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ŚWIĄTECZNIE

Jarmark na krotoszyńskim rynku

Czytaj na str.16
Miniony weekend upłynął w Krotoszynie pod znakiem jarmarku świątecznego, który odbył się na rynku.
Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Sympatyków Krotoszyńskiej Jedynki. Środki na to wydarzenie pozyskano z gminy Krotoszyn w ramach małych zleceń.
Partnerami jarmarku były Szkoła
Podstawowa nr 1 w Krotoszynie, Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, MK
EVENT Monika Kwiatkowska oraz
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie.
Dla licznie przybyłych mieszkańców
organizacje pozarządowe i szkoły przygotowały stoiska z tradycyjnymi kuli-

narnymi specjałami i świątecznym rękodziełem.
Dla najmłodszych uczestników przygotowano wesołe miasteczko, gdzie jedną
z atrakcji było mobilne kino 7D. Stowarzyszenie Wojskowa Czwórka zorganizowało Mikołajkowy Bieg Jarmarkowy,
w którym wzięli udział głównie najmłodsi uczniowie szkół podstawowych.

Jarmark miał też wymiar charytatywny – wolontariusze zbierali pieniądze
do puszek na leczenie Gabrysi Swory
z Krotoszyna.
W niedzielę rozstrzygnięto konkurs
na świąteczny piernik. Zabawa ta miała
nacelu propagowanie sztuki kulinarnej, pogłębienie wiedzy na temat receptur i sposobów wyrobu, a także zachęcenie amatorów
pieczenia ciast do poszukiwania nowych
sposobów wypieku piernika. Jury konkursowe oceniało smak i estetykę wykonania.
Nie brakowało oczywiście występów
artystycznych. Na scenie zaprezentowały się
dzieci z krotoszyńskich przedszkoli i szkół,
śpiewając świąteczne piosenki i kolędy. Ponadto wystąpili Pan Przecinek & Zespół Depresyjny, Anielskie Głosy, Jacek Krupa z zespołu Niepokorni oraz gość specjalny, gwiazda sobotniego wieczoru – góralski zespół
TURNIOKI, popularny nie tylko w Polsce,
ale również za granicą.
(NOVUS)
FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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ZSP 2 KROTOSZYN

Z wizytą w luksusowym hotelu

Wizyta w pięciogwiazdkowym hotelu
InterContinental była głównym celem wycieczki do Warszawy, na którą 27 listopada wybrali się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie.
Opiekę nad grupą młodzieży sprawowali dyrektor Roman Olejnik oraz Monika Karolczak-Snadna i Maria Zaworska.
Zanim krotoszynianie udali się do hotelu,
zwiedzili warszawską Starówkę i Krakowskie Przedmieście.
W InterContinentalu przedstawiciele ZSP nr 2 poczuli się jak prawdziwi goście. Zostali serdecznie powitani w pięknej sali konferencyjnej, a następnie o swojej pracy opowiedzieli im menadżer hotelu, kierownik kuchni oraz kierownik
ochrony.
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INTERWENCJA

Kiedy remont na ul. Chwaliszewskiej ?
Mieszkańcy ulicy Chwaliszewskiej
nie mogą doczekać się remontu tej
drogi i już tracą cierpliwość. A sprawa ciągle się odwleka. Jak się okazuje, wniosek o dofinansowanie długo wyczekiwanej (prze)budowy drogi
na ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie został odrzucony.

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.

Stan tej drogi – oględnie mówiąc – pozostawia, zwłaszcza po opadach
deszczu, wiele do życzenia. – Złożyliśmy
wniosek o dofinansowanie przebudowy
drogi w ramach tzw. „schetynówki” – wy-

jaśnia wicestarosta Paweł Radojewski. – Został on przez Poznań odrzucony.
Uznano bowiem, iż nie może być zgłoszona przebudowa, lecz budowa. Jednak według Powiatowego Zarządu Dróg i Wydziału Architektury i Budownictwa powinna to być przebudowa, albowiem droga jest częściowo zaasfaltowana, jest wykonana kanalizacja sanitarna, jest utwardzona kamieniem. Dlatego potraktowaliśmy to jako przebudowę.
Po odrzuceniu wniosku powiat wysłał odwołanie, które będzie rozpatrywane. Jak poinformował wicestarosta, od-

rzucono w sumie aż 40 procent wniosków, złożonych przez powiaty, więc
sprawa ul. Chwaliszewskiej nie jest marginalna.
Koszt modernizacji ma wynieść ok. 6
mln zł. – Jeśli powiatowi nie uda się uzyskać dofinansowania, to będziemy musieli wykonać to zadanie własnymi środkami, wspólnie z gminą Krotoszyn. Przy dofinansowaniu podział kosztów wyniósłby
po 1,5 mln zł na każdy samorząd – dodaje Paweł Radojewski. Sprawie będziemy
przyglądać się na bieżąco.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Wizyta urozmaicona była poczęstunkiem i zwiedzaniem hotelu. Młodzież miała okazję zobaczyć m. in. apartament prezydencki, w którym nocują nie tylko głowy
państw, ale też znani artyści, jak choćby
Madonna. Ponadto ogromne wrażenie
na wszystkich wywarły strefa Spa & Wellnes, basen z widokiem na Pałac Kultury
i Nauki czy Restauracja Karola Okrasy.
Gości zaproszono również na pokaz
live cooking, podczas którego mogli skosztować dań przygotowywanych przez najlepszych kucharzy pracujących hotelu.
Zwieńczeniem wizyty krotoszynian było
spotkanie z dyrektorem hotelu, który
opowiedział o swojej drodze zawodowej
i o odpowiedzialności służbowej, jaka spoczywa na osobie pracującej na tym stanowisku w luksusowym hotelu.
OPRAC. (ANKA)
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KROTOSZYN

Święto honorowych dawców krwi
Pod koniec listopada w restauracji
Ratuszowa odbyło się coroczne spotkanie honorowych dawców krwi z terenu powiatu krotoszyńskiego. Uroczystość była wyrazem wdzięczności
i uznania dla krwiodawców za wspaniałą postawę, bezinteresowność
i ogromne pokłady altruizmu.

INWESTYCJE

Termomodernizacja
na Parcelkach zakończona

29 listopada w Szkole Podstawowej
nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
w Krotoszynie miał miejsce odbiór
końcowy jednego z zadań w ramach
projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn”.
Przypomnijmy, że projektem zostały
objęte trzy placówki, prócz szkoły na Parcelkach – SP w Biadkach i Przedszkole
nr 5 w Krotoszynie.
Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowanych) oraz ze środków własnych gminy.
W ramach termomodernizacji obiektu

wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych,
stropodachu i dachu, wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Ponadto założono instalację fotowoltaiczną oraz zmodernizowano instalację oświetleniową. Zakres rzeczowy zadania obejmował również
pozostałe prace wynikające ze stanu technicznego obiektu oraz przepisów p. poż.
Termomodernizacja
spowoduje
przede wszystkim podniesienie efektywności energetycznej budynku i wpłynie
na redukcję emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenie udziału energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia
energii finalnej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji.
(NOVUS)

Członkowie Klubu Honorowych
Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz klubu działającego przy Oddziale Rejonowym PCK w Krotoszynie spotkali się, by
wspólnie świętować Dni Honorowego
Krwiodawstwa.
Krzysztof Kierzek, radny miejski,
w swoim wystąpieniu omówił działalność
PCK w Krotoszynie. – Czerwonokrzyskie Święto Darczyńców Zdrowia i Życia
to święto tych wszystkich, którzy, dzieląc
się z innymi swoją krwią, ratują zdrowie
i niejednokrotnie życie drugiemu człowiekowi – mówił K. Kierzek. – To wyjątkowe święto wyjątkowych ludzi. Oddawanie krwi jest bardzo szlachetnym czynem. Osoba zdrowa może w ten sposób
pomóc tym, którzy tej krwi potrzebują.
– „Oddając krew – darujesz życie”- to
hasło towarzyszy działaniom Polskiego
Czerwonego Krzyża od 59 lat, od czasu,
gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz
uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego – podkreślił K. Kierzek. – Co prawda, za sprawy związane z przetwarzaniem krwi odpowiada służba krwi podległa Krajowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, jednak planowane i rytmiczne zaopatrzenie regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w życiodajną krew możliwe jest
przede wszystkim dzięki honorowym
dawcom.
W ciągu roku Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi, wraz z prezesami
klubów oraz służbą krwi, zorganizowała

osiem otwartych akcji poboru krwi, pozyskując w ten sposób 190,350 litrów.
Dni Honorowego Krwiodawstwa były doskonałą okazją do wręczenia krwiodawcom odznaczeń i wyróżnień. Funkcjonariusz KP PSP, st. asp. Grzegorz Goliński, otrzymał Odznakę Honorową IV stopnia za zaszczytne zasługi w realizacji humanitarnych celów PCK.
Oddział Rejonowy PCK oraz Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi
w 2017 roku sporządziła wnioski o nadanie odznaczeń państwowych po oddaniu 25, 30 i 40 litrów krwi, które miały
być wręczone 2 grudnia w Poznaniu.
Otrzymali je Bogusław Aleksandrzak,
Mieczysław Swora, Tomasz Hołoga, Dariusz Małecki, Daniel Strauchman,
Krzysztof Włoch.
Na uroczystości wręczono również
odznaki honorowe PCK osobom, które
w szczególny sposób przyczyniły się
do rozwoju organizacji oraz honorowego
krwiodawstwa. W ten sposób wyróżniono Sławomira Stojewskiego (odznaka I stopnia), Ryszarda Czuszke (odznaka IV stopnia), Grzegorza Golińskiego
(odznaka IV stopnia) i Zbigniewa Kowalskiego (odznaka IV stopnia). Symbolicznym upominkiem podziękowano również osobom odznaczonym Krzyżem Zasługi Wojewody Wielkopolskiego po oddaniu 25 i więcej litrów krwi, a także 18
i 12 litrów, jak również tym, którzy byli

najaktywniejsi w mijającym roku.
Na przyszły rok planowane są obchody 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa
w PCK, a już w styczniu 2019 roku PCK
świętować będzie 100-lecie. – Naszym
wielkim marzeniem, a właściwie celem
jest, aby sztandar naszej organizacji
uświetnił uroczystości związane z obchodami tych rocznic – oznajmił K. Kierzek. – Mamy sztandar ufundowany
przez społeczeństwo Krotoszyna w 1968
roku, czyli prawie 50 lat temu. Na używanie go nie pozwala jego stan faktyczny,
a ponadto jest niezgodny z obowiązującymi normami. Pozwolę sobie w tym momencie zaapelować do członków PCK
i wszystkich ludzi dobrej woli oraz do instytucji o pomoc w zebraniu środków
na gruntowną renowację lub zakup nowego. Koszt tego przedsięwzięcia to od 3,5
do 6,5 tys. zł. Zasadnym byłoby zostawienie 50-letniego sztandaru, jako eksponatu
historycznego, gdyż po renowacji i tak nie
będzie spełniał wszystkich norm, a straci
na wartości historycznej. Pragnę państwa
zapewnić, że nie wyciągamy biernie ręki,
albowiem wśród członków PCK udało się
już zebrać ponad 1500 zł. Wierzymy, że
tych, którzy zechcą wesprzeć tę inicjatywę, nie zabraknie, za co z góry serdecznie
dziękujemy – powiedział K. Kierzek.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

WIĘCEJ przeczytasz
na www.glokalna.pl
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NASZA AKCJA

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,
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METAMORFOZA nabiera tempa
Magdalena Suliga, która wygrała METAMORFOZĘ, korzysta już
z usług naszych specjalistów. Na naszym profilu facebookowyn
możecie na bieżąco śledzić efekty przemian laureatki.
cek – Kosmetologia Mirror.

życiowych, komunikacyjnych, rolnych, medycznych i innych!

Magda miała już sesję zdjęciową
w studiu FotoSebol przed rozpoczęciem zabiegów. Przeszła też zmianę fryzury w Luxosferze. Była na kilku zajęciach w Family Fit, gdzie ćwiczyła
pod okiem trenera personalnego. Może
tam również liczyć na darmowe wejścia
podczas trwania METAMORFOZY. Lekcję praktyczną makijażu przeprowadziła

z laureatką Katarzyną Mo-

Magdę czeka też makijaż permanentny
brwi.
– Potrzebowałam zmiany i cieszę się,
że wygrałam METAMORFOZĘ. Moje
odczucia są jak najbardziej pozytywne – przyznaje Magdalena Suliga, zapytana o wrażenia towarzyszące jej podczas
przemian.
Na naszą laureatkę czekają jeszcze zabiegi w kapsule floatingowej oraz dobranie idealnych okularów przeciwsłonecznych w Salonie Optycznym Visus. Z kolei sklep MonEw -dla Wy jątkowych Kobiet dobierze dla Niej kreacje na różne okazje. Na zakończenie czeka na Magdę kolejna sesja zdjęciowa, która zwieńczy całą przemianę.
Przypominamy też, iż każda z 11
Pań, które startowały w naszej akcji, otrzyma upominek! Nasi Partnerzy – MonEw,
Kosmetologia Mirror, Foto Sebol, Visus
i Family Fit – ufundowali talony o wartości 100 zł na usługi lub produkty dla pię-

ciu Kandydatek. Dla trzech Pań Gabinet
Rehabilitacji Moniki Szarzyńskiej funduje po dwie sesje masażu kamieniami,
a Akademia Piłkarska Reissa ofiarowuje
karnety na bezpłatne treningi dla dzieci
dwóch Kandydatek. Z kolei jedna z Pań
otrzyma nagrodę-niespodziankę od naszej redakcji.
(KOSTKA)

Na Bieżąco
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PROJEKT

Krotoszyn łączy pokolenia
W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej podsumowano projekt „Krotoszyn łączy pokolenia”. W przedsięwzięcie to zaangażowały się samorządy, instytucje i stowarzyszenia.
Całkowity koszt projektu wyniósł 32 237 zł, z czego 19 000 zł stanowiło dofinansowanie samorządu województwa wielkopolskiego, 4 445 zł dołożyła gmina Krotoszyn, 1 092 zł – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie, 400 zł – powiat krotoszyński, a 7 300
wynosił wkład osobowy.
Projekt miał na celu wzrost poziomu
aktywności fizycznej, społecznej, intelektualnej i kulturalnej osób starszych, zainteresowanie regionalizmem i lokalną historią
wśród seniorów i młodzieży, promocję aktywnego trybu życia i rozwijanie pasji. Dla
uczestników zorganizowano więc zajęcia
z gimnastyki i jogi, ceramiczne, rękodzieła,
a także prelekcje prozdrowotne czy pikniki.

W projekt zaangażowały się wszystkie gminy powiatu krotoszyńskiego, Krotoszyński Ośrodek Kultury, Zdunowski
Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie „Szansa”, I LO w Krotoszynie, biblioteki publiczne w Krotoszynie i Zdunach.
W trakcie podsumowania rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Uroki codzienności”, który zorganizowały UTW,
PCPR i Stowarzyszenie „Szansa”. Sześć
osób nadesłało łącznie 30 prac. Oceniało
je jury w składzie: Paweł Płócienniczak
(przewodniczący), Zuzanna Nadzieja,

Maciej Karolewski i Krzysztof Rosik.
Zwyciężyła Gabriela Pawlik („Mój Galitek”), drugą nagrodę otrzymała Cecylia
Radojewska („Karmienie codzienne kózek”), a trzecie miejsce zajął Jan Pawlik
(„Przyjaźń”).
Ponadto wręczone zostały certyfikaty „Miejsce Przyjazne Osobom Starszym”. Otrzymali je I LO im. H. Kołłątaja,
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, Restauracja Ratuszowa, koło Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koźminie Wlkp. i Restauracja Cristal. Obecnie takich miejsc w powiecie
krotoszyńskim jest siedemnaście.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

TOMASZ GIERKO – doradca finansowy

AKCJA CHARYTATYWNA

Finał Szlachetnej Paczki tuż-tuż
17 listopada na krotoszyńskim rynku, za sprawą lokalnych wolontariuszy, stanęła wielka Szlachetna Paczka w ramach akcji społecznej, skierowanej do ludzi potrzebujących. Jednocześnie otwarta została baza rodzin.

Prowadzisz firmę, masz kredyt hipoteczny czy kredyt gotówkowy?

osób zaangażowanych w jego działania,
osób, którym przyświeca jeden
cel – zmiany czyjejś sytuacji na lepsze.
Na terenie powiatu krotoszyńskiego
działa 10 wolontariuszy, którzy na czas
trwania tej szlachetnej inicjatywy pomogą 14 potrzebującym rodzinom. Wzięli
również udział w akcji informacyjnej, objaśniając przechodniom oraz klientom Galerii Krotoszyńskiej ideę Szlachetnej Paczki.
Finał akcji zaplanowano na 9-10 grudnia
w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.

Przypomnijmy, że Szlachetna Paczka
to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej, zainicjowany przez ks. Jacka
Stryczka. Trwa już 17 lat i z każdym kolejnym rokiem łączy coraz większe grono

(NOVUS)

SAMORZĄD

Krotoszyn przystąpi do Wielkopolskiej Karty Rodziny

Program Wielkopolska Karta Rodziny
został przyjęty przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku
uchwałą nr4705/2014 iobejmuje działania
na rzecz rodzin 3+ z naszego województwa.
Projekt stał się istotnym elementem
polityki samorządu, ułatwia rodzinom wie-

FOT. www.krotoszyn.pl

23 listopada burmistrz Franciszek
Marszałek podpisał wstępną deklarację o przystąpieniu do programu
Wielkopolska Karta Rodziny,
na podstawie której zostanie przygotowane porozumienie partnerskie.

lodzietnym dostęp do dóbr i usług, pozostawiając w ich budżetach więcej pieniędzy.
Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie
na preferencyjnych warunkach z oferty

kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej
i transportowej poprzez system zniżek,
wprowadzony przez podmioty przystępujące do programu.
OPRAC. (NOVUS)

Zobowiązanie, które zaciągnęli Państwo w Banku, musi zostać spłacone, niezależnie od nagłych i nieprzewidzianych
sytuacji, które mogą zdarzyć się każdemu
z nas. Dlatego jeżeli nie zrobili Państwo
tego jeszcze, przeczytajcie to, z czym
na co dzień spotykam się w mojej pracy...
cie? Już za 1,33 zł dziennie możemy zabezpieczyć naszą rodzinę czy posiadany kreBardzo dobre pytanie. Kiedy kupuje- dyt. Pytanie, czy to dużo, czy mało? Odpomy nasz wymarzony samochód, pierw- wiedzieć musicie sobie Państwo sami.
sze, co robimy, to ubezpieczamy go, by
w razie stłuczki czy wypadku otrzymać
Mam już wszystkie ubezpieczenia...
pieniądze i naprawić szkodę. Tylko czy
Oczywiście to najlepsza z sytuacji,
myśleliście Państwo kiedyś o tym, co się w której możemy się znaleźć i kiedy wiestanie, gdy w następstwie takiego nieprze- czorem siadamy gdzieś w fotelu, czujemy
widzianego zdarzenia to Wy będziecie się z tym bardzo dobrze. Czytałem ostatposzkodowani? Samochód oczywiście bę- nio jeden z artykułów prasowych, w któdzie można naprawić albo za otrzymane rym, publikując listę 20 najbogatszych luśrodki kupicie inny, ale co z Państwa zdro- dzi, zapytano jednego z nich, jak się czuje,
wiem i życiem? Jak ewentualnie rodzina mając już wszystko. Odpowiedź była probędzie radzić sobie z samochodem, lecz sta i uderzająca w sedno. Pytany powiebez Pana / Pani?
dział, że nie jest ważne, by mieć wszystko,
tylko by mieć to, co jest najwyższej jakoUbezpieczenia są przecież drogie...
ści. Sprawdziliście Państwo, czy to, co poKażdego dnia robimy zakupy, czasem siadacie, jest właśnie najwyższej jakości?
dla przyjemności odwiedzamy restauracje
Można mnożyć w głowie powody,
czy centra handlowe, robiąc zakupy lub dlaczego nie ubezpieczać siebie, ale kiedy
odpoczywając. Tylko co stanie się, kiedy popatrzycie na Wasze auto, Wasz dom czy
nagłe i nieprzewidziane zdarzenie lub zwy- inne wartościowe dla Was rzeczy, to gdzie
kła choroba całkowicie zmienią nasze ży- Państwo w tym obrazku widzicie siebie?
Po co mi ubezpieczenie..?
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Na Sygnale

FOT. PSP Krotoszyn

Kierował w stanie nietrzeźwym

Kolejny wypadek na drodze krajowej
nr 36, na odcinku między Kobylinem
a Smolicami. 30 listopada w Starym
Kobylinie czołowo zderzyły się dwa
samochody. Sprawca zdarzenia prowadził auto w stanie nietrzeźwym.
Jak się okazało, zderzyły się samocho-

dy osobowe Fiat Punto i Volkswagen Passat. W chwili przybycia straży pożarnej
kierujący byli już pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Z komory silnika
fiata wydobywał się dym. – Strażacy zabezpieczyli teren działań i podali jeden
prąd gaśniczy wody w natarciu do komory
silnika, skutecznie likwidując przyczynę

KOBYLIN

Pożar w kotłowni

26 listopada strażacy zostali wezwani do pożaru w budynku jednorodzinnym w Kobylinie. Paliło się w kotłowni. Nikomu nic się nie stało.

Na miejsce skierowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie, z OSP Kobylin i OSP Smolice. Jak się
okazało, paliło się w pomieszczeniu ko-

WYPADEK

Zderzenie trzech samochodów

24 listopada na ulicy Krotoszyńskiej
w Koźminie Wlkp. doszło do zderze-

nia trzech aut osobowych. W wypadku ucierpiały dwie osoby.

wydobywającego się dymu. Ponadto
w rozbitych pojazdach odłączyli akumulatory – mówi Tomasz Patryas z Komendy
Powiatowej PSP w Krotoszynie. Po wszystkich czynnościach policji usunięto z drogi
płyny eksploatacyjne oraz części karoserii
Kobietę, która kierowała fiatem,
przewieziono do szpitala. Kierowca drugiego pojazdu nie odniósł poważniejszych
obrażeń. – Kierujący pojazdem marki
VW Passat mieszkaniec Kobylina był
w stanie nietrzeźwości – 0,49 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. – Prowadzony przez niego samochód
z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, w efekcie czego doszło do zderzenia z fiatem punto. Auta
zostały zabezpieczone na parkingu strzeżonym. Postępowanie w tej sprawie prowadzi krotoszyńska komenda policji.
(NOVUS)

tłowni w budynku mieszkalnym. Osób
poszkodowanych nie było.
Właściciel z pomocą węża ogrodowego próbował stłumić płomienie. Wewnątrz znajdowała się butla z gazem
propan-butan. Panowało duże zadymienie. – Strażacy, wyposażeni
w sprzęt ochrony dróg oddechowych,
wynieśli z pomieszczenia butlę z gazem
i przystąpili do jej schładzania. Następnie oddymili pomieszczenia w budynku i usunęli na zewnątrz nadpalone
materiały, składowane w kotłowni – informuje Tomasz Patryas z Komendy Powiatowej PSP.
Urządzeniami pomiarowymi sprawdzono pomieszczenia w budynku i wyniesioną butlę. Kamera termowizyjna
i miernik wielogazowy nie wskazały
na zagrożenia.

NA DRODZE

Zderzenie aut w Kobylinie

FOT. FOT. PSP Krotoszyn

WYPADEK

WTOREK, 5 grudnia 2017

Wczesnym rankiem 30 listopada
na ulicy Kolejowej w Kobylinie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W rezultacie jeden z nich dachował.
Na szczęście nikt nie doznał poważniejszych obrażeń.
– Pojazdami podróżowały trzy osoby,
które w momencie przybycia straży pożarnej znajdowały się poza samochodami
pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego – informuje Tomasz Patryas
z Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie. – Jedną z osób przewieziono do Szpi-

talnego Oddziału Ratunkowego.
Poszkodowany nie doznał poważniejszych obrażeń. Strażacy odłączyli akumulatory w samochodach, po czym postawili jeden z nich na koła, zostawiając w miejscu niestwarzającym zagrożenia.
Przyczyną wypadku najprawdopodobniej było niezachowanie bezpiecznej
odległości przez kierowcę pojazdu Land
Rover, który wjechał w tył samochodu
Fiat Punto, w efekcie czego ten dachował.
Sprawcę ukarano mandatem w wysokości 150 złotych.
(NOVUS)

NA DRODZE

Nie udzielił pierwszeństwa

FOT. PSP Krotoszyn

12

(NOVUS)

– Kierująca pojazdem marki Fiat
Tipo mieszkanka gminy Koźmin
Wlkp., z nieustalonych przyczyn, zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia
z pojazdem Renault Laguna. W wyniku silnego uderzenia samochód wpadł
w auto marki Suzuki Alto – informuje
Piotr Szczepaniak, oficer prasowy KPP
w Krotoszynie.
Dwie poszkodowane kobiety zostały
przewiezione do szpitala. Kierujący byli
trzeźwi. Policja prowadzi postępowanie
w celu ustalenia wszystkich okoliczności
tego zdarzenia.
(NOVUS)

30 listopada w miejscowości Chachalnia doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych
i busa. Przyczyną zdarzenia było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.
Wypadek miał miejsce na skrzyżowaniu dróg. W pojazdach podróżowało
osiem osób. Decyzją będących na miejscu
służb medycznych jedna z nich wymagała
przewiezienia do Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego.
Działania straży pożarnej polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odłą cze niu aku mu la to rów w roz bi tych pojaz dach. Po za koń czo nych
czyn no ściach po li cyj nych stra ża cy

usunęli z jezdni pozostałości po zdarzeniu.
Przyczyną wypadku było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę samochodu Fiat Ducato, który wykonywał manewr skrętu w lewo. – Doprowadził do zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku samochodem marki Ford
Fiesta, który z kolei uderzył w pojazd marki Renault Laguna. Kierowca tego ostatniego auta został przetransportowany
do szpitala, lecz nie stwierdzono poważniejszych obrażeń. Sprawca został ukarany
mandatem w wysokości 500 zł – informuje Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

Ważne Sprawy
POLITYKA

JOW-y albo śmierć !

Ostatniego dnia listopada odbyła się
konferencja prasowa z udziałem Zbigniewa Brodziaka – byłego kandydata na burmistrza Krotoszyna, posła
Jerzego Kozłowskiego z ramienia Kukiz'15 i Wojciecha Jóźwiaka – dyrektora biura poselskiego wspomnianego parlamentarzysty. Rozmawiano
m. in. o ostatnich wydarzeniach politycznych, w szczególności o nadchodzących wyborach samorządowych
i proponowanych przez PiS zmianach w ordynacji wyborczej.
Na początku oświadczenie wygłosił
Zbigniew Brodziak, który zadeklarował
współpracę ze Stowarzyszeniem Kukiz'15 (treść oświadczenia obok tekstu – przyp. red.).
Poseł Jerzy Kozłowski proponowane
zmiany w ordynacji określił jako jawne
upolitycznienie wyborów samorządowych. Jak stwierdził, dadzą one możliwość manipulowania wynikami. – Nie
ma w tym żadnej tajemnicy, że Prawo
i Sprawiedliwość złożyło ten projekt nie

po to, żeby demokratyzować nasz kraj,
lecz po to, by zwiększyć swoje szanse
na wygraną. Nigdy w historii taka operacja nie spotkała się z pozytywnym odbiorem społecznym. W takim mieście jak
Krotoszyn na pewno będzie opór w tej
kwestii. W tym projekcie, oprócz dobrych
rozwiązań, są też złe i one stanowią zagrożenie dla obywatelskości państwa – oznajmił J. Kozłowski.
Projekt zakłada likwidację Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
na wszystkich szczeblach samorządu,
możliwość kandydowania do samorządów osób z całego województwa oraz
zwiększenie ilości okręgów w wyborach
do powiatów i sejmików, co spowoduje
podniesienie progu wyborczego do ok. 20
procent. – Skutkować to będzie wyrzuceniem poza nawias wszystkich lokalnych
stowarzyszeń, społeczników, którzy działają bez szyldu partyjnego. Znaczenie będzie miała partia, a nie człowiek. Będą
również listy krajowe, więc przy ordynacji
proporcjonalnej lokalne komitety będą
na straconej pozycji. Kukiz'15 stoi twardo
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na stanowisku – „JOW-y albo śmierć”. Te
rozwiązania odbierają nam wolność
i bierne prawo wyborcze – podkreślił parlamentarzysta
Poseł przypomniał również o portalu
samorzadyzkukizem. pl, który jest otwarty dla wszystkich kandydatów lokalnych. – My nie patrzymy, czy ktoś jest
z lewa czy prawa. Chcemy obronić samorządy. Chcemy promować lokalnych liderów – zaznaczył J. Kozłowski.
Dawid Jóźwiak przyznał z kolei, że
dojdzie również do upartyjnienia Państwowej Komisji Wyborczej. Powołani zostaną komisarze, którzy będą organizować przebieg wyborów w samorządach,
co może prowadzić do jawnego ustawiania wyników. – Partia rządząca może zrobić wszystko. Jeśli w danej dzielnicy ma
poparcie jakieś lokalne stowarzyszenie, to
zmieni się okręg wyborczy na korzyść partii rządzącej. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. PiS stosuje teorię chaosu, rozwiązując problemy przez konflikt, na zasadzie „zamieszamy, a może gdzieś będziemy mogli zdobyć władzę” – stwierdził D. Jóźwiak.
J. Kozłowski przedstawił także stanowisko Kukiz'15 w sprawie reformy sądownictwa. – Ustawy prezydenckie wychodzą naprzeciw postulatom głoszonym
przez nasze ugrupowanie. Prezydent został zaskoczony poprawkami PiS-owskimi, które przywracają te ustawy do punktu wyjścia. Uważam, że jest konflikt personalny między ministrem Ziobrą a prezydentem. Z tego, co mówi pani Romaszewska, może się to spotkać z kolejnymi
wetami. Każdy z nas wie, że z sądownictwem nie jest dobrze. Te rozwiązania nie
spowodują, że problemy znikną, ale jedni
zostaną zastąpieni przez drugich – skomentował poseł.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

KROTOSZYN

ZDUNY

W obronie sądownictwa

Ścieżka rowerowa za pół roku

W listopadzie przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie znów zorganizowano protest „w obronie sądów”.
Zgromadzona grupa mieszkańców
wyrażała sprzeciw wobec planowanej reformie sądownictwa.

We wrześniu miała ruszyć budowa
ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy
Zdunami a Krotoszynem. Na niedawnym spotkaniu z posłem Janem Mosińskim, w Centrum Animacji Społecznej w Zdunach, mieszkańcy zaapelowali o przyjrzenie się sprawie.

Przypomnijmy, że w połowie lipca
w całej Polsce odbywały się protesty przeciwko proponowanym przez rząd Prawa
i Sprawiedliwości ustawom o sądownictwie. Zdaniem protestujących niektóre
zapisy w tych projektach godzą w konstytucyjny trójpodział władzy i niezależność
sądów od wpływów politycznych
Prezydent Andrzej Duda zawetował
dwie z trzech proponowanych ustaw,
uznając, iż wybór władzy sądowniczej nie
może leżeć w gestii jednej partii. Głowa
państwa zaproponowała autorskie ustawy, które mogłyby pogodzić dwie strony
sporu o polskie sądy. Teraz projekty prezy-

Parlamentarzysta wysłał zapytania
do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad o termin rozpoczęcia i zakończenia prac. – We wrześniu
miała rozpocząć się, wyczekiwana przez
mieszkańców regionu od wielu lat, budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 15, która łączyłaby miejscowości
Zduny i Krotoszyn – czytamy w piśmie
posła Mosińskiego. – Z informacji medialnych wiem, że ta inwestycja wpisana
została jako zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 15 na odcinku

denckie trafiły do sejmu i są rozpatrywane przez komisje poselskie.
– Uważamy, że to również są złe projekty, bo dają możliwość wyboru sędziów
przez polityków. Sędziowie powinni być
niezależni. To kolejny krok do wprowadzenia państwa totalitarnego. Najpierw
PiS przejęło Trybunał Konstytucyjny, a teraz sądy. Nie zgadzamy się na to – mówili
protestujący mieszkańcy Krotoszyna, zapalając symboliczne znicze, które kładli
przy gmachu sądu.
(NOVUS)

Zduny -Krotoszyn w ramach Przebudowy Dróg Krajowych – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – Budowa ciągu pieszo-rowerowego od km 50+320
do km53+900”. Niestety, kiedy kilka dni
temu uczestniczyłem w spotkaniu
z mieszkańcami Zdun, Krotoszyna oraz
okolicznych miejscowości, otrzymałem
informację o jakichś problemach w tym
względzie. Uczestnicy spotkania podkreślali, że jest to odcinek, na którym występuje duże natężenie ruchu, szczególnie
pojazdów ciężarowych. Wielu mieszkańców Zdun raz pobliskich miejscowości
na rowerach dojeżdża do Krotoszyna
do pracy czy punktów opieki zdrowotnej
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odpowiedziało, że prace ruszą 15 listopada (odpowiedź dotarła 16 listopada – przyp. aut.). – Obecnie trwają
postępowania w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim, dotyczące uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogo-

wej. Wniosek o wydanie decyzji ZRID
złożono 30 czerwca br., a planowany termin uzyskania decyzji to 15 listopada br.
Realizacja zadania rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia, a zakres realizacji robót w 2017 roku uzależniony będzie od terminu uzyskania decyzji. Planowany termin oddania do użytku
przedmiotowego ciągu pieszo-rowerowego to 30 czerwca 2018 r. Na obecnym etapie nie stwierdzono przeszkód, które mogłyby wpłynąć na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane ze środków publicznych, w ramach Krajowego Funduszu Drogowego.- czytamy w odpowiedzi
na interpelację posła.
Sprawdziliśmy. I rzeczywiście – prace już się rozpoczęły.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Wydarzenia
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KROTOSZYN

Święto osób niepełnosprawnych Ekologiczny festiwal dziecięcy
Przez cały listopad w Krotoszyńskim
Ośrodku Kultury, galerii Refektarz
i kinie Przedwiośnie odbywały się
warsztaty, konkursy oraz występy artystyczne w ramach 22. edycji Festiwalu Dziecięcego o Tematyce Ekologicznej. Współorganizatorami wydarzenia były Nadleśnictwo Krotoszyn
oraz Komenda Powiatowa PSP.

W miniony piątek w krotoszyńskim
kinie Przedwiośnie odbyła się gala
z okazji Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami uroczystości byli Urząd Miejski w Krotoszynie, Warsztaty Terapii
Zajęciowej oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.
Dla licznie przybyłej widowni występowali wychowankowie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, Domu
Pomocy Społecznej w Zdunach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Borzęciczkach, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie,

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie

Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie,
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Krotoszynie, Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie i PT Łagiewniki.
W konkursie plastycznym „Żywioły”
wzięło udział 11 uczestników. Prace oceniało jury w składzie: Paweł Kaczmarek,
Edyta Kmiecik i Jerzy Fornalik. Zwycięzcą został Dariusz Raczkowski z PT Łagiewniki, drugie miejsce zajął Piotr Paradysz z DPS Zduny, a trzecie Stanisław Baziniak z DPS Baszków.
Rywalizację artystyczną pod nazwą
„Idol” wygrał zespół z SOSW Konarzew,
wyprzedzając SOSW Borzęciczki oraz
WTZ Krotoszyn.
(NOVUS)

8 i 15 listopada w sali kameralnej
KOK dwie grupy dziewcząt z krotoszyńskich szkół wzięły udział w warsztatach
ekodizajnu. Zorganizowano je po raz drugi. Po ubiegłorocznym sukcesie zajęć, podczas których tworzono torby i torebki ze
starych ubrań czy banerów reklamowych,
w tym roku uczestniczki warsztatów również wykonały wiele ciekawych projektów.
9 listopada rozstrzygnięto ekologiczny konkurs plastyczny, na który wpłynęło 611 prac w dwóch kategoriach tematycznych. Jury – Paweł Mizera i Beata
Ulbrych – postanowiło nagrodzić i wyróżnić 52 autorów prac. Wręczenie nagród
oraz wystawa prac młodych artystów odbyły się 22 listopada w galerii Refektarz.
Następnego dnia w Refektarzu zorganizowano konkurs „Chrońmy las”. 15

godz. 19.00 – LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI -

trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu powiatu zmierzyło się z testem wiedzy o lesie, jego ochronie, przepisach ppoż. i ekologii.
Do finału weszły po trzy drużyny w każdej z kategorii. Finaliści odpowiadali
na pytania jurorów, którymi byli przedstawiciele Nadleśnictwa Krotoszyn – Renata
Wencławiak, specjalistka Służby Leśnej ds.
ochrony lasu i podleśniczy Damian Janicki, a także asp. sztab. Łukasz Kliś, reprezentujący Komendę Powiatową PSP.
Wszyscy uczestnicy wykazali się sporą
wiedzą i nie było łatwo wyłonić najlepszych. W starszej kategorii przyznano dwa
pierwsze miejsca – zespołom z Kobylina
i Rozdrażewa. Trzecia lokata przypadła reprezentantom Gimnazjum nr 5 w Krotoszynie. W kategorii szkół podstawowych
zwyciężyła drużyna z Rozdrażewa, wyprze-

7 grudnia

XVII warsztaty plastyczne „Świąteczne
USA, sci-fi/akcja, 121' 2D dubbing
drzewko” w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej od
godz. 21.15 – LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI - godz. 16.00.

dzając Nową Wieś i SP nr 3 w Krotoszynie.
Ostatnią częścią festiwalu były prezentacje spektakli o tematyce ekologicznej 24
listopada w krotoszyńskim kinie. Jak zwykle dzieci nie zawiodły i przygotowały niezwykłe przedstawienia. Wspaniałe stroje
małych aktorów, kolorowe dekoracje i znakomite przygotowanie występujących to
efekty pracy wielu osób. W jury znaleźli się
Marzena Oberkorn – aktorka scen wrocławskich, Jerzy Mularczyk – aktor scen
wrocławskich, Beata Ulbrych – teatrolog
z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
Po obejrzeniu siedmiu konkursowych spektakli ogłoszono werdykt. W kategorii 3-6 lat pierwszą nagrodę otrzymała grupa Ekoludki z Kobylina, druga trafiła do Wesołych Skrzatów z Koźmina
Wlkp., a trzecią dostały Słoneczka z Niepublicznego Przedszkola,, U Zuzi” w Krotoszynie. W kategorii 7-9 lat zwyciężyły
Szkolne Ludki z SP Biadki, a drugie miejsce zajęli Mali Aktorzy z SP Mokronos.
(NOVUS)

kasach KOK-u.
Turniej charytatywny „Gramy dla Mariusza” od

godz. 9.00 w hali przy ulicy Olimpijskiej.
9 grudnia
USA, sci-fi/akcja, 121' 2D napisy
godz. 14.30 – COCO - USA, animowany, 109' II edycja Basket Show od godz. 9.00 w hali przy
Wtorki-czwartki
3D dubbing + krótkometrażówka „Kraina Lodu.
ul. Olimpijskiej.
Do 29 grudnia
Przygoda Olafa” – USA, animowany, 21’
10 grudnia
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
Spektakl baletowy „Dziadek do orzechów” Piotra
Wystawa malarstwa Danuty Stępień w galerii
godz. 16.45 – COCO - USA, animowany, 109' wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali
Czajkowskiego o godz. 19.00 w kinie 3D
2D dubbing + krótkometrażówka „Kraina Lodu.
sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
Przedwiośnie. Bilety w cenie 25 zł do nabycia w Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
Przygoda Olafa” – USA, animowany, 21’
5-7 grudnia
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Młodzi szachiści rozpoczęli rywalizację

Pod koniec listopada odbył się
pierwszy z pięciu zaplanowanych
turniejów w ramach Otwartych Mistrzostw Powiatu Krotoszyńskiego
w Szachach Szybkich pod patronatem medialnym Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN. Inauguracyjne zawody wygrali Zuzanna Zielezińska i Kamil Grzesiek.
W mistrzostwach startują uczniowie
szkół podstawowych, urodzeni w 2004 roku i młodsi. We wszystkich turniejach obowiązywać będzie system szwajcarski na dy-

stansie siedmiu rund. W klasyfikacji końcowej pod uwagę brana będzie suma punktów z czterech najlepszych turniejów,
a przy równej liczbie oczek decydować będzie miejsce zajęte w ostatnich zawodach.
W pierwszym turnieju udział wzięło 42 szachistów. – Jestem bardzo zadowolony z tak dużej ilości graczy, którzy
przybyli na zawody. Rywalizowali zawodnicy od I do VII klasy szkoły podstawowej – powiedział Przemysław Gustowski,
arbiter turnieju.
W gronie dwunastu dziewcząt najlepsza okazała się Zuzanna Zielezińska ze

Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach,
która zgromadziła pięć dużych punktów.
Na kolejnych miejscach znalazły się Natalia Grzona (SP Sulmierzyce) i Katarzyna
Kaczmarek (SP Smolice).
W grupie 30 chłopców zwyciężył Kamil Grzesiek (Ostrów Wlkp.), zdobywając siedem punktów. Drugą lokatę zajął
Dawid Gustowski (SP nr 4 Krotoszyn) – 6 pkt., a trzeci był Antoni Czebatura (SP Smolice) – 5,5 pkt.
Kolejny turniej zaplanowano na 12
stycznia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. Uroczyste zakończenie mistrzostw odbędzie się po ostatnich zawodach – w czerwcu.
Patronat honorowy nad zawodami
objął Bank Spółdzielczy w Krotoszynie.
Z kolei krotoszyńska biblioteka nieodpłatnie udostępnia miejsce na przeprowadzenie turniejów.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Worek medali młodych zawodników
Znakomicie spisali się reprezentanci
UKS Samson Kobylin i Towarzystwa
Atletycznego Rozum Krotoszyn w Tyszowicach, gdzie odbył się Puchar
Polski Dzieci, Młodzików i Kadetów
w Sumo. Nasi zawodnicy przywieźli
z zawodów mnóstwo medali.
Najwięcej medali młodzi sumocy
z Krotoszyna zdobyli w zmaganiach dzieci. Na podium stanęli Wiktoria Tereba
(I miejsce – 24 kg), Kacper Szymura
(I miejsce – 24 kg), Kamil Marszałek
(I miejsce – 28 kg), Filip Urbaniak (I miejsce – 30 kg), Kuba Majewski (I miejsce – 32 kg), Eryk Staniszewski (I miejsce – 36 kg), Kuba Gładczak (I miejsce – 46 kg), Oskar Błaszczyk (I miejsce – +70 kg), Julia Matyba (II miejsce – 30 kg), Michał Stasik (II miejsce – 36 kg), Igor Hęciak (III miejsce – 22
kg), Weronika Wieczorek (III miejsce – 24 kg) Anna Konowalczyk (III miejsce – 28 kg), Małgorzata Kubica (III miejsce – 38 kg) i Nikola Urbaniak (III miej-

sce – 42 kg).
W rywalizacji młodzików jedyny medal dla naszego powiatu wywalczył Jakub
Hekiert (TA Rozum), który okazał się najlepszy w kat. 40 kg.
W gronie kadetów świetnie spisali się
zawodnicy kobylińskiego Samsona. Dawid Lesk (55 kg), Nikola Śliwowska (60
kg) i Mikołaj Kandzierski (95 kg) zdobyli
złoto, Jakub Skowroński (65 kg) i Weronika Szafraniak (+65 kg) stanęli na drugim
stopniu podium, a Wirginia Roszek (45

ZAPASY

Osiem krążków we Wrocławiu
Bardzo dobrze spisali się reprezentanci Olimpijczyka Sulmierzyce w międzynarodowym turnieju zapaśniczym
we Wrocławiu. Nasi młodzi zawodnicy
wywalczyli aż osiem medali.
Turniej odbył się 25 listopada.
W szranki stanęło 105 zawodników z Polski i Czech. Zapaśnicy rywalizowali
w trzech grupach wiekowych – dzieci,

młodzików i kadetów.
Spośród dziewiątki przedstawicieli
sulmierzyckiego klubu aż ośmioro stanęło na podium. Złote krążki zdobyli Magdalena Machnik, Dominika Grobelna,
Nikola Kromarek i Przemysław Wizner.
Srebro wywalczyli Martyna Płonka, Zuzanna Kokot i Szymon Gibasiewicz,
a trzecią lokatę zajął Tomasz Kowalski.
(ANKA)

kg), Zofia Pioch (55 kg), Piotr Sikora (65
kg) i Michał Grzempowski (75 kg) zakończyli zawody na trzecich miejscach.
Pięć medali w kadetach zgarnęli
przedstawiciele TA Rozum. Lena Andrzejak (65 kg), Kacper Wiatrak (65 kg)
i Kacper Mikołajczyk (+75 kg) byli najlepsi w swoich kategoriach, Mikołaj Mrowiński (75 kg) zajął drugą lokatę, a Anna
Szymczak (55 kg) wywalczyła brązowy
krążek.
(GRZELO)
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Mariusz Walkowiak
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 krę-

gów, 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

WTOREK, 5 grudnia 2017

opiera się na wnikliwej analizie zdjęć
RTG, badaniu neurologicznym mięśni i czucia skórnego, badaniu palpacyjnym całego kręgosłupa i miednicy
oraz szczegółowym wywiadzie i historii choroby.
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Piłkarski weekend w Krotoszynie

Reiss Cup to największy w Polsce cykl
turniejów piłkarskich dla dzieci, organizowany co roku przez Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa oraz Fundację Piotra Reissa. Honorowy patronat nad imprezą w Krotoszynie objęły Urząd Miejski
i Starostwo Powiatowe, a patronat medial-

ny Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN. – Na gorąco stwierdzam, że pierwszy Reiss Cup w naszym mieście okazał się
sukcesem. Dzieci radujące się po strzelonych golach to najlepsza ocena ciężkiej pracy trenerów Akademii. Dla mnie był to
tym bardziej udany turniej, że dwa krotoszyńskie zespoły zajęły pierwsze i drugie
miejsce – skomentował Grzegorz Nowak,
koordynator krotoszyńskiej lokalizacji.
W sobotę rywalizowali piłkarze z roczników 2009 i 2010. – Z racji tak dużej ilości dzieci zdecydowaliśmy się podzielić zawodników na dwie tury – ranną i popołu-
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Kanonada strzelecka LZS-u
Za nami trzecia kolejka Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Kapitalną partię rozegrali piłkarze LZS
Kobierno-Tomnice, gromiąc 25: 2
ekipę Tornada. To jeden z najwyższych wyników w historii rozgrywek.
LZS prowadził już 22: 0. Wtedy to
dwa honorowe trafienia zanotował Ł.
Dudkowiak. Ostatecznie połączone siły
Kobierna i Tomnic zwyciężyły 25: 2.
Po sześć bramek zdobyli K. Krystek i D.
Baran.

Na szczycie utrzymał się zespół A Seree Tee, który pokonał Igloo 13: 3. Po trzy
gole strzelili A. Wosiek i M. Marciniak.
Na pochwały zasługuje też bramkarz
Igloo – I. Czubak, który dwoił się i troił,
co jednak nie uchroniło jego drużyny
przed wysoką porażką.
Drugie miejsce z kompletem punktów zajmują Żubry, które wygrały z Octagonem 6: 4. To był najbardziej zacięty
mecz tej kolejki. Po pierwszej połowie był
remis 1: 1. Po zmianie stron sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Pięć minut

dniową – wyjaśnił Szymon Cejba, organizator turnieju. Najpierw zmagania toczyły
się w grupach, a potem odbyły się mecze
decydujące. Pierwszym triumfatorem krotoszyńskiego Reiss Cup okazał się zespół
Kalisz II, który pokonał gospodarzy 5: 1.
Z kolei w drugiej turze triumfowało Kępno, które wygrało z Wieruszowem 6: 3.
W niedzielę do rozgrywek przystąpili piłkarze urodzeni w latach 2007
i 2008. W porannej turze znakomicie spisała się drużyna z Krotoszyna, pokonując
w finale 3: 2 ekipę Chocz III. W popołudniowej turze najlepszy był pierwszy ze-

spół z Brzezin, wygrywając w finale
z Kępnem po serii rzutów karnych.
Po zmaganiach w każdym roczniku
nagradzano wszystkich uczestników. Pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe
wręczali burmistrz Franciszek Marszałek,
starosta Stanisław Szczotka, założyciel
APR – Piotr Reiss, Waldemar Wronecki
ze starostwa i Roman Wosiek z urzędu.
Wybierano także najlepszego zawodnika

przed końcem Żubry wyszły na prowadzenie 5: 4, a po chwili przypieczętowały
zwycięstwo, strzelając szóstego gola. Trzy
bramki dla zwycięzców zdobył J. Kłobusek. Z kolei dorobek Octagonu to zasługa
K. Szymczaka i F. Oleśkowa, którzy
po dwa razy wpisali się na listę strzelców.
Na trzeciej pozycji plasuje się Pro-Met. Koźmiński zespół wygrał
z MTV 6: 4. Świetnie spisywali się bramkarze obu ekip – P. Szulc oraz K. Troszczyński. Warto odnotować przestrzelony
rzut karny M. Kaczmarka, który zdecydował się uderzyć w stylu Panenki, ale piłka
poszybowała nad poprzeczką.
W innych spotkaniach Ekipa z Sulmierzyc wygrała z Luntrusami 7: 5, a Ju-

niorzy Astry ograli 7: 2 Dream Team.
W tym meczu pierwszą czerwoną kartkę

(KAKTUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

FOT. Góralki

Blisko 600 dzieci, ponad 100 rozegranych spotkań, prawie tysiąc zdobytych bramek – tak w liczbach
przedstawia się Turniej Mikołajkowy
Reiss Cup, który w sobotę i niedzielę
odbywał się w Krotoszynie.

tury oraz bramkarza. Wśród uhonorowanych znalazło się dwóch przedstawicieli
krotoszyńskiej lokalizacji. Marcel Czapracki został wybrany najlepszym graczem w rocznikach 2007/08, a Borys Trafas okazał się najlepszym golkiperem
w grupie 2009/2010.
– Chciałbym podziękować wszystkim, którzy od piątkowej nocy ciężko pracowali, aby Reiss Cup w Krotoszynie
mógł się odbyć. W szczególności sponsorom oraz władzom miasta, które udostępniły bezpłatnie obiekt sportowy. Już teraz
zapraszamy wszystkich na treningi
w Akademii i na kolejny Reiss Cup – podsumował G. Nowak.

w tej edycji otrzymał M. Hajgenbart.
(GRZELO)

