Wizner (Olimpijczyk – 22. miejsce w kat. 42 kg). W klasyfikacji drużynowej Ceramik zajął siódmą
lokatę, a Olimpijczyk był 28.
W tym samym czasie w Piotrkowie
Trybunalskim rywalizowały dziewczęta.
Agnieszka Lis (44 kg) oraz Magdalena
Namyślak (67 kg) przegrały po jednej walce i zdobyły brązowe krążki. Poza nimi
w zawodach startowały Narina Jędrulak
(Ceramik – 17. miejsce w kat. 52 kg) oraz
Marcelina Czubak (Ceramik – 21. miejsce w kat. 48 kg).

Warto dodać, że nasz olimpijczyk,
Robert Baran, przebywał na zgrupowaniu reprezentacji narodowej w Rosji,
gdzie wystąpił na dwóch turniejach.
W Khasavjurcie stoczył cztery pojedynki. W półfinale przegrał 6: 10 z Azerem,
wicemistrzem świata z poprzedniego roku. Potem pokonał ubiegłorocznego mistrza Rosji i zajął trzecie miejsce. Z kolei
w Botlikh rywalizujący w najcięższej kategorii 125 kg zapaśnik pokonał wszystkich rywali, nie tracąc przy tym nawet
punktu.
(GRZELO)
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Reiss Cup w Krotoszynie!
W pierwszy weekend grudnia po raz
pierwszy w Krotoszynie odbędzie się
turniej Reiss Cup. Piłkarskie emocje, niesamowity doping i niepowtarzalna atmosfera gwarantowane.
W hali przy ulicy Olimpijskiej rywalizować będzie ponad 600 młodych
adeptów futbolu.
Reiss Cup to największy w Polsce
cykl turniejów sportowych dla dzieci, organizowany co roku przez Klub Sportowy
Akademia Piłkarska Reissa oraz Fundację
Piotra Reissa. W każdej edycji bierze
udział około 7000 dzieci, uczęszczających na co dzień na zajęcia w Akademii. – Turniej z roku na rok ma coraz
większy format. Młodzi pasjonaci futbolu po raz kolejny staną do walki o zwycięskie puchary. Zapowiada się naprawdę
wyjątkowe widowisko! – oznajmia Piotr
Reiss, patron klubu.
W tym roku Reiss Cup po raz pierwszy zawita do naszego miasta. – Nowa hala
przy ulicy Olimpijskiej daje możliwość zorganizowana tak dużej imprezy w Krotoszynie – stwierdza Grzegorz Nowak, koordynator APR. – Szacujemy, że przez dwa dni
na specjalnie przygotowanym boisku – ze
sztuczną nawierzchnią i z bandami – rywalizować będzie ponad 600 adeptów futbolu. Zapraszamy wszystkich w pierwszy
weekend grudnia na turniej, by dopingować małych piłkarzy – zachęca.
Prócz sportowych emocji nie zabraknie mikołajkowych prezentów. Swoją obecnością turniej uświetnią władze poszczególnych miast oraz rodzice zawodników.
Każda edycja turnieju Reiss Cup to

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

nowa przygoda, wypełniona niepowtarzalną atmosferą i pięknymi golami. To
nie tylko świetna zabawa dla całej rodziny,
ale i nauka gry z zachowaniem zasad fair
play. Na wszystkich uczestników, ich ro-

ZAPASY

Brąz Igora Orlikowskiego

W Namysłowie odbył się międzynarodowy memoriał zapaśniczy, w którym startowali także reprezentanci
Olimpijczyka Sulmierzyce. Najlepiej
powiodło się Igorowi Orlikowskiemu,
który zdobył brązowy krążek.
Do rywalizacji w Namysłowie przystąpiło 100 zawodników z Polski oraz reprezentacja Ukrainy. Zapaśnicy walczyli

w trzech grupach młodzieżowych.
Igor Orlikowski zdobył brązowy medal w kategorii 42 kg. Blisko podium był
też inny zawodnik Olimpijczyka – Mateusz Kowalski, startujący w grupie juniorów starszych. Jednak walcząc o brązowy
krążek, nasz zapaśnik musiał uznać wyższość rywala z Namysłowa i ostatecznie
zakończył zmagania na piątym miejscu.
(ANKA)

dziców oraz przybyłych gości czekają liczne atrakcje, m. in. gry i zabawy, konkursy,
warsztaty tematyczne, prelekcje czy wizyty gwiazd sportu.
(KAKTUS)

Metoda ta
daje efekt w postaci pomniejszenia się przepukliny dysku,
dzięki czemu
zmniejsza się
ucisk na korzenie ner wowe,
co
przynosi
ulgę w bólu. Ponadto dochodzi do powiększenia się otworów międzykręgowych i przywracany jest
r u c h
w stawach
krę go słu pa. Najwa ż n i e j szy efekt
to regeneracja krążków międzykręgowych, które stają się bardziej nawodnione, odżywione
i większe.

