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KROTOSZYN

Będzie ubiegał się o reelekcję

Na noworocznym spotkaniu ludowców Andrzej Piesyk przedstawił
uchwałę Zarządu Miejsko-Gminnego
Polskiego Stronnictwa Ludowego,
która zawiera rekomendację dla Franciszka Marszałka – jako kandydata
na burmistrza Krotoszyna w wyborach
samorządowych w 2018 roku.

PUP

Spotkanie dla doradców zawodowych
Przed miesiącem Powiatowy Urząd
Pracy w Krotoszynie zorganizował
spotkanie dla doradców zawodowych szkół podstawowych z terenu
powiatu. Miało ono na celu zacieśnienie współpracy między urzędowymi a szkolnymi doradcami w zakresie działań w kierunku przygotowania uczniów do trafnego i świadomego podjęcia decyzji zawodowo-edukacyjnych, uwzględniających ich
możliwości i sytuację na rynku pracy.
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REKREACJA

Początek roku na rowerach
łach oraz programy realizacji doradztwa
zawodowego w placówkach oświatowych.
Uczestnikom spotkania przedstawiono
również raport o zawodach przyszłości
oraz umiejętnościach cenionych przez
pracodawców.
Doradcy zawodowi z krotoszyńskiego urzędu pracy w tym roku planują rozszerzyć współpracę ze szkołami podstawowymi naszego powiatu o organizację

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.

wizyt studyjnych w zakładach pracy
w regionie. W ich trakcie uczniowie będą
mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem zakładów pracy, ze specyfiką wybranego zawodu czy z wymaganiami i niezbędnymi kwalifikacjami do pracy w danym przedsiębiorstwie oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.
OPRAC. (ANKA)

KOŹMIN WLKP.

Uchwała budżetowa przyjęta
Na grudniowej sesji Rady Miejskiej
w Koźminie Wlkp. przyjęty został budżet gminy na 2018 rok. Dochody
ukształtowały się na poziomie 54 108 320 zł, natomiast wydatki to kwota 58 755 115 zł.

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

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOT. Antoni Azgier

Prócz doradców w spotkaniu udział
wzięli Małgorzata Grzempowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i Przemysław Wójcik – naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.
Omówiono m. in. aktualnie obowiązujące akty prawne, regulujące wprowadzenie doradztwa zawodowego w szko-

Franciszek Marszałek jest absolwentem Wydziału Prawa i Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1993 roku pracuje w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie. W latach 2002-2010 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Krotoszyna, potem – w związku z wybraniem go
na radnego sejmiku województwa wiel-

kopolskiego – został dyrektorem Departamentu Inżynierii Miejskiej.
W sejmiku był przewodniczącym klubu radnych PSL. Obecnie jest członkiem prezydium zarządu wojewódzkiego. Współtworzył Lokalną Grupę Działania „Okno Południowej Wielkopolski”. Od 2014 roku zasiada w fotelu burmistrza Krotoszyna.
– Widzę moc w naszej organizacji. Postaramy się powalczyć tak jak w poprzednich wyborach i je wygrać. Każdy będzie
miał w tym swój udział. Nie prezes wygrywa wybory samorządowe, to jest praca wielu ludzi. Będę również mógł osobiście odwdzięczyć się ciężką pracą na rzecz naszych
mieszkańców. Bardzo serdecznie dziękuję – skomentował Franciszek Marszałek.

Tak więc deficyt budżetowy wyniesie
ok. 4 mln. zł. Pośród najważniejszych zadań są inwestycje drogowe, m. in. przebudowy ul. Cieszyńskiego (dotacja – 1 576 000 zł), ul. Glinki i Polnej
(330 000 zł), ul. Macieja Borkowica

(220 000 zł), ul. Chłapowskiego
(200 000 zł) czy drogi gminnej Kaniew-Skałów (350 000 zł).
Na budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy w celu zwiększenia
produkcji ze źródeł odnawialnych przewidziano 651 282 zł. Na rozbudowę świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny
Sad zaplanowano kwotę 340 tys. zł. Z kolei na budowę i modernizację placu zabaw i kompleksów sportowych gmina
przeznaczy łącznie 350 tys. zł.
(NOVUS)

1 stycznia członkowie Klubu Turystyki Rowerowej „Peleton” rozpoczęli
nowy rok rowerową wycieczką. Rano
przy szopce na krotoszyńskim rynku
spotkała się grupa pięciu entuzjastów turystyki rowerowej. Po złożeniu sobie noworocznych życzeń ustalono trasę pierwszej tegorocznej wycieczki.
Trasa wiodła od krotoszyńskiego rynku, ulicami – Zdunowską, 56 Pułku Piechoty, Bolewskiego i ścieżką rowerową
do Chachalni. – Pierwszy przystanek zrobiliśmy na leśnym parkingu, niedaleko

studni św. Marcina. Dalej przy nieco poprawiającej się pogodzie jechaliśmy
do Chwaliszewa, a następnie przez Biadki. Później już prosto przez Gorzupię
do Krotoszyna, gdzie na Błoniu testowaliśmy nową ścieżkę rowerową – naprawdę
świetnie zrobioną – opowiada Antoni
Azgier.
Po trzech godzinach i pokonaniu 30 km uczestnicy rajdu zameldowali
się ponownie na rynku. W wycieczce
udział wzięli Adam Dąbrowski, Rafał
Szóstak, Robert Radajewski, Stanisław
Stanisławski i Antoni Azgier.
(NOVUS)

Temat Tygodnia
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XXVI FINAŁ WOŚP

Rekord został pobity!
W niedzielę odbył się już XXVI Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku środki zbierano
w celu wyrównania szans w leczeniu
noworodków. Po raz kolejny w naszym powiecie rekord został pobity.
Już o godzinie 8.00 liczna grupa wolontariuszy z całego powiatu ruszyła w teren zbierać datki do puszek. W pracę krotoszyńskiego sztabu zaangażowało się prawie 190 wolontariuszy. W ramach tegorocznego Finału WOŚP na krytej pływalni WODNIK odbył się maraton pływacki,
zorganizowany przez Uczniowski Klub
Sportowy Delfin 4 (o tej akcji piszemy
w tekście na stronie 8 – przyp. red.).
W niedzielę na pływalni przeprowadzono także akcję honorowego krwiodawstwa, którą zorganizowały Polski
Czerwony Krzyż i Rejonowy Oddział

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krotoszynie. Koncerty rozpoczęły się o godzinie 15.00 w sali kameralnej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Na scenie wystąpili Tacy Nie Inni, Positive, aGain oraz
Pan Przecinek & Zespół Depresyjny.
Później na krotoszyńskim rynku,
przed wejściem do ratusza, prowadzona

była licytacja gadżetów, takich jak „fotel
prezesa” Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, koszulka lidera amatorskiej ligi kolarskiej z autografem Mai Włoszczowskiej, płyta Leszka Możdżera & Holland

Baroqe z podpisami wszystkich artystów,
karnet na pięć godzin nauki jazdy kat. B
w szkole jazdy Zenona Maśniaka, kalendarz Unii Leszno z 1984 roku, 10 godzin
nauki pływania, koszulka z podpisami
Konrada Czerniaka, Radosława Barana
i Konrada Powroźnika.
Zwieńczeniem dnia było tradycyjne

„światełko do nieba”. Krotoszyński sztab
łącznie zebrał 78 558 zł, co oznacza, że
zeszłoroczny rekord został pobity. Co
więcej, jest to niepełna kwota, ponieważ
w momencie oddawania gazety do druku
liczone były jeszcze obce waluty.
W Zdunach finał rozpoczął się o godzinie 16.00 rozpaleniem ogniska,
przy którym mieszkańcy mogli się ogrzać.
Nie zabrakło oczywiście pysznej grochówki, sfinansowanej przez lokalnych przedsiębiorców. Na scenie wystąpiły dzieci
z Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej w Zdunach i I Zdunowskiej Drużyny Harcerskiej. Licytowano m. in. złote
serduszko WOŚP, ciastko w kawiarni Retro czy pokaz klubu Awaryjni 126p.
W Zdunach zebrano 15 tys. zł.
W Koźminie Wlkp. od rana nie brakowało atrakcji. W ramach WOŚP zorganizowano Halowy Turniej Piłki Nożnej.
Ochotnicza Straż Pożarna przygotowała
pokaz ratownictwa medycznego, a grupa
Koźmin Biega – pokazowy trening. W sali kina Mieszko można było obejrzeć
przedstawienia w wykonaniu dzieci
z Przedszkola Parkowe Skrzaty i uczniów
ze szkół podstawowych nr 1 i 3. Potem zagrały zespoły The Senders, Pod Tytułem,

#GranaŚmietana, Rasta Brothers, a także
koźmińscy harcerze. W zbiórkę pieniędzy zaangażowało się 100 wolontariuszy
z Koźmina i okolic. Nie zabrakło oczywiście licytacji gadżetów. Koźmiński sztab
łącznie uzbierał 37 390,69 złotych plus
waluty obce. Dzień zakończył się tradycyjnym „światełkiem do nieba”.
W Sulmierzycach w miejscowym domu kultury wystąpiły m. in. Orkiestra
Dęta, zespoły taneczne z przedszkola publicznego, SDK i szkoły podstawowej.
W licytacjach można było nabyć np. ko-

szulkę z autografem lekkoatlety Tomasza
Majewskiego, kalendarze czy zegar.
W Sulmierzycach zebrano 9671,36 zł.
W Kobylinie Finał WOŚP rozpoczął
się od meczu piłki nożnej pomiędzy Green Dragons a Juniorami Piasta. Z kolei
w sali szkolnej na scenie wystąpiły m. in.
Orkiestra Dęta OSP, zespół Garash oraz
grupy taneczne z MG New Look i Centrum Tańca Show Dance. W Kobylinie
udało się zebrać 17 422,82 zł.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI & KINGA KOSTKA

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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FOTOGRAFIE

Ocalić od zapomnienia
Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw
i Krotoszyn Niezwykły organizują
zbiórkę starych fotografii z terenu
naszego miasta i okolic.
Wiele osób, szczególnie starszych, posiada pieczołowicie pielęgnowane albumy
fotograficzne, które przedstawiają lokalne
bogactwo historyczne i kulturowe. Zdarza się, że niektórzy nie przykładają większej wagi do lokalnej historii, w związku
z czym stare albumy fotograficzne czy poszczególne zdjęcia lądują, zapomniane,

na strychu lub w piwnicy. Dzieje się tak
często z braku miejsca czy niemożliwości
rozpoznania osób ze zdjęć.
Aby nasze dziedzictwo nie odeszło
w zapomnienie, prowadzona jest całoroczna akcja o nazwie „Zbiórka starych fotografii”. W ramach tej inicjatywy część
fotografii będzie dygitalizowana i oddawana, po zeskanowaniu, właścicielom.
Od mieszkańców, którzy wyrażą na to
zgodę, organizatorzy akcji przyjmować
będą leciwe fotografie i je archiwizować.
Zebrane i zdygitalizowane zdjęcia bę-
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dą publikowane na internetowej stronie
Krotoszyn Niezwykły, aby odnawiały
wspomnienia, promowały miasto i podnosiły świadomość społeczną naszych
mieszkańców oraz pozwalały uzupełnić
wiedzę historyczną o naszym mieście i regionie.
Jeśli posiadasz stare zdjęcia obrazujące architekturę, miejsca, życie codzienne
i wydarzenia publiczne i chcesz ocalić je
od zapomnienia – przynieś je do Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw przy ul.
Zdunowskiej 12 (nr tel. 62 725 06 23).
Projekt współfinansowany jest przez gminę Krotoszyn w ramach Otwartego Konkursu Ofert Burmistrza Krotoszyna.
OPRAC. (ANKA)

ZSP ZDUNY

ZDUNY

Ekologiczna olimpiada

Zasłużona dla kultury

10 stycznia uczniowie Technikum
im. Jana Kilińskiego w Zdunach
wzięli udział w szkolnych eliminacjach XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Najlepsi zakwalifikują się
do etapu wojewódzkiego.

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej
w Zdunach wiceburmistrz Miłosz
Zwierzyk wręczył Halinie Junory Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Przyznał ją, na wniosek dyrektor miejscowej biblioteki,
minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Dziewięcioro uczniów odpowiadało
na 50 pytań z ekologii. Celem olimpiady
jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży
wobec środowiska przyrodniczego, budzenie i rozwijanie zainteresowań przy-

rodniczych, wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia, popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska.
OPRAC. (ANKA)

Halina Junory to wieloletnia pracownica Biblioteki Publicznej w Zdunach, która z dniem 29 grudnia przeszła na zasłużoną emeryturę. Od 1995

roku prowadziła oddział dla dzieci
i młodzieży.
– Przez cały czas z zaangażowaniem
dążyła do podnoszenia kwalifikacji, by
w pracy z najbardziej wymagającym czytelnikiem dziecięcym osiągnąć jak najlepsze wyniki. Miała doskonały kontakt
z dziećmi i zawsze przygotowywała różnorodne formy pracy, popularyzujące
czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży,
wykazując ponadprzeciętne zaangażowanie i wzorowe wykorzystywanie obowiązków służbowych – mówiła Mirosława
Szymczak, dyrektor zdunowskiej biblioteki, która wystosowała do ministra kultury wniosek o uhonorowanie H. Junory.
(NOVUS)

SP NR 3 KOŹMIN WLKP.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie
Wlkp. już po raz trzeci była laureatem kon kur su gran to we go i
otrzy ma ła 5 tys. zł w ra mach IV edycji Programu „mPotęga”, którego organizatorem jest
Fundacja mBanku. Projekty koźmińskiej placówki zostały dwa razy wysoko ocenione przez kapitułę konkur su i znalazły się w gronie 15 najwyżej ocenionych.

Pozyskane w ten sposób pieniądze
pozwoliły w tym roku szkolnym na zakup
dwóch tabletów do pracowni matematycznej, wielu gier i pomocy wspomagających nauczanie matematyki. Część z nich
została przeznaczona na nagrody w konkursach. Projekt był realizowany od września do grudnia 2017 roku. Jego koordynatorką była Alicja Gawrońska.
W ramach programu zorganizowano zajęcia Klubu Gier Planszowych,
warsztaty „Matematycy na tropie brył”

oraz „Bryły wokół nas”, spotkanie dla rodziców „Jak pomóc dziecku w nauce
matematyki?”, obchody VII Światowego
Dnia Tabliczki Mnożenia, konkursy
„Mistrz rachunku pamięciowego klasy
i szkoły”, „Mistrz gier logicznych”
i „Świąteczne zadania” oraz Międzyszkolny Konkurs Mikołajkowy, grę miejską, Europejski Tydzień Kodowania,
warsztaty „Kodowanie ze Scottie Go”
czy „Matematyczne śledztwo z TIK-iem”. Ponadto uczniowie przygotowy-

FOT. www.kozminwlkp.pl

Matematyka nie taka straszna
wali desery matematyczne z galaretki,
owoców i śmietany oraz wcielali się w role detektywów i rozwiązywali matematyczną tajemnicę ukrytą w książkach.
Dzieci podczas zajęć pracowały
w grupach, ucząc się od siebie nawzajem.

Dostrzegły użyteczność matematyki
w życiu codziennym. Nowe gry i pomoce
okazały się bardzo atrakcyjne i pokazały
uczniom, że matematyki można uczyć
się poprzez zabawę.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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ZDUNY

Dofinansowanie do placu zabaw

Gmina Zduny otrzyma ponad 40 tys.
zł. na wybudowanie placu zabaw
na osiedlu Madalińskiego. Mieszkańcy tego najgęściej zaludnionego
(z racji znajdujących się tam bloków
mieszkalnych) osiedla od lat prosili
o modernizację zdemolowanych jordanek, które powstały w latach 70.
ubiegłego wieku.
Już w 2016 roku samorząd Zdun
wystąpił do Wspólnoty Mieszkaniowej

o udostępnienie terenu pod budowę
placu zabaw. Po uzyskaniu zgody złożono wniosek na dofinansowanie inwestycji. Decyzje zapadły na początku
tego roku.
Teraz zostanie ogłoszony przetarg
i wybrany wykonawca. Tak więc do końca roku plac zabaw będzie wybudowany.
W następnej kolejności burmistrz planuje w tamtej okolicy budowę boiska
do gry w piłkę.
(NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

Spotkanie z sołtysami

W trakcie spotkania poruszono temat usuwania i utylizacji odpadów, innych niż komunalne, w gospodarstwach
rolnych, takich jak opakowania po nawozach, sznurki, opony itp. – Docierają
do nas sygnały, że narasta problem z usuwaniem tego rodzaju odpadów z gospodarstw rolnych na terenie naszej gminy.
Postanowiliśmy wyjść naprzeciw rolnikom i prowadzimy rozmowy z firmami,
które w najbliższych miesiącach przeprowadzą nieodpłatną zbiórkę tych odpadów
w gminie – zapowiedział wiceburmistrz
Jarosław Ratajczak. Jak zapewnił, wkrótce sołtysi zostaną poinformowani o terminie, formie i zakresie zbiórki.
Włodarze poinformowali sołtysów
o wyodrębnieniu w tegorocznym budżecie
puli środków na dofinansowanie wymiany

FOT. www.kozminwlkp.pl

10 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. odbyło się spotkanie burmistrza Macieja Bratborskiego z sołtysami. Włodarz podziękował gościom za dobrą współpracę
z samorządem w minionym roku,
a ponadto przedstawił najważniejsze założenia budżetu i kierunki
działania gminy na ten rok.

systemów grzewczych na ekologiczne oraz
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie urzędnicy opracowują kryteria przyznawania dotacji z gminy na tego
typu przedsięwzięcia. Mieszkańcy będą
mogli wnioskować o dotację w wysokości 50 procent inwestycji, jednak nie większą niż 3 tys. zł. Odpowiednie wnioski zostaną wkrótce udostępnione.
Mówiąc o najważniejszych założeniach budżetu, burmistrz oznajmił, iż
priorytetem jest infrastruktura drogowa,
a najbardziej kosztowym zadaniem,
na które gmina zaplanowała 1,5 mln zł,

będzie budowa, wspólnie z powiatem
krotoszyńskim, ulicy Cieszyńskiego
w Koźminie Wlkp.
W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości i wybuchu powstania
wielkopolskiego zostanie opracowany
harmonogram gminnych obchodów. Zachęcono do przedstawiania pomysłów
i inicjowania imprez jubileuszowych.
O planach związanych ze sportowym
współzawodnictwem sołectw poinformował zebranych Sławomir Gruchała, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu.
(NOVUS)

Na Sygnale
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NA DRODZE

dził do zderzenia z rowerzystką.

Zalana piwnica i tlenek węgla Potrącenie rowerzystki
7 stycznia strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Krotoszynie zostali zadysponowani do działań
w związku z zalaną piwnicą w jednym z budynków na ulicy Młyńskiej.
W przeprowadzonym rozpoznaniu
ustalono, że zalane są pomieszczenia piwniczne budynku wielorodzinnego. Jedna
z lokatorek sąsiedniego obiektu poinformowała strażaków pracujących przy wypompowywaniu wody, że w jej budynku włączyła się czujka tlenku węgla. Ratownicy
niezwłocznie zareagowali na tę informację.
O zaistniałej sytuacji powiadomiono
SK KP PSP Krotoszyn. Na miejsce skiero-

wano ciężki samochód gaśniczy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie. Strażacy, wyposażeni w aparaty
ochrony dróg oddechowych, weszli
do budynku i przystąpili do ewakuacji
osób znajdujących się w mieszkaniach.
Przy pomocy czujnika wielogazowego
zbadali stężenie gazów, a następnie przewentylowali pomieszczenia.
W wyniku zdarzenia poszkodowane
zostały trzy osoby, którym udzielono
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Po przyjeździe Zespołu Ratownictwa Medycznego dwójkę poszkodowanych zabrano do szpitala.
(NOVUS)

8 stycznia na skrzyżowaniu ulic
Mickiewicza, Floriańskiej i Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie samochód osobowy potrącił rowerzystkę. Kobieta została przewieziona
do szpitala.

Do zdarzenia doszło około godziny 10.30. Jak ustalono, kierujący pojazdem marki Fiat Brava mieszkaniec gminy Zduny, wykonując manewr skrętu w lewo, nie udzielił
pierwszeństwa przejazdu i doprowa-

KROTOSZYN

Wypadł z trzeciego piętra
W piątek, 5 stycznia, w godzinach
wieczornych w jednym z bloków
na ul. Kobylińskiej w Krotoszynie
doszło do groźnego wypadku. Mężczyzna wypadł z okna na trzecim
piętrze.

Na miejsce skierowano Zespół Ratownictwa Medycznego, który przewiózł poszkodowanego do szpitala. – O zdarzeniu zawiadomił nas jeden
z mieszkańców, który zauważył mężczyznę leżącego na trawniku, wzywającego

– Poszkodowana mieszkanka Krotoszyna trafiła do szpitala. Stwierdzono
obrażenia poniżej dni siedmiu. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Sprawcę ukarano
mandatem
w
wysokości 500 zł – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

pomocy – mówi Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. – Policjanci ustalili,
że mężczyzna wypadł z okna podczas
próby naprawienia anteny satelitarnej.
Poszkodowany trafił do szpitala. Według informacji, jakie mamy, jego stan
na ten moment jest ciężki – dodaje
funkcjonariusz.
(NOVUS)

POŻAR

FOT. PSP Krotoszyn

Sprawca napadów zatrzymany

W pierwszych minutach nowego roku strażacy zostali wezwani do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Gorzupia. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Do działań zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie oraz po jednym z OSP Krotoszyn i OSP Roszki. Na dachu budynku
gospodarczego widoczne były płomienie,
panowało duże zadymienie. Wewnątrz
nie było żadnych osób.
– Strażacy, zabezpieczeni w sprzęt

ochrony dróg oddechowych, korzystając
z drabin przenośnych, podali dwa prądy
gaśnicze wody w natarciu na palące się
poddasze budynku gospodarczego oraz
jeden do pomieszczeń na parterze obiektu – informuje Tomasz Patryas z Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie.
Po zlokalizowaniu zagrożenia strażacy usuwali z budynku materiał palny
na zewnątrz i sukcesywnie dogaszali.
Po oddymieniu i przewietrzeniu sprawdzili obiekt ponownie kamerą termowizyjną – zagrożeń nie stwierdzono.
(NOVUS)

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie zatrzymali sprawcę
rozboju, do którego doszło 12 grudnia na stacji paliw w Kobylinie
przy ul. Strzeleckiej. Mężczyzna
w kominiarce i z bronią w ręku zażądał wydania pieniędzy. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
12 grudnia około godziny 3.30 dyżurny krotoszyńskiej komendy otrzymał
zgłoszenie o napadzie na stacji paliw
w Kobylinie. Na miejsce natychmiast wysłano patrole policyjne, jednak sprawcy
nie udało się złapać na gorącym uczynku.
W rozmowie z pracownikiem stacji
paliw policjanci dowiedzieli się, że zamaskowany mężczyzna wszedł do pomieszczenia i – grożąc bronią – zażądał wydania pieniędzy. Skradł wówczas
ok. 2400 zł.
– Policjanci natychmiast podjęli odpowiednie czynności. Analizowali lokalne środowisko przestępcze, zbierając
wszelkie informacje. Zabezpieczyli miejsce, dokonali jego oględzin i sprawdzili

szczegółowo wszystkie ślady, które pozostawił po sobie napastnik – informuje
Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej
Policji w Krotoszynie.
Przestępcę zgubiła pewność siebie. 29 grudnia podjął bowiem kolejną
próbę napadu, tym razem na market
w Benicach. Wszedłszy w kominiarce
do sklepu i grożąc bronią przypominającą
pistolet, zażądał od ekspedientki pieniędzy. Ta jednak odmówiła, po czym napastnik wybiegł ze sklepu. Pozostawił jednak po sobie ślady, które zostały wykryte
przez funkcjonariuszy.

Czynności podjęte przez policjantów
doprowadziły do tego, że 2 stycznia mężczyzna został zatrzymany. Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów.
Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.
– 33-letniemu mieszkańcowi gminy
Kobylin postawiono dwa zarzuty rozbójnicze – napadu na stację paliw w Kobylinie i na market w Benicach. Zastosowano
wobec niego dozór policji – według
art. 259, który mówi, że w uzasadnionych przypadkach nie wnosi się o tymczasowe aresztowanie. Postępowanie jest
w toku – mówi Marcin Meler, rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wlkp.
(NOVUS)

FOT. KPP Krotoszyn

Z POLICJI

Ogień w budynku gospodarczym

Na Bieżąco
POLITYKA

Noworoczne spotkanie ludowców

W sali wiejskiej w Orpiszewie odbyło
się spotkanie noworoczne członków
i sympatyków powiatowych struktur
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Rozmawiano o ostatnich wydarzeniach politycznych i o planach partii
w związku z tegorocznymi wyborami
samorządowymi.
Delegacje PSL-u z Krotoszyna, Kobylina, Koźmina Wlkp., Zdun, Sulmierzyc
i Rozdrażewa powitał starosta Stanisław
Szczotka. Następnie przypomniał osiągnięcia samorządu powiatowego w 2017
roku i wspomniał o planach na ten rok.
– Mogę ogłosić, że powiatowi udało
się wyciągnąć szpital z zapaści finansowej.
Jeszcze dwa-trzy lata temu placówka generowała straty w granicach 4-6 mln zł.
Po dziewięciu miesiącach urzędowania
nowej dyrekcji nie wypracowano straty,
lecz 1,7 mln zł zysku – podkreślił S.
Szczotka.
Starosta poruszył też temat braków
kadrowych wśród lekarzy i pielęgniarek.
Przyznał, że nie rozumie postępowania
ministra zdrowia, który oskarżył lekarzy
rezydentów o „upolitycznianie” swojego
protestu. – Jeśli się nie zapewni godziwych warunków życia w Polsce, to oni
wyjadą za granicę – stwierdził S. Szczotka.
Jako najważniejszą inwestycję tej kadencji wymieniono rozbudowę krotoszyńskiego szpitala. Koszt wyniesie ok. 25
mln zł. Pierwszy przetarg w tej sprawie
został unieważniony, ponieważ jedyna
wniesiona oferta była o 4 mln zł wyższa
od kosztorysu. Władze powiatu mają nadzieję, że w następnym rozdaniu uda się
wyłonić wykonawcę, który spełni określone kryteria.
Starosta oznajmił, że przy tak poważnej inwestycji zabraknie środków na budowę dróg. – Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała pismo z wątpliwościami
dotyczącymi przyszłorocznego budżetu.
W latach 2020-2021 będziemy na granicy możliwości zadłużenia powiatu. Jest
również kwestia polityczna. Po wersji ran-

kingowej, kiedy merytorycznie rozpatrywano wnioski, ulica Cieszyńskiego
w Koźminie Wlkp. była na 11. miejscu.
Po weryfikacji politycznej wojewody ta inwestycja spadła na 16. pozycję i jest pewne, że nie uzyska dotacji – wyjaśniał S.
Szczotka.
Mówiąc o wyborach samorządowych,
starosta życzył, by wybrani zostali dobrzy
ludzie, którzy będą bacznie przyglądać się
sposobowi ich przeprowadzenia. – Będzie
komisja przy głosowaniu, a inna będzie liczyć głosy. Myślę, że nasza praca powinna
zostać doceniona i tego życzę wszystkim
państwu – zakończył starosta.
Z kolei Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna, omówił działalność
struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Nasza organizacja liczy 250 członków, skupionych w 19 kołach. Na terenie
Krotoszyna działa Forum Młodych Ludowców i Związek Młodzieży Wiejskiej. Postawiłem sobie za cel przyjęcie modelu zarządzania poprzez współdziałanie. Mam
na myśli współpracę z Radą Miejską, jednostkami pomocniczymi, sołectwami, radami osiedlowymi i organizacjami pozarządowymi. Cieszę się z dużej aktywności
mieszkańców. Dla przykładu – osobiście
wziąłem udział w 29 wigiliach – powiedział włodarz Krotoszyna.
F. Marszałek wspomniał o jednogłośnym przyjęciu budżetu, który zakłada
rekordowe inwestycje. – Rok 2018 jest rokiem wyborczym. Poprzednio wygraliśmy w gminie, powiecie i sejmiku. Zadaniem partii jest wygrywać wybory i zdobywać władzę. Ci, co mają władzę, muszą
ją utrzymać i to jest nasze zadanie. Apeluję o aktywność. To jest ciężka praca przez
całą kadencję. Jeśli chodzi o rządzących
naszym krajem, następuje centralizacja
państwa, powoli przypominająca czasy
słusznie minione. Nie uważam tego
za dobrą drogę. Powstała na przykład
Spółka Wody Polskie, która będzie zatwierdzać – a nie rady miejskie! – taryfy
wody i ścieków – oznajmił burmistrz
Krotoszyna.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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POD NASZYM PATRONATEM

Weź udział w KONKURSIE
WALENTYNKOWYM!

Całodobowe pływanie dla WOŚP!

W piątek ruszył KONKURS WALENTYNKOWY, który organizujemy wespół z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Zabawa zakończy się 9 lutego.
Do wygrania są atrakcyjne nagrody.
Aby wziąć udział w konkursie, należy do 2 lutego przesłać zdjęcie samochodu z logotypem PGKiM na adres redakcja@glokalna.pl, a w treści wiadomości
wpisać adresy dwóch siedzib PGKiM
w Krotoszynie. 2 lutego opublikujemy
wszystkie zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem autora na naszym Facebooku.
Wygra 13 osób, których zdjęcia zdobędą

największą liczbę lajków. Wyniki ogłosimy 9 lutego na Facebooku i portalu
www.glokalna.pl, 13 lutego na łamach
Gazety Lokalnej KROTOSZYN.
Jakie są nagrody? Do wygrania jest tablet ufundowany przez PGKiM. Restauracje Pod Szyszkami, Antrejka, Kamienica, Leśniczówka oraz Impuls sprezentują
romantyczne kolacje dla pięciu par.
Od KOK-u sześć par otrzyma podwójne
bilety do kina Przedwiośnie w Krotoszynie. Sesję zdjęciową dla zakochanej pary
ufundowało studio FotoSebol.
Regulamin konkursu dostępny
na www.glokalna.pl
KINGA KOSTKA

24 godziny trwała akcja charytatywna na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowana
przez Uczniowski Klub Sportowy
Delfin 4, we współpracy z krytą pływalnią Wodnik w Krotoszynie. Miłośnicy pływania z całego powiatu krotoszyńskiego pokonali w sumie ponad 576 kilometrów!
Akcja polegała na nieustannym pływaniu dzieci i dorosłych przez całą dobę.
W tym wydarzeniu udział wzięło dwóch
świetnych pływaków – Konrad Czerniak
oraz Konrad Powroźnik. Pierwszy znich jest
trzykrotnym medalistą mistrzostw świata,
dwukrotnym mistrzem Europy oraz wielo-

krotnym rekordzistą kraju. Natomiast K. Powroźnik to medalista XXIII Letnich Igrzysk
Olimpijskich Głuchych w Samsunie.
– Akcja rozpoczęła się w sobotę o godzinie 16.00. Wtedy to nasi dwaj mistrzowie skokiem do wody rozpoczęli pływacki
maraton. W tym momencie nastąpiło
zderzenie dwóch światów, gdzie – jak się
okazało – pływa się tak samo – oznajmia
Jacek Mielcarek, pomysłodawca akcji.
Zanim rozpoczął się maraton pływacki, K. Czerniak przeprowadził zajęcia pokazowe dla dzieci trenujących w UKS Delfin 4. – Widok ponad 60 dzieci w basenie
jest czymś niesamowitym. Mistrz był
prawdziwym wzorem dla najmłodszych,
którzy z wielką radością wykonywali jego

polecenia – podkreśla J. Mielcarek.
W akcję włączyło się wiele krotoszyńskich stowarzyszeń oraz grup zawodowych. Każde dziecko biorące udział w maratonie mogło wejść na basen za darmo.
Dorośli natomiast musieli zapłacić symboliczną złotówkę. Oczywiście każdy mógł
wrzucić dowolną kwotę do puszki WOŚP.
W ramach maratonu pływackiego
udało się zebrać łącznie 10,808,77zł.
Wielka w tym zasługa samych uczestników, ale także lokalnych sponsorów, którzy wsparli akcję UKS Delfin 4 na rzecz
WOŚP. W maratonie popłynęło 400
osób, które przez 24 godziny pokonały
w sumie dystans 576 km i 550 m.
(GRZELO)

Plebiscyt
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Głosuj na swoich faworytów!
Przed tygodniem ruszyła trzecia edycja
Plebiscytu SPORTOWIEC POWIATU
KROTOSZYŃSKIEGO 2017 pod patronatem Starosty Krotoszyńskiego, organizowanego przez naszą redakcję! Wybieracie jak zawsze SPORTOWCA ROKU, ale także SPORTOWĄ IMPREZĘ
ROKU oraz – co jest nowością – SPORTOWĄ OSOBOWOŚĆ ROKU!
Na naszej liście znajduje się 15 sportowców, 15 osobowości sportowych i 3
imprezy sportowe. Plebiscyt zakończy się
Sportową Galą w Restauracji Leśniczówka, w trakcie której nagrodzimy także
SPORTOWĄ NADZIEJĘ POWIATU.

Tego wyboru dokona kapituła, powołana
przez starostę krotoszyńskiego. Znajdą się
w niej przedstawiciele lokalnych mediów
oraz osoby z poszczególnych gmin, zaj-

mujące się sportem. Dla SPORTOWEJ
NADZIEI POWIATU starosta krotoszyński ufunduje roczne stypendium.
Głosowanie potrwa do 18 lutego,
do godziny 23.59. UWAGA – dla głosujących przewidujemy atrakcyjne nagrody – szczegóły wkrótce! Przypomnijmy,
iż w poprzedniej edycji dla naszych Czytelników mieliśmy aż 14 nagród, a główną był wysokiej klasy telewizor 50”
Manta LED5003 Full Hd o war tości 2000 zł.
Obecnie na czele klasyfikacji sportowców znajduje się trójboistka Agnieszka Nowak, która ma 53,1% głosów (stan
na 15 stycznia, godz. 11.00). Druga jest

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl

darterka Marta Pawlicka – 34,4%,
a na trzeciej lokacie plasuje się zapaśnik
Mateusz Filipczak – 6,3%.
W kategorii OSOBOWOŚĆ SPORTOWA na razie zdecydowanie prowadzi
piłkarka ręczna plażowa Sylwia Bartkowiak – 84,9%, wyprzedzając pływaka
Konrada Powroźnika – 8,7% i lekkoatletę

Czesława Roszczaka – 6,4%. Jeśli chodzi
o imprezy sportowe, to póki co uznanie
Czytelników zyskuje LOGinLAB.
Regulamin PLEBISCYTU dostępny
jest na www.glokalna.pl. Klasyfikację on-line można śledzić przez cały czas na:
http://www.glokalna.pl/rusza-sportowy(ANKA)
-plebiscyt/

Jak głosować?
Wyślij sms pod nr 720511 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
podając numer kandydata według wzoru:
SPRT.16
OSB.16
IMP.4
Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!
Oddaj 5 głosów na swojego faworyta. na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).
Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567

(koszt 7,38 zł z VAT).
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LUTOGNIEW / SULMIERZYCE

Orszaki Trzech Króli

6 stycznia w Lutogniewie po raz
czwarty, a w Sulmierzycach po raz
trzeci zorganizowano Orszak Trzech
Króli. Jest to tradycja rozpowszechniona w wielu miastach i wsiach
na terenie całego kraju.
Uroczystości w Lutogniewie rozpoczęły się poranną mszą w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, którą
odprawił kustosz świątyni, ksiądz proboszcz Łukasz Żurawski. Około godziny 11.30 zaczęło się formowanie orsza-

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
16-18 stycznia

ku. Każdy uczestnik otrzymał symboliczną papierową koronę i śpiewnik
z kolędami.
W orszaku oczywiście nie mogło zabraknąć trzech Króli – Kaspra, Melchiora
i Baltazara, a także postaci Maryi Panny
i Józefa wraz z Dzieciątkiem Jezus. Dzieci natomiast przebrane były za aniołki,
diabły i pastuszków. Ponadto w orszaku
znalazły się wielkie anioły na szczudłach
oraz diabły na motorach.
Orszak przemaszerował ulicami Lutogniewa, śpiewając kolędy. Obok szopki,

umiejscowionej przy grzybku, miała miejsce krótka inscenizacja wręczenia przez
trzech Króli darów dla Dzieciątka – złota,
mirry i kadzidła. Potem wszyscy udali się
do ogrodów przy probostwie, gdzie
przy ognisku pieczono kiełbaski. W tym
samym czasie w miejscowym Domu Ludowym zorganizowano Muzyczną Kawiarenkę Orszakową. Można tam było
pośpiewać i posłuchać kolęd, zjeść ciasto
czy napić się czegoś ciepłego.
Organizatorami orszaku były Stowarzyszenie TERAZ Lutogniew, Parafia Św.

Trójcy – Sanktuarium Matki Bożej Pocieczenia w Lutogniewie pod przewodnictwem proboszcza Łukasza Żurawskiego,
sołectwa Lutogniew, Wróżewy, Dzierżanów, Bożacin, Osusz i Salnia, Stowarzyszenie Rodzina Ułańska-Lutogniew, LZS
Orzeł Lutogniew, OSP Lutogniew, zespół
ludowy Lutogniewiacy, KGW Bożacin,
KGW Dzierżanów, ZMW Bożacin oraz
Zespół Charytatywny i Akcja Katolicka,
działające przy miejscowej parafii.
W Sulmierzycach było podobnie,
orszak utworzył się przy ośrodku zdro-

wia i przemaszerował ulicami na rynek miasta. Tam czekała na uczestników zabawa taneczna w rytmie polone za. Na stęp nie wszyscy uda li się
do Sulmierzyckiego Domu Kultury,
gdzie miejscowe przedszkolaki z grupy
Tygryski zainscenizowały bożonarodzeniowe jasełka. Ogłoszono także wyniki konkursu na na najpiękniejszą
Gwiazdę Betlejemską.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

godz. 19.00 – GOTOWI NA WSZYSTKO.
20 stycznia
21 stycznia
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 26.
EXTERMINATOR - Polska, komedia, 105' - 2D
Koncert karnawałowy w wykonaniu solistów
godz. 21.00 – GOTOWI NA WSZYSTKO. Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego „Autoportret Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej o godz.
Jesienny” o godz. 19.00 w sali kameralnej KOK-u. Od
EXTERMINATOR - Polska, komedia, 105' - 2D
18.00 w sali kina 3D Przedwiośnie.
godz. 20.00 koncert zespołu Babu Król.

godz. 15.00 – PADDINGTON 2 – Francja/Wlk.
Wtorki-czwartki
Do 26 stycznia
20-21 stycznia
Brytania, komedia familijna, 103' - 2D dubbing
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
Wystawa malarstwa, grafiki cyfrowej oraz
III Turniej Halowy o Puchar Prezydenta Lions
godz. 17.00 – PADDINGTON 2 – Francja/Wlk. wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali Club Krotoszyn pod patronatem burmistrza instalacji interaktywnej autorstwa Dominika
Brytania, komedia familijna, 103' - 2D dubbing
sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
Janyszka w galerii Refektarz KOK-u.
Krotoszyna w SP nr 3.

Kultura
KONKURS

FOT. KBP

Tropem niesamowitych istot

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbył się konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów pod hasłem
„Tropem niesamowitych istot”, do-

tyczący twórczości Suzanny Collins. Uczestnicy mieli za zadanie
przeczytać książkę „Igrzyska
śmierci”.

WYSTAWA

Debiut młodego artysty
5 stycznia w galerii Refektarz odbyło się otwarcie wystawy Dominka
Janyszka, pochodzącego z Krotoszyna artysty, który zajmuje się m. in.
malarstwem i grafiką cyfrową, tworzy instalacje interaktywne, animacje i mappingi.
To jego pierwsza indywidualna wystawa. Można ją oglądać do 26 stycznia.
Dominik Janyszek ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki

i Malarstwa. W 2017 roku uzyskał dyplom
w Pracowni Projektowania Grafiki Multimedialnej pod kierunkiem dra hab. Jakuba
Balickiego, aneksy wykonał w pracowni
Techniki Cyfrowej pod kierunkiem prof.
Grzegorza Chojnackiego. Jest laureatem I nagrody konkursu „Business Meets
Arts” oraz trzykrotnym laureatem konkursu im. Władysława Strzemińskiego, w tym
nagrody specjalnej za pracę multimedialną
„Przekształcenia geometryczne”.
Praca dyplomowa oraz aneks zostały
nominowane do konkursu Prime-Time,
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W szranki stanęło 14 uczniów.
W jury konkursowym znalazły się
Hanna Sztuka-Fonau (przewodnicząca), Agata Russinek (bibliotekarka-nauczycielka ze Szkoły Podstawowej
nr 1), Ewa Kmieć (bibliotekarka-nauczycielka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3), Marlena Nabzdyk
(kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży).
Zwyciężyła Oliwia Wosiek ze Szkoły
Podstawowej nr 3, drugie miejsce zajęła
kolejna przedstawicielka tej placówki – Amelia Konarska, a trzecia była Monika Kusza ze Szkoły Podstawowej w Orpiszewie.
(NOVUS)

pokazu najlepszych prac dyplomowych
łódzkiej ASP. Prace plastyczne prezentował na Międzynarodowym Biennale Grafiki Studenckiej „Graphics Open 2”
w Budapeszcie oraz na wystawie,, Szkicmistrze” w Galerii Politechniki Łódzkiej.
W swojej twórczości malarskiej inspiruje się pracami konstruktywistów. Stosując
podstawowe kształty oraz geometryczne
podziały, dzięki wykorzystaniu trójwymiarowych półkolistych punktów i płaskich
monochromatycznych linii, udaje mu się
uzyskać zmienną w odbiorze, „ruchomą”
powierzchnię, która, w zależności od intensywności światła padającego na fakturalne
formy, wzmacnia je lub osłabia.
(NOVUS)
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POD NASZYM PATRONATEM

WYWIAD

Rywalizacja nabiera rumieńców

To nie była udana runda
Z Igorem Skowronem, kapitanem
Białego Orła Koźmin Wielkopolski,
na temat postawy zespołu w rundzie
jesiennej rozmawiał Grzegorz Nowak.

nia fizycznego w liceum. Jest to człowiek
z charyzmą, który bardzo angażuje się
w swoją pracę. Śmiało mogę stwierdzić,
że w ciągu dwóch lat trener Dolata wykonał w Białym Orle nieocenioną pracę. Poukładał klub pod względem piłkarskim,
jak i organizacyjnie. Życzę Mu jak największych sukcesów w dalszej pracy trenerskiej.

Pierwsza część rewolucyjnego sezonu 2017/2018 za nami. Na półmetku
plasujecie się wśród drużyn, które mogą przejść do tzw. ligi międzyokręgowej.
Jak oceniasz postawę Waszego teamu
w minionej rundzie?

W piątek odbył się drugi z pięciu zaplanowanych turniejów w ramach
Otwartych Mistrzostw Powiatu Krotoszyńskiego w Szachach Szybkich.
Tym razem triumfatorami zawodów
byli Natalia Grzona oraz Krzysztof
Matela.
Otwarte mistrzostwa w szachach
przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, urodzonych w 2004 roku oraz
młodszych. W trakcie pięciu turniejów
obowiązuje system szwajcarski na dystansie siedmiu rund. Na klasyfikację końcową
złoży się suma punktów zdobytych w czterech najlepszych turniejach, a przy równej
liczbie oczek decydować będzie miejsce zawodnika w ostatnich zawodach.
W pierwszym turnieju rywalizowało 40 uczestników. Do drugiego przystąpiło
już 48 miłośników szachów. Wśród dziewcząt tym razem najlepsza okazała się Natalia Grzona (SP Sulmierzyce), która na drugie miejsce zepchnęła dotychczasową liderkę – Zuzannę Zielezińską (SP Sulmierzyce). Bardzo możliwe, że pomiędzy tymi za-

wodniczkami toczyć się będzie batalia
o końcowy triumf. Na trzeciej lokacie uplasowała się Wiktoria Łukowiak (SP Smolice).
W grupie chłopców pierwsze miejsce
zajął Krzysztof Matela (UKS Skoczek Milicz), wyprzedzając Tobiasza Przybyło (SP
Biadki) oraz Emiliana Trzeciaka (UKS
Skoczek Milicz).
Kolejny turniej zaplanowano na 9 lutego, także w Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej. Uroczyste zakończenie mistrzostw odbędzie się na ostatnich zawodach – w czerwcu. Najlepsi szachiści
otrzymają puchary, medale oraz nagrody
rzeczowe.
Udział w mistrzostwach jest bezpłatny, a każdy, kto chciałby sprawdzić się zawodach, proszony jest o kontakt telefoniczny z Przemysławem Gustowskim
(503 004 919). Rywalizacja toczy się
pod medialnym patronatem Gazety Lokalnej KROTOSZYN, a patronat honorowy
nad wydarzeniem objął Bank Spółdzielczy
w Krotoszynie.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

– Rundy jesiennej niestety nie możemy zaliczyć do udanych. Postawiliśmy sobie jasny cel – utrzymanie w IV lidze,
a na półmetku rozgrywek znajdujemy się
w dolnej części tabeli. Na szczęście straty
punktowe nie są zbyt duże i ciągle jest
o co walczyć. Kilka oczek więcej i mielibyśmy większy komfort przygotowań
do rundy wiosennej.
Zanotowaliście najwięcej remisów
spośród wszystkich zespołów ligowych...

– Zawsze zdobycie chociaż punktu
to jakaś korzyść, aczkolwiek wolałbym,
żebyśmy częściej zgarniali pełną pulę.
Musimy dołożyć wszelkich starań, aby
strat punktowych było jak najmniej, ponieważ w końcowym rozrachunku jedno
oczko może być kluczowe w kontekście
utrzymania.
Z trybun często padały komentarze,
że Orły nie potrafiły zagrać dwóch części
meczu na wysokim poziomie. Jako przykład można podać spotkanie z Turkiem.
Jak odniósłbyś się do takich opinii?

Przed tym sezonem drużynę opuścił
ówczesny kapitan, Dawid Guźniczak.
Czy kibice Białego Orła mogą obawiać
się straty innych ważnych graczy?

– Prawdą jest, że w wielu meczach
pokazywaliśmy dwa oblicza. Z dobrej gry
nagle schodzimy na bardzo niski poziom.
We wspomnianym pojedynku z Turkiem
przez piętnaście minut zapomnieliśmy,
jak się gra w piłkę nożną. Wpływa na to
wiele czynników, takich jak brak koncentracji czy doświadczenia. To pokazuje, że
jest sporo aspektów, nad którymi musimy
się skupić podczas przygotowań.
Wraz z odejściem trenera Macieja
Dolaty do LKS-u Gołuchów zakończył się
pewien etap w Koźminie Wlkp. Jak oceniasz pracę szkoleniowca w Waszym
zespole?

– Można powiedzieć, że z trenerem
Dolatą współpracuję od najmłodszych lat.
Nasze drogi schodziły się w Jarocie, Białym Orle czy nawet na lekcjach wychowa-

Czasem brakowało koncentracji

Trzecie miejsce ze stratą dziesięciu
punktów do lidera to chyba nie jest
szczyt marzeń, biorąc pod uwagę skład
Waszego zespołu. Jak oceniasz Waszą
postawę w minionej rundzie?

– Nasza gra wyglądała dobrze.
Przede wszystkim staramy się grać piłką
i do tego dążymy na treningach i w każdym spotkaniu. Nasz plan na każdy mecz
to zdominować rywala na boisku, co
w większości pojedynków zrealizowaliśmy. Ogólnie rundę jesienną oceniam
na plus, ale mogliśmy zdobyć parę punktów więcej.

Doznaliście w lidze zaledwie dwóch
porażek, a cztery mecze zremisowaliście. W którym z tych pojedynków można było zgarnąć komplet punktów?

– Najbardziej boli porażka w Trębaczowie (1: 2), gdzie przez cały mecz przeważaliśmy i mieliśmy swoje okazje bramkowe. Przeciwnik stworzył dwie sytuacje,
które zamienił na gole. Nie mogę też odżałować spotkania w Skarszewie. Po pierwszej połowie przegrywaliśmy 0: 2. Po zmianie stron doprowadziliśmy do remisu,
a nawet strzeliliśmy na 3: 2, ale sędzia niesłusznie tego gola nie uznał.
Pracujecie już drugi sezon z trenerem Leszkiem Krutinem. Jak odbieracie
Waszego szkoleniowca, który wcześniej osiągał dobre rezultaty z Odolanovią Odolanów?

– Nasz trener cały czas się szkoli.
W tym roku ukończył kurs UEFA A. Ma
swój pomysł na zespół. Wspólnie stworzyliśmy nasz model gry, a co ważne – szatnia bardzo dobrze odbiera Leszka Krutina. Darzymy go ogromnym zaufaniem.

W przerwie zimowej dużo mówiło
się, że najlepszy strzelec zespołu, Miko-

– Potrzebny jest ktoś, która rozrusza
zespół w ofensywie – zawodnik, który będzie napędzał nasze akcje. Mam nadzieję,
że Marek Wiła wróci po kontuzji do pełnej dyspozycji. Jeżeli chodzi o zdobywanie bramek, jestem spokojny, ponieważ
Szymon Gałczyński to napastnik o sporym potencjale i wierzę, że runda rewanżowa będzie należała do niego. Jestem
przekonany, że Biały Orzeł pozostanie
w gronie IV-ligowców.

Zakładając, że do obecnego składu
dodalibyśmy dwóch, trzech nowych zawodników – czy stać Was na walkę
o końcowy triumf w lidze?

– Oczywiście, że tak. Przed nami
cała runda wiosenna i liczę, że małymi
kroczkami odrobimy stratę do Opatówka. Mamy z nimi mecz na własnym
boisku, a na koniec sezonu, przy dobrych wynikach, przeskoczymy ich
w tabeli.

Na własnym boisku graliście rewelacyjnie, nie doznając żadnej porażki.
Nieco gorzej spisujecie się na wjazdach...

– Na boisku rywala zawsze trudniej
rozgrywa się spotkania. W niektórych
momentach brakowało nam koncentracji
i popełnialiśmy indywidualne błędy. Myślę, że grając na naszym obiekcie, byliśmy
bardziej skupieni i skoncentrowani, co
przełożyło się na serię dobrych wyników.

Do bezpiecznej strefy brakuje Wam
dziewięciu punktów. Na jakich pozycjach potrzebowalibyście wzmocnień,
by w rundzie rewanżowej realnie powalczyć o miejsce w górnej części tabeli?

dotrzymam. Odnośnie innych klubów, to
żaden się ze mną nie kontaktował, a ja nie
szukałem innego miejsca do gry. Ktoś
stworzył nieprawdziwą historię, która
rozprzestrzeniła się w środowisku lokalnym.

WYWIAD

Z Karolem Krystkiem, kapitanem
Astry Krotoszyn, na temat postawy
zespołu w kaliskiej okręgówce
w rundzie jesiennej rozmawiał Grzegorz Nowak.

– Nie da się ukryć, że klub traci kluczowe osoby, co na pewno jest odczuwalne. Jednak ruchy kadrowe zawsze będą
i trzeba starać się uzupełniać brakujące
ogniwa. Co do mojej osoby – zaczynam
przygotowania z Białym Orłem. Nie pojawiła się żadna propozycja, więc koncentruję się na treningach w Koźminie.

łaj Marciniak, ma wrócić do Jaroty Jarocin. Krążyły też pogłoski, że Ty również chcesz wrócić na wyższy szczebel
rozgrywkowy. Jak skomentujesz te doniesienia?

– Latem zadeklarowałem, że będę zawodnikiem Astry przez cały sezon i słowa

Czego życzyłbyś kibicom Astry, którzy z rozrzewnieniem wspominają krotoszyński team z czasów występów
w trzeciej lidze?

– Przede wszystkim życzę naszym kibicom, aby nas wspierali na każdym meczu i byli z nami na dobre i na złe.

Sport
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DART

Czerpać przyjemność z gry

Pawlicki ograł Cieślaka

Z Szymonem Wośkiem, obrońcą
Piasta Kobylin, na temat rundy jesiennej w rozgrywkach kaliskiej klasy okręgowej rozmawiał Grzegorz
Nowak.

jemy. Jednak w pojedynkach z zespołami teoretycznie mocniejszymi nie
wszystkie braki można nadrobić ambicją i wtedy trzeba uznać wyższość przeciwnika.

Drugie miejsce ze stratą dziewięciu
punktów do lidera – to dobry czy zły wynik?

Rywale znają właściwie podstawową jedenastkę Piasta. Czy zbyt krótka
ławka nie spowoduje kryzysu w rundzie
wiosennej?

– Wysokie miejsce w tabeli i zdobycz
punktowa są – moim zdaniem – zadowalające, lecz dziewięciopunktowa strata do lidera po rozegraniu 15 kolejek nie może cieszyć. KS Opatówek zagrał świetną rundę
i wypracował sobie sporą przewagę, jednak
mamy dopiero półmetek rozgrywek i wiosna może być jeszcze bardzo ciekawa.
Pod względem straconych bramek
Piast jest trzecią najlepszą drużyną w lidze. Na treningach przywiązujecie dużą
wagę do odpowiedniego ustawienia czy
raczej wynika to z doświadczenia, jakie
posiadacie?

– Moim zdaniem jest to efekt stabilności składu. Trzon zespołu, w tym defensywy, jest od dwóch sezonów niezmienny,
co przekłada się na zgranie i umiejętność
zachowania się w konkretnych sytuacjach. Te cechy plus doświadczenie poszczególnych zawodników mają decydujący wpływ na małą liczbę traconych goli.
Macie bardzo dobry bilans spotkań
na własnym boisku. Dlaczego tak trudno
zdobyć twierdzę Kobylin?

– Grając u siebie, staramy się od razu
zaatakować i narzucić swój styl gry, co często przynosi efekty. W meczach wyjazdowych niekiedy gramy zbyt zachowawczo
i zdarza się nam tracić punkty. Ale wierzę, że w wiosennej rundzie będziemy
zdobywać tyle samo punktów u siebie
i na wyjazdach.
W rundzie jesiennej bez problemów
wygrywaliście z zespołami niżej sklasyfikowanymi, ale w meczach z trzema
głównymi rywalami do awansu zdobyliście zaledwie jeden punkt. Z czego to
wynika?

– Myślę, że to akurat świadczy dobrze o charakterze zespołu. Często zdarza się, że teoretycznie lepsze drużyny
lekceważą przeciwnika i tracą cenne
punkty z rywalami z dolnej części tabeli. My do każdego meczu podchodzimy
należycie skoncentrowani i zmotywowani, dlatego takich wpadek nie notu-

– Jest to możliwe, jednak dostrzegam pozytywne strony takiej sytuacji.
To świetna okazja do łapania minut
i zbierania doświadczenia przez młodszych zawodników. W poprzednim sezonie byli to M. Wachowiak i B. Wielebiński. Grają sporo, co na tym etapie
ich rozwoju jest bardzo ważne. Ich postawa cieszy i ważne, żeby w każdym
kolejnym sezonie pojawiało się ze
dwóch takich graczy.
Jakie cele stawiasz sobie i zespołowi na najbliższe miesiące?

– Dla zespołu celem minimum jest
zajęcie miejsca premiowanego grą w nowej lidze międzyokręgowej. Myślę, że
w obecnym zestawieniu stać nas
na utrzymanie miejsca na podium. Cele
indywidualne ciężko zdefiniować.
Chciałbym tylko, żeby każdy z zawodników czerpał przyjemność z gry, a każdy
z kibiców – z oglądania naszych meczów, bo myślę, że o to w tym wszystkim chodzi.

PIŁKA NOŻNA

Przygotowania do wiosny
Po zimowym odpoczynku do treningów wracają piłkarze z klubów z powiatu krotoszyńskiego. Zespoły Białego Orła Koźmin Wielkopolski, Piasta Kobylin i Astry Krotoszyn wznowiły już zajęcia, by odpowiednio przygotować się do rundy wiosennej.
Sporo dzieje się w koźmińskim klubie. Po niespełna trzech latach z drużyną
pożegnał się Maciej Dolata, który swoją
pracę trenerską kontynuować będzie
w LKS-ie Gołuchów. Pierwszym szkoleniowcem Orłów został Paweł Janas, mający za sobą ponad dwuletnią przygodę
w WKS-ie Witaszyce. Celem koźminian
jest utrzymanie się IV lidze. Orły rozegrają spotkania kontrolne z KS Luboń, Unią
Swarzędz, Wisłą Borek, Lwem Pogorzela,
Orlikiem Miłosław, KS Opatówek i Astrą
Krotoszyn.
Astra wznowiła treningi 12 stycznia.
Cały czas pod znakiem zapytania stoi
przejście Mikołaja Marciniaka do Jaroty Jarocin, ponieważ kluby nie mogą się doga-

dać. Podopieczni trenera Leszka Krutina
zagrają sparingi z Odolanovią Odolanów,
Orlą Jutrosin, Victorią Ostrzeszów, Wisłą
Borek, Białym Orłem i Lwem Pogorzela.
Na 16 stycznia przewidziano pierwszy trening piłkarzy Piasta Kobylin. Trener Marek Nowicki zaplanował na dwa
miesiące przygotowań 30 jednostek tre-

ningowych oraz sześć gier kontrolnych.
Rywalami Piasta będą Orla Jutrosin, Krobianka Krobia, Sarnowianka Sarnowa,
Raszkowianka Raszków, Kania Gostyń
i Rawia Rawicz. Na tę chwilę większość
spotkań zaplanowano na sztucznym boisku w Pleszewie.
(GRZELO)

Trwają rozgrywki Superligi Darta.
Na pozycji lidera nadal znajduje się
Sebastian Szostak. Po siódmej serii
spotkań tuż za nim są Przemysław
Pawlicki oraz Jacek Cieślak.
Prowadzący w tabeli Sebastian Szostak wygrał po 5: 2 z Martą Pawlicką i Karolem Pietrzakiem. Najciekawiej zapowiadał się pojedynek drugiego w klasyfikacji Jacka Cieślaka z trzecim Przemysławem Pawlickim. Popularny Sali pokonał
wicelidera 5: 1. To zwycięstwo oraz wygrana 5: 0 z Krzysztofem Banaszakiem
dały mu awans na drugą lokatę. J. Cieślak,
który poza porażką zanotował zwycię-

stwo 5: 0 z Grzegorzem Nowakiem, spadł
na trzecie miejsce.
Czwartą pozycję utrzymał Mateusz
Wojtaszek, który zremisował ze Sławomirem Olgrzymkiem (4: 4) i pokonał Daniela Borskiego (5: 1). Dalej plasuje się K. Pietrzak, który wygrał z Ewą Pawlicką (5: 0).
Dużym zaskoczeniem było zwycięstwo
Ilony Kuznowicz nad Łukaszem Kolanowskim (5: 0). Dla darterki była to druga wygrana w obecnych rozgrywkach.
Na uwagę zasługuje też pnący się w tabeli Marcin Wojtkowiak, który pokonał E.
Pawlicką (5: 2) i Adriana Jasińskiego (5: 2).
Do piątego miejsca traci tylko trzy punkty.
(GRZELO)
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WARSZAWA

Władze PZS na spotkaniu z prezydentem
10 stycznia na Stadionie Narodowym w Warszawie prezydent Andrzej Duda poświęcił swój czas
wszystkim związkom sportowym
w naszym kraju. Okazją do zorganizowania tego niecodziennego wydarzenia są tegoroczne obchody setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Na uroczystość z ramienia Polskiego
Związku Sumo udali się prezes Dariusz
Rozum, wiceprezes Dariusz Fabianowski
oraz sekretarz Andrzej Wojda. – Jestem
bardzo szczęśliwy, że zaprosiła nas najważniejsza osoba w kraju. Po tym spotkaniu mam bardzo pozytywne odczucia odnośnie prezydenta Andrzeja Dudy, choćby ze względu na jego podejście i troskę
o rozwój polskiego sportu – przyznaje D.
Rozum.
Prezydent podziękował sportowcom
za „sto lat sportowych radości i wielkiej
dumy”. Jak stwierdził, władze każdego ze
związków są filarami silnego polskiego
państwa na przestrzeni tych stu lat. Andrzej Duda zwrócił też uwagę na ścisłą zależność sportu i polityki. – Każde państwo, które chce istnieć na arenie międzynarodowej, inwestuje w sport. Przez ostatnie lata polscy sportowcy rozsławili Polskę. Mazurek Dąbrowskiego grany był
na wielu wydarzeniach sportowych – powiedział prezydent.
Głowa państwa przekazała związkom i organizacjom sportowym Puchary

Mariusz Walkowiak
Prezydenta RP, które będą wręczane w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości w uznaniu wybitnych osiągnięć
w danej dyscyplinie sportu. – Andrzej
Duda zaapelował do nas, aby w tym roku
każda z imprez sportowych miała charakter patriotyczny. Otrzymaliśmy Puchar
Prezydenta RP, który znajduje się teraz
w siedzibie Polskiego Związku Sumo
w Krotoszynie – podkreśla D. Rozum.
Przy okazji spotkania władze PZS
przekazały prezydentowi oraz niektórym
gościom specjalnie przygotowany kalendarz z wizerunkami zawodników sumo. – Prezydent bardzo pozytywnie zareagował. Podczas uroczystości miał czas,
aby porozmawiać bądź zrobić sobie zdjęcie z każdym z zaproszonych gości – opowiada prezes PZS. – Wiele miłych słów
usłyszałem chociażby od Andrzeja Kra-

POD NASZYM PATRONATEM

Pierwsza porażka Żubrów
Mimo porażki z MTV w siódmej kolejce Żubry utrzymały fotel lidera Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej.
Ich potknięcie wykorzystała ekipa
A Seree Tee, pokonując Pro-Met Koźmin Wielkopolski, dzięki czemu
zrównała się punktami z prowadzącym zespołem.
Po pierwszej odsłonie pojedynku Pro-Metu z obrońcami tytułu koźminianie
byli minimalnie lepsi. Potem jednak AST
wyszło na prowadzenie 3: 1, aby za chwilę znów remisować 3: 3. Końcówka spotkania to popis M. Gruchaja, który dwoma trafieniami zapewnił mistrzom zwycięstwo 5: 3. Dwa gole w tym meczu zdobył także M. Nowak.
Drużyna MTV po bardzo zaciętej
walce do przerwy remisowała bezbramkowo z Żubrami. Po zmianie stron team
z Rozdrażewa prowadził już 2: 0. Rywale
odpowiedzieli również dwoma trafieniami. Wynik konfrontacji ustalił Adam
Szczepanik, zapewniając ekipie MTV
zwycięstwo.

Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie
odniosły Luntrusy, które pokonały Dream Team 6: 3. Na pochwały zasługuje
szczególnie zdobywca dwóch bramek dla
zwycięzców – O. Kuszaj. Za dwie żółte
kartki boisko musiał opuścić M. Hajgenbart.
Czerwoną kartkę otrzymał też bramkarz Juniorów Astry – N. Kozieł. Jego team nie miał zbyt wiele do powiedzenia
w meczu z LZS-em Kobierno, ulegając
aż 1: 9. Pięć razy do siatki trafił K. Krystek.
Kapitalne widowisko stworzyły Igloo
i Ekipa z Sulmierzyc. Drużyna Igloo prowadziła już 5: 1, ale rywale się nie poddali i byli bliscy wywalczenia remisu. Ostatecznie Igloo wygrało, po nerwowej końcówce, 6: 5. Trzy gole dla wygranych strzelił S. Jankowski.
Najwyższe zwycięstwo w tej kolejce
odniósł Octagon, gromiąc Tornado
aż 14: 0. Cztery razy na listę strzelców
wpisał się M. Szymczak.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

śnickiego – prezesa PKOL, Otylii Jędrzejczak czy Tomasza Majewskiego. Co ciekawe, Robert Korzeniowski komplementował urodę naszych zawodniczek, których
fotografie znajdują się w kalendarzu.
W Warszawie oczywiście mówiono
o Krotoszynie. – Dziennikarz TVP Przemysław Babiarz nie miał żadnych problemów ze wskazaniem miasta, w którym
narodziło się polskie sumo. Myślę, że
dzięki takim spotkaniom Krotoszyn znany będzie z zamiłowania do sportu na terenie całego kraju – stwierdza D. Rozum.
Krotoszyński działacz ma też pewien
pomysł na Puchar Prezydenta RP. – Mam
plan, aby każdy z zawodników przez cały
rok zbierał punkty na zawodach. Podsumowaniem sezonu byłby turniej 11 listopada w naszym mieście, gdzie najlepszy
sumoka roku otrzymałby w nagrodę ten
okazały puchar. Będziemy jeszcze rozmawiać na ten temat na najbliższym posiedzeniu PZS – zapowiada szef związku.
(GRZELO)

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 przywró-

cenie prawidłowej ruchomości kręgów,
pracy układu nerwowego, funkcji fizjologicznych oraz wyrównanie miednicy.
Metoda Pierce'a wyróżnia się bezpieczeństwem ze względu na wykorzystanie specyficznej techniki nastawienia – bez rotacji głowy. Diagnoza opiera
się na wnikliwej analizie zdjęć RTG, badaniu neurologicznym mięśni i czucia
skórnego, badaniu palpacyjnym całego
kręgosłupa i miednicy oraz szczegółowym wywiadzie i historii choroby. storii
choroby.

