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PLEBISCYT

BOKS

Zagłosuj na ulubiony sklep w Galerii Krotoszyńskiej!
10 kwietnia ruszyła kolejna edycja Plebiscytu na Ulubiony Sklep w Galerii Krotoszyńskiej. Głosować będzie
można do 27 kwietnia.
Na uczestników zabawy czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Galerię Krotoszyńską – ekspres do kawy, tablet
i smartfon. Głosowanie sms-owe rozpoczęło się 10 kwietnia

Trening z Tomaszem Dylakiem

i potrwa do godz. 12.00 dnia 27 kwietnia.
Podsumowanie plebiscytu oraz rozdanie nagród zaplanowano na 28 kwietnia w Galerii Krotoszyńskiej.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać wiadomość
tekstową pod nr 7248 o treści: GALERIA. NR i napisać krótką argumentację, np. GALERIA. 34 Bardzo przystępne ceny.
Jeden sms to koszt 2,46 z VAT.
(ANKA)

Na czwartkowym treningu Krotoszyńskiego Klubu Bokserskiego im. Andrzeja Gołoty gościł Tomasz Dylak, trener
kadry wielkopolskiej w boksie, a jednocześnie trener koordynator w miejscowym klubie. W zajęciach wzięli udział
także adepci boksu z Gostynia, którzy
dzielili się swoim doświadczeniem
z krotoszyńskimi zawodnikami.
– To już mój trzeci trening w Krotoszynie – powiedział T. Dylak. – Kiedy tylko
mogę, przyjeżdżam poćwiczyć z młodzieżą. Mam bardzo dobry kontakt z trenerem
Łukaszem Klepackim i z panem Zbigniewem Brodziakiem. Zależy mi, żeby zawodnicy się rozwijali i w przyszłości pokazali się
na wielkopolskich ringach – stwierdził.
Do Krotoszyna przyjechało też kliku
zawodników z Gostynia, którzy przygotowują się do mistrzostw Polski. – Na treningu zauważyłem, że jest parę zdolnych

osób, które już coś potrafią – przyznał T.
Dylak. – Widać dobrą rękę trenera Klepackiego, który robi świetną robotę. Myślę, że do września pierwsi zawodnicy
z krotoszyńskiego klubu będą gotowi.
– Wyselekcjonowała się już pewna
stała grupa adeptów bosku. Już wkrótce
czeka nas rejestracja w KRS-ie – odpowiada Zbigniew Brodziak, wiceprezes klubu,
zapytany o pierwsze tygodnie działalności. – Zakupiliśmy sprzęt sportowy. Trzy
worki ufundował senator Łukasz Mikołajczyk, który patronuje naszym działaniom.
Cieszę się, że zawodnicy mają na czym trenować. Trening z Tomaszem Dylakiem to
bardzo ważne wydarzenie, ponieważ jest
on wysoko ceniony w świecie bokserskim.
U kilku naszych zawodników zauważyłem potencjał, który warto wykorzystać – podsumowuje Z. Brodziak.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Burzliwie na Radzie Osiedla nr 5
Przed kilkoma dniami w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie odbyło
się spotkanie mieszkańców Osiedla
nr 5. Oprócz tematów związanych z budżetem uczestnicy mieli wiele pytań
do władz powiatowych i gminnych.
Wiesław Sołtysiak, przewodniczący
Rady Osiedla nr 5, poinformował zebranych o zmianie sposobu naliczania środków przez Urząd Miejski dla jednostek pomocniczych gminy. – Do tej pory radom
osiedli przydzielana była stała kwota 7 tysięcy złotych – wyjaśniał W. Sołtysiak. – Skierowaliśmy do burmistrza
wniosek, żeby zmienić sposób naliczania.
Uznaliśmy bowiem, iż wielkość środków
powinna być przydzielana na podstawie
liczby mieszkańców danego osiedla. U nas
mieszka prawie 5 tysięcy osób. Nasz wniosek został zaakceptowany, dlatego przydzielono nam dodatkowe środki, więc całWydawca: Wielkopolska Squad S.C.
Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny:
Andrzej Kamiński 691 275 725
a.kaminski@glokalna.pl
Grzegorz Nowak
g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

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

Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl
Wydawca nie odpowiada za treść
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

kowity tegoroczny budżet wyniesie 10 tysięcy złotych.
Temat bezpieczeństwa na ulicy 23
Stycznia poruszył radny Janusz Bartoszewski. – Zgłaszam prośbę w imieniu większości rodziców o możliwość bezpiecznego
przejścia dla pieszych ze szkoły na osiedle
Korczaka i inne osiedla – mówił. – Zauważyłem, że na tej ulicy jest kiepskie oznakowanie. Główną propozycją jest postawienie sygnalizacji świetlnej, żeby dzieci miały
bezpieczne przejście. Te pomysł nie spotkał
się ze zrozumieniem Powiatowego Zarządu Dróg, który uznał, iż wszystko jest
w porządku.
Radny Sławomir Augustyniak stwierdził, że można by przesunąć przejście dla
pieszych, gdyż znajduje się zbyt blisko
skrzyżowania ulic. Stwarza to zagrożenie,
ponieważ kierowcy samochodów skręcających z ulicy Koźmińskiej w ul. 23 Stycznia
mają ograniczoną możliwość reagowania.
Zdarzyły się w tym miejscu potrącenia. Zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg zwrócił uwagę, że postawienie sygnalizacji świetlnej to koszt rzędu 60-80 tys.
zł, ale warto jeszcze rozważyć tę kwestię.
Radny Bartoszewski zauważył, że
po raz kolejny na spotkaniu Rady Osiedla
nie ma prezesa Krotoszyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. – Nie ma również na spotkaniu członków spółdzielni, żeby mogli
się ustosunkować do planowanej nowelizacji parkingów od strony ulicy Masłowskiego – oznajmił J. Bartoszewski. – Nie wiem,
czy państwo wiecie, jak będzie wyglądać
parking, z której strony będzie można wjechać i kto będzie mógł z niego skorzystać?
Nie wiem, czy będzie on powiększony
kosztem zieleni. Wjazd na duży parking

od ulicy Masłowskiego będzie niedostępny. Możliwe, że stanie tam płot. Wjazd
na parking znajdzie się pomiędzy szkołą
a blokiem nr 3. W najbliższym czasie będą
organizowane walne zebrania członków
spółdzielni, dlatego apeluję o aktywne
uczestnictwo, bo będą podejmowane ważne dla mieszkańców decyzje – powiedział
J. Bartoszewski.
Jeden mieszkańców poruszył temat
dekomunizacji, przypominając, że wojewoda nakazał zmianę nazwy ulicy 23
Stycznia na Konstantego Skąpskiego. – W tej kwestii nas nikt nie pyta o zdanie – odpowiedział burmistrz Franciszek
Marszałek. – Państwo widzicie, że teraz
ustawy są przeprowadzane bardzo szybko.
Na podstawie ustawy wojewoda przejął
nadzór. My zmieniliśmy uzasadnienie nazwy 23 Stycznia, wyjaśniając, że jest to
upamiętnienie rocznicy wyzwolenia Krotoszyna przez Armię Krajową. Wojewoda
tego nie uznał i wybrał Konstantego Skąpskiego, który nie jest związany z naszym
miastem. Odwołaliśmy się do sądu w tej
sprawie.
Powrócił również temat trwającego
od dawna konfliktu mieszkańców ul. Północnej z firmą Stolrus, której zarzuca się
nadmierny hałas, zanieczyszczenie powietrza oraz samowole budowlane. – Chciałbym prosić burmistrza Krotoszyna o konkretną odpowiedź na moje pytania – głos
zabrał Jacek Mielcarek. – W latach 20102014 był pan szefem Departamentu Inżynierii Miejskiej. Czy poprzedni burmistrz
miał wiedzę na temat tego, co się dzieje
na ul. Północnej? A jeżeli wiedział, to jakie
działania podjął w celu wyprostowania
stanu prawnego firmy Stolrus? Czy były

wydawane warunki zabudowy? Jak pan
już został burmistrzem, to miał pan wiedzę o stanie prawnym firmy, o tym, że są
tam samowole budowlane. W związku
z tym czy powiadomił pan prokuraturę
i inne instytucje? Dlaczego burmistrz zakazał strażnikom miejskim kontrolowania
tego przedsiębiorstwa? – dopytywał J.
Mielcarek.
Burmistrz odpowiedział, że strażnicy
miejscy są przeszkoleni do kontrolowania
budynków mieszkalnych, ale nie mogą
wkraczać do podmiotów gospodarczych. – Od tego są inne organy – tłumaczył włodarz. – Nie wiedziałem, jaka jest
sytuacja podmiotów gospodarczych, bo
burmistrz nie jest organem nadzoru do badania sytuacji prawnej konkretnego podmiotu. Zrobiłem to, co leży w gestii burmistrza. Proponowałem państwu rozwiązanie w postaci uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Państwo mieliście inne zdanie i nic z tego nie wyszło. Burmistrz nie będzie się bawił w jakiegoś śledczego. Jeżeli burmistrz wydaje warunki zabudowy, nigdy nie może założyć z góry, że
coś jest nie tak. To jest absurd. Najlepiej jest
powiedzieć, że burmistrz jest winien. Jeśli
burmistrz z góry by stwierdził, że z danym
podmiotem będzie źle, to pojawiłyby się
głosy, że nie ma takich uprawnień. Jeżeli
jest spór, to druga strona się odwołuje. Gdy
zostałem burmistrzem, to nie wiedziałem
o sprawie samowoli budowlanej.

Jacek Mielcarek nie dawał za wygraną
i powiedział, że wcześniej były kierowane
pisma do burmistrza w tej kwestii. – Drogi panie, jeśli ma pan takie pismo, przyjdzie do urzędu i się zastanowimy. Nie
wiem, o jakim okresie mówimy. Pan swoje,
a ja swoje. Pan ma swoje pisma, ja mam
swoje – oświadczył F. Marszałek.
J. Mielcarek stwierdził też, że nie jest
prawdą, iż straż miejska nie ma prawa kontrolowania podmiotów gospodarczych. – Mam artykuł 379 Ustawy
o ochronie środowiska o organach administracji do spraw ochrony środowiska – argumentował krotoszynianin. – Organy,
o których mowa, czyli wójt, burmistrz,
prezydent miasta, starosta, sprawują kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem
przepisów ochrony środowiska w zakresie
objętym właściwością tych organów. Mogą
więc upoważnić do wykonywania funkcji
kontrolnych pracowników podległych im
urzędów lub funkcjonariuszy straży miejskich. Kontrolujący jest uprawniony
do wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona
jest działalność gospodarcza, wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez
całą dobę.
Burmistrz jednak upierał się przy swoim stanowisku, zaznaczając, że straż miejska nie może kontrolować podmiotów gospodarczych.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Przedszkolaki z wizytą w Banku Spółdzielczym
We wtorek, 10 kwietnia, grupa
przedszkolaków z Biadek, wraz z paniami Anetą i Eweliną, odwiedziła
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie.
Dzieciom towarzyszył także sołtys
wsi – Mariusz Karbowiak.
Ma łych go ści powi ta ła Barba ra
Wia trak i na po cząt ku prze prowa dzi ła z ni mi roz mowę o ro li, ja ką
pie niądz od gry wa w życiu każ de go
czło wie ka. Wszyst kie dzie ci by ły
zgod ne co do te go, że pie nią dze są

bardzo potrzeb ne w na szym życiu.
Z kolei Mariola Torzecka opowiedziała przedszkolakom, skąd w banku
biorą się pieniądze, jak się je transportuje,
gdzie i jak się przechowuje i jak można je
szybko policzyć.
Dzieci miały okazję przyjrzeć się pracy bankowego ochroniarza, który opowiedział im o swojej roli w banku. Potem
przedszkolaki z Biadek obejrzały kolejne
pomieszczenia.
Dotarły też do działu księgowości,
gdzie Kamilla Karolczak opowiedziała

im bajkę, której głównymi bohaterami
były oczywiście dzieci i pieniądze. Przygotowała także zadanie do wykonania – banknotowe puzzle były nie lada
atrakcją dla każdego malucha. Podobnie jak bankowe urządzenia. Wszyscy
chcieli zobaczyć, jak wyglądają bankowe dokumenty.
Na koniec wizyty dzieci otrzymały
prezenty i jednocześnie podziękowały
pracownikom Banku Spółdzielczego
za nader interesujące spotkanie.
(ANKA)

Na Bieżąco
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Krotoszyński urząd pracy w czołówce
Na marcowej sesji Rady Powiatu
Krotoszyńskiego Małgorzata Grzempowska, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy, przedstawiła raport
z działalności instytucji za 2017 rok.
Według ogólnopolskiego rankingu
oceniającego pracę publicznych
służb zatrudnienia krotoszyński PUP
znalazł się na pierwszym miejscu
w Wielkopolsce i na drugim w skali
całego kraju.
W 2017 roku w kraju stopa bezrobocia wyniosła 6,6 procent (o 1,1 punktu
procentowego mniej niż w poprzednim
roku). Według danych z Eurostatu Polska
znalazła się na siódmej pozycji wśród krajów europejskich o najniższej stopie bezrobocia. W Wielkopolsce zanotowano
najmniejszą ilość osób bezrobotnych – na poziomie 3,7 procent.
W powiecie krotoszyńskim w końcówce 2017 roku stopa bezrobocia wynosiła 3,9
procent (1304 osoby), o jeden procent
mniej niż rok wcześniej. W gronie bezrobotnych było 839 kobiet i 465 mężczyzn. Jeśli
chodzi o poziom wykształcenia, to najwięcej osób poszukujących pracy miało ukończoną zasadniczą szkołę zawodową (429).
Nieco mniej bezrobotnych to ludzie z wykształceniem podstawowym i średnim.
W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy
w Krotoszynie miał aż 4015 ofert pracy.
W pierwszej piątce najbardziej poszukiwanych zawodów znalazły się: sprzedawcakasjer, kierowca, kucharz, operator obróbki
skrawaniem i robotnik budowlany.
W naszym powiecie wzrosła również
liczba zatrudnienia cudzoziemców. Zasilają oni krotoszyński rynek pracy przede

HISTORIA

250. rocznica konfederacji barskiej
4 kwietnia w Muzeum Regionalnym
im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie odbyło się piąte spotkanie z cyklu
„Muzealnych spotkań z historią”. Tym
razem było ono poświęcone konfederacji barskiej.
Spotkanie rozpoczęło się od koncertu
profesora poznańskiego UAM, dra hab. Jacka Kowalskiego – poety ipieśniarza, historyka sztuki oraz tłumacza literatury starofrancuskiej. Poprzez dawne pieśni opowiadał zebranej publiczności dzieje konfederacji barskiej, zwłaszcza w odniesieniu do Wielkopolski. Kolejnym punktem spotkania była
debata zudziałem historyków pt. „Konfederaci – czy żołnierze wyklęci XVIII wieku?”.
Konfederację barską utworzono na Podolu 29 lutego 1768 roku, w obronie wiary
katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, a przeciw kontroli Rosji i królowi Stani-

sławowi Augustowi Poniatowskiemu,
wspieranemu przez wojska rosyjskie.
Celem tego zbrojnego związku było
zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję,
zwłaszcza tych dających równouprawnienie
innowiercom. Walka konfederatów trwała aż
do roku 1772 i przez niektórych historyków
uważana jest za pierwsze polskie powstanie
narodowe. Ogólną nazwą konfederacji barskiej określa się 66 lokalnych konfederacji,
utworzonych na terenie Korony i Litwy, któ-

rych przedstawiciele stworzyli, zorganizowany pod koniec października 1769, naczelny
organ władzy, zwany Generalnością.
Wydarzenia zczasów konfederacji miały również wpływ na Krotoszyn i okolice.
Jeszcze w roku 1767 w kościele klasztornym oo. trynitarzy odbył się sejmik szlachty
województwa poznańskiego i kaliskiego,
podczas którego 27 maja zawiązano prorosyjską konfederację, przekształconą w Radomiu w konfederację generalną. Bezpośred-

wszystkim w sektorach usług administrowania, rolnictwa, przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, transportu i handlu.
Większość jest przyjmowana na umowę
o pracę. Cudzoziemcy najczęściej zatrudniani są do wykonywania prostych prac (68
procent), ale także w charakterze robotników przemysłowych (20 procent) czy operatorów maszyn i urządzeń (9 procent).
Od 11 września do 3 listopada 2017
roku PUP realizował program „Aktywizacja i Integracja”, którym objęto osiem
osób. Program ów zakłada takie działania
jak prace społecznie użyteczne na terenie
gminy, w której bezrobotny zamieszkuje
lub przebywa – 2 razy w tygodniu po 5
godzin. Osobie bezrobotnej nieposiadającej prawa do zasiłku przysługuje świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych min. 8,10 zł za każdą
godzinę, z czego starosta refunduje do 60
procent tej kwoty. Program zakłada również integrację społeczną, czyli grupowe
poradnictwo specjalistyczne, warsztaty
trenerskie i grupy wsparcia w wymiarze
co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Krotoszyński urząd pracy otrzymał
w 2017 roku pomoc finansową w wysokości 200 tys. zł na dygitalizację 12 tys. teczek bezrobotnych, którą przeprowadzono od września do grudnia zeszłego roku.
Za dobrą współpracę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, na polu szeroko rozumianej informatyzacji,
PUP doceniono w czerwcu 2017, kiedy
to został uhonorowany symboliczną statuetką, podpisaną przez ministra Szweda,
za kreowanie nowoczesnych rozwiązań.
Krotoszyński urząd otrzymał również nagrodę specjalną od resortu w kwocie 151 700 zł za wysokie wyniki w skali
kraju i województwa. Do kryteriów
umożliwiających otrzymanie nagrody zaliczono liczbę osób ogółem uczestniczących w formach aktywizacji zawodowej
i w poszczególnych grupach, ilość osób
aktywowanych w ramach środków europejskich, dodatkowo pozyskane środki finansowe, liczbę osób objętych poradnictwem zawodowym i średnią miesięczną
stopę bezrobocia w powiecie.

nim następstwem zaaranżowanej przez Rosjan konfederacji radomskiej było zawiązanie konfederacji w Barze.
Konfederaci barscy pod dowództwem
regimentarza Wojciecha Rydzyńskiego przystąpili do działań zbrojnych. Wczesnym rankiem 14 czerwca 1768 roku zmierzający
na południe oddział Rydzyńskiego został
pod Krotoszynem zaskoczony przez atak
wojsk rosyjskich ppłk. Konstantynowa i mjr.
Drewicza. Po krótkim oporze, wobec liczebnej przewagi Rosjan (1500 żołnierzy), konfederaci zdecydowali się naodwrót, który szybko przekształcił się wucieczkę. Rosjanie ścigali żołnierzy Rydzyńskiego aż do Zdun, gdzie
miejscowi innowiercy zablokowali ulice wozami i sami rzucili się do walki z Polakami.
W 1769 roku do Krotoszyna, Kobylina
i Zdun wdarły się oddziały kozaków mjr.
Drewicza w poszukiwaniu ukrywających
się konfederatów barskich. Z tym właśnie
wydarzeniem związana jest legenda okrotoszyńskim klasztorze oo. trynitarzy. Jesienią
tego samego roku dowódca jednego z oddziałów konfederackich – Onufry Gniewomir Bęklewski – ściągał kontrybucję z dóbr

krotoszyńskich. W tym samym czasie
na miasta wielkopolskie nałożono obowiązek wystawienia i wyekwipowania 3000 rekrutów, dla wzmocnienia wojsk konfederackich. Krotoszyn miał wystawić30 żołnierzy,
Koźmin 15, Kalisz 50, a Zduny i okolice – 100. Wzmocnione w ten sposób oddziały konfederatów ze zmiennym szczęściem toczyły walki dopoczątku1771 roku,
kiedy w granice Wielkopolski zaczęły przenikać coraz silniejsze oddziały pruskie. Wojska te uprzedzały przygotowywany już
pierwszy rozbiór Polski.
Do Krotoszyna Prusacy wkroczyli ze
Śląska, najprawdopodobniej w listopadzie 1771 roku, lecz zostali wyparci przez
stacjonujący w mieście garnizon, należący
do dziedziców miasta – Potockich. Przeprowadzona niedługo później ponowna próba
opanowania Krotoszyna prawdopodobnie
również się nie powiodła, choć według przekazów historyków Józefa Łukasiewicza iKazimierza Krotoskiego wojska pruskie gen.
Alvenslebena stacjonowały w mieście
do 1773 roku.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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GMINA KROTOSZYN

Konkurs na najlepszą inicjatywę
Gmina Krotoszyn i Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw zapraszają do udziału w konkursie na Najlepszą Inicjatywę
Lokalną 2017. Do wygrania są wartościowie nagrody.
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe,
rady osiedlowe i sołeckie oraz grupy nieformalne z terenu gminy

Krotoszyn. W konkursie można zdobyć statuetki „Współdziałamy” oraz nagrody rzeczowe o wartości 1500, 1000 i 500 zł.
W tegorocznej edycji inicjatywy lokalne będą rozpatrywane
w jednej kategorii, a zgłoszenia dokonać może również podmiot
lub osoba niezaangażowana w realizację inicjatywy. Zgłoszenia
należy składać do 7 maja na odpowiednim formularzu, który
znaleźć można na stronie www.krotoszyn.pl. Tam też znajduje
się regulamin konkursu.
(ANKA)

ZDUNY
FOT.

Przedszkola będą wyremontowane

Przedszkole w Zdunach gruntownie
wyremontuje firma z Sieradza. Na ten cel
przewidziano kwotę 1 342 596,59 zł. Modernizacja tej placówki zakłada między innymi dostosowanie budynku przedszkola
do przepisów przeciwpożarowych, wyposażenie go w windę dla osób z niepełnosprawnością (przedszkole ma oddziały,
które przyjmują dzieci niepełnosprawne),
adaptację poddasza na specjalne pomieszczenie do działań rewalidacyjno-kompensacyjnych (praca z dziećmi z dysfunkcjami), jak również gruntowny remont kuchni przedszkolnej. Po zrealizowaniu tej in-

www.zduny.pl

11 kwietnia burmistrz Zdun, Tomasz
Chudy, podpisał umowy z wykonawcami na realizację remontów miejscowego przedszkola publicznego oraz
oddziału w Bestwinie. Łączny koszt inwestycji wyniesie około 2 mln zł.

westycji przedszkole będzie mogło przyjmować więcej dzieci, gdyż przybędzie dodatkowy oddział.
Oddział przedszkolny w Bestwinie
będzie remontować firma z pobliskiego
Kobylina. Koszt tego zadania
to 533 354,65 zł. Budynek zostanie ocieplony, odwilgocony, wyposażony w nowe
instalacje. Na potrzeby działalności

przedszkola zaadaptowane zostaną niewykorzystywane do tej pory pomieszczenia. Dzięki temu również w Bestwinie będzie można otworzyć nowy oddział. Remontem będą objęte także pomieszczenia socjalne i toalety. Prace modernizacyjne w pomieszczeniach przedszkolnych
mają się zakończyć do 24 sierpnia.
(NOVUS)

Na Sygnale

6

WTOREK, 17 kwietnia 2018

BEZPIECZEŃSTWO

Policja ostrzega przed oszustami!
Organy ścigania wystosowały apel
do mieszkańców, zwłaszcza do osób
starszych, o zachowanie szczególnej
ostrożności przed oszustami, którzy
stosują różne formy manipulacji
w celu wyłudzenia pieniędzy. Najpopularniejsza z nich to tzw. metoda
na wnuczka.

NA DRODZE

Nie ustąpiła pierwszeństwa

Po przyjęciu zgłoszenia o wypadku
na miejsce wysłano trzy zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i jeden z OSP Rozdrażew, jak również policję
i Zespół Ratownictwa Medycznego. Z uwagi na lokalizację zdarzenia – na granicy powiatu krotoszyńskiego z pleszewskim – jednocześnie na akcję wyjechały służby ratownicze JRG w Pleszewie i OSP Dobrzyca.
Jak się okazało, na skrzyżowaniu dróg
w Wykach zderzyły się samochody osobowe Skoda Octavia i Citroen C3, którymi
podróżowały w sumie trzy osoby. Po zabezpieczeniu terenu działań strażacy

FOT. PSP Krotoszyn

W piątek, 13 kwietnia, na drodze powiatowej z Krotoszyna do Dobrzycy,
w miejscowości Wyki (gmina Rozdrażew) doszło do zderzenia dwóch samochodów. Dwie poszkodowane osoby zostały przewiezione do szpitala.

przygotowali linię gaśniczą, zakończoną
prądownicą pianową, a także odłączyli
akumulatory w rozbitych pojazdach.
– Po przebadaniu osób biorących
udział w zdarzeniu podjęto decyzję o przewiezieniu dwójki poszkodowanych
do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Trzeci uczestnik wypadku nie wymagał hospitalizacji – informuje Tomasz Patryas
zKomendy Powiatowej PSP wKrotoszynie.
Na koniec działań z jezdni usunięto płyny

eksploatacyjne oraz elementy karoserii.
– Kierująca samochodem marki Skoda Octavia mieszkanka Kalisza nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącym
citroenem C3. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawczynię wypadku ukarano mandatem w wysokości 500 zł – mówi Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

– Niestety na terenie naszego powiatu doszło do oszustwa na osobie starszej
pod pozorem pozostawienia paczki dla sąsiada. W związku z powyższym aby uniknąć tego typu sytuacji policja ostrzega.
Zbliżający się okres wiosenny to czas, kiedy może wystąpić zwiększenie działalności przestępczej, polegającej na oszukiwaniu i okradaniu osób starszych i samotnie
mieszkających. Oszuści wykorzystują ufność, dobre serca, a czasami nieporadność
starszych osób. Z tego powodu policjanci
proszą o ostrożność – czytamy w apelu.
Pomysłowość oszustów jest nieograniczona. Mogą podawać się za członków rodziny (oszustwa dokonywane tzw. metodą
na wnuczka, polegające na wyłudzaniu
od ofiar środków finansowych poprzez
kontakt telefoniczny), pracowników administracji, gazowni, elektrowni, inkasentów opłat, hydraulików, przedstawicieli

banku, sprzedawców, obcokrajowców, jak
również za osoby skrzywdzone przez los,
a nawet policjantów. Sprawcy często podszywają się pod pracowników różnych
firm i instytucji oraz sprzedawców.
Po wpuszczeniu ich do miejsca zamieszkania dokonują kradzieży wartościowych
przedmiotów, biżuterii, pieniędzy.
Oszuści wykorzystują dobre serce,
ufność i gościnność swoich ofiar. Miła powierzchowność sprawcy pomaga mu zdobyć ich zaufanie. Łupem napastników
mogą paść oszczędności całego życia.
By nie stać się ofiarą przestępstwa, najlepiej stosować się do następujących zaleceń: nie wpuszczajmy do mieszkania nieznajomych osób – nie każdy jest tym, za kogo się podaje; upewniajmy się kogo wpuszczamy do domu – zanim to uczynimy, żądajmy okazania legitymacji, identyfikatorów, zadzwońmy doinstytucji, naktóre nieznajomi się powołują; sprawdzajmy tożsamość dzwoniącego, który podaje się
za członka rodziny i chce od nas pieniądze;
nie wierzmy w ,,życiowe okazje”, oferowane
przez nieznajomych; gdy podejrzewamy, że
mamy do czynienia z oszustwem, nie wahajmy się zadzwonić na policję pod bezpłatny numer 997 lub 112.
OPRAC. (NOVUS)

(NOVUS)

BRZOZA
NA DRODZE

Ogień mógł się rozprzestrzenić

Zderzenie osobówki z ciągnikiem

no pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Po wykonaniu badań lekarz
podjął decyzję o przewiezieniu ich
do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Strażacy odłączyli akumulatory
w rozbitych pojazdach, usunęli z drogi
plamę oleju i części karoserii. – Kierujący
pojazdem marki Ford Mondeo mieszkaniec Koźmina Wlkp. uderzył w tył agregatu uprawy, który był podczepiony
pod ciągnik rolniczy marki Ursus, prowadzony przez mieszkańca gminy Krotoszyn – mówi Piotr Szczepaniak, oficer

prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie. – W wyniku uderzenia
ciągnik wraz z agregatem został wepchnięty do przydrożnego rowu. Jak się
okazało, jadący w kierunku Koźmina
Wlkp. samochód Citroen Berlingo, którym kierował mieszkaniec gminy Rozdrażew, najechał na leżące na jezdni elementy jednego z wcześniej wymienionych pojazdów. Trwają czynności zmierzające
do ustalenia sprawcy tego zdarzenia drogowego – dodaje P. Szczepaniak.
(NOVUS)

FOT. PSP Krotoszyn

Na akcję skierowano dwa zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz jeden z OSP Benice, Zespół
Ratownictwa Medycznego i policję. Gdy
służby ratownicze dotarły na miejsce,
w rowie znajdował się ciągnik rolniczy
z agregatem uprawowym, kilka metrów
dalej, na jednym pasie drogi, stał rozbity
samochód osobowy Ford Mondeo,
a na drugim samochód Citroen Berlingo.
Kierowcy samodzielnie opuścili pojazdy. Strażacy udzielili kwalifikowanej
pierwszej pomocy kierowcom forda i ciągnika rolniczego. Osoba kierująca citroenem nie uskarżała się na żadne dolegliwości. Potem poszkodowanych przekaza-

FOT. PSP Krotoszyn

11 kwietnia na drodze krajowej nr 15,
pomiędzy miejscowościami Bożacin
a Wolenice, doszło do groźnego wypadku. Bilans to dwie poszkodowane
osoby i trzy uszkodzone pojazdy.

Wieczorem 10 kwietnia w miejscowości Brzoza (gmina Krotoszyn) wybuchł pożar. Na szczęście strażacy
szybko zażegnali niebezpieczeństwo.
Na miejsce skierowano dwa zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz jeden z OSP Krotoszyn.
W działaniach brali udział również druhowie z miejscowej OSP.

Pożar mógł mieć poważniejsze skutki, gdyż rozprzestrzeniał się po suchej trawie w kierunku drewnianego budynku
gospodarczego, w którym przechowywane było mienie znacznej wartości.
Strażacy podali dwa prądy gaśnicze
wody w natarciu na palącą się stertę gałęzi i trawę, skutecznie likwidując zagrożenie.
(NOVUS)

Edukacja
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LO KROTOSZYN

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Olimpiada medyczna w Kołłątaju

Nasze wyzwanie – drugie śniadanie

W I Liceum Ogólnokształcącym im.
H. Kołłątaja odbyła się VI Regionalna
Olimpiada Medyczna pod patronatem starosty krotoszyńskiego i wielkopolskiego kuratora oświaty.
W szranki stanęło 16 uczniów liceów z Wielkopolski i Dolnego Śląska.
Młodzież rozwiązywała testy złożone z zadań otwartych i zamkniętych.
Prace były zakodowane. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwali nauczyciele z Kołłątaja – Waldemar Plewiński, Julita Szał, Iwona Nowaczyk,
Alina Szwarczyńska, Ilona Kocel, Anna
Sikorska.

Uroczyste podsumowanie konkursu
odbyło się w obecności Rafała Paterka – starszego wizytatora z Kuratorium
Oświaty w Poznaniu oraz Elżbiety Płóciennik – dyrektor I LO im. H. Kołłątaja.
To właśnie oni wręczali laureatom nagrody książkowe, ufundowane przez starostę.
Pierwsze miejsce zajęła Weronika Kostusiak (Liceum Ogólnokształcące nr 1
im. Majora H. Sucharskiego w Kępnie),
wyprzedzając Małgorzatę Jeziorek (II Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp.) i Martę Węcłaś
(I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego Rawiczu).
(NOVUS)

HUFIEC PRACY 15-2

Turniej wiedzy samochodowej
Uczestnicy Hufca Pracy 15-2, wraz
z wychowawczyniami – Agnieszką
Kwiatkiewicz i Daria Lisiak, wzięli
udział w 24. Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Samochodowej w Poznaniu.
Krotoszyńską jednostkę reprezentowało pięciu uczniów.
W turniejowe szranki stanęli Artur
Kieroński, Ar tur Siepsiak i Mateusz
Cwinarowicz z klasy III Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zdunach oraz
Sebastian Kasprzak z kl. III i Wiktor

Kliszcz z kl. II Szkoły Branżowej w Kobylinie.
Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań, który obejmował wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu motoryzacji. Komisja konkursowa wybierała do etapu praktycznego po pięciu
najlepszych w kategoriach szkół zawodowych i szkół technicznych. Celem imprezy było propagowanie wiedzy samochodowej, poszerzanie jej poprzez śledzenie
prasy motoryzacyjnej i nowych pozycji
wydawniczych w tym obszarze, a także

W koźmińskiej Jedynce od dawna
priorytetem jest kształtowanie nawyków
świadomego dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Każdego roku przeprowadzane są różnorakie projekty edukacyjne,
w których zwraca się uwagę na określone
aspekty związane ze zwiększeniem świadomości zdrowotnej i dbania o zdrowie.
W tym roku szkolnym Jedynka realizowała projekt edukacyjny „Nasze wyzwanie – jem drugie śniadanie”, którego
koordynatorką była Grażyna Leśniak. Jego założenia związane były z ideą spożywania drugiego śniadania i dobrodziejstw
płynących z racjonalnego odżywiania się.
Dzięki rozmaitym inicjatywom podjętym w ramach tego przedsięwzięcia dzieci poznały różne propozycje drugiego
śniadania, składniki odżywcze poszczególnych produktów, a także rozwijały wyobraźnię, umiejętności manualne, prawidłowe nawyki zachowania się w różnych

FOT. Maria Mazurowska

FOT. I LO Krotoszyn

Promocja zdrowia jest ważnym elementem pracy Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907. W tym roku
szkolnym w placówce wdrożono projekt edukacyjny „Nasze wyzwanie – jem drugie śniadanie”, który
podsumowano 10 kwietnia.

sytuacjach, jak również umiejętność przygotowywania posiłków.
W trakcie realizacji projektu uczniowie wykonywali różne zadania konkursowe. Tworzyli prezentacje multimedialne
czy krótkie filmy zachęcające do regularnego spożywania drugiego śniadania, wykonywali plakaty pt. „Słoikowe śniadanie” albo książki kucharskie z ciekawymi przepisami na drugie śniadanie. Przeprowadzono
także pogadanki na temat dobrodziejstw
płynących z właściwego odżywiania się.
10 kwietnia odbyło się uroczyste
podsumowanie projektu, w trakcie którego miał miejsce pokaz zdrowej żywności.
Uczniowie każdej klasy przygotowali najsmaczniejsze potrawy, które można zjeść
podczas śniadania. Po części oficjalnej,

ogłoszeniu wyników konkursów i wręczeniu nagród nastąpiła degustacja przygotowanych potraw. Było pysznie, kolorowo,
ale przede wszystkim zdrowo.
– Kolejny już raz w naszej placówce
odbywa się projekt edukacyjny, dotyczący
zdrowego żywienia, przygotowany przez
zespół ds. promocji zdrowia – komentuje
Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp. – Dzieci przez cały rok biorą udział w prelekcjach, konkursach i pokazach żywności. Mają w ten sposób możliwość dowiedzieć się, jak prawidłowo się
odżywiać. Jest to bardzo ważny element
edukacyjny, tym bardziej że na co dzień
mają też styczność z żywnością przetworzoną typu „fast food”.
OPRAC. (ANKA)

doskonalenie umiejętności praktycznych.
Mimo iż żadnemu z uczestników
krotoszyńskiego Hufca nie udało się zakwalifikować do etapu praktycznego, to
wszyscy uznali, że taki test dał im możliwość sprawdzenia swojej wiedzy. Po konkursie młodzież udała się na Targi Motor
Show 2018, gdzie nie zabrakło atrakcji ze
świata nowoczesnej motoryzacji.
Wyjazd do Poznania i udział w 24.
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej był możliwy dzięki Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu, która
sfinansowała koszty dojazdu na turniej
i wyżywienia młodzieży.
(ANKA)
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POD NASZYM PATRONATEM

Zasiedlanie bażanta

Kreatorzy sztuki kulinarnej
FOT. WOŚ, RiL Dominika Jokiel oraz Koło „Kuropatwa”

PRZYRODA

W kwietniu koła łowieckie „Kuropatwa”, „Dzik” i „Bażant” przeprowadziły akcję zasiedlenia nowego bażanta
w swoich obwodach. Do łowisk
wpuszczono 60 sztuk, w tym 10 kogutów i 50 kur.
Akcja introdukcji bażanta została
przeprowadzona w ramach programu
„Chronimy zwierzynę drobną” na terenie
całego powiatu krotoszyńskiego. Ptaki pochodziły z hodowli bażantów w Klonie,
a ich zakup został sfinansowany przez
włodarzy gmin oraz powiat.
Wicestarosta Paweł Radojewski wraz

Zarządem Koła Łowieckiego „Kuropatwa” oraz dziećmi ze Szkoły Podstawowej
w Lutogniewie 5 kwietnia na terenie Lutogniewa wprowadzili nową krew do istniejącej populacji bażanta, wpuszczając 20 sztuk ptaków – 3 koguty i 17 kur.
Wcześniej solidnie przygotowano teren
zasiedleń: przeprowadzono remonty podsypów, wykoszono trawy, zasypano podsypy ziarnem oraz uzupełniono poidła
dla ptaków. Inicjatorzy akcji są przekonani, że nowe bażanty dobrze zaaklimatyzują się na tym terenie i wydadzą piękne potomstwo w tym roku.
OPRAC. (NOVUS)

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie odbył się I Powiatowy Konkurs Gastronomiczny „Młody kreator
sztuki kulinarnej”. Patronat nad imprezą objęli starosta krotoszyński
oraz prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej.
Konkurs skierowany był do uczniów
klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicznym z terenu
powiatu krotoszyńskiego. Impreza miała
na celu zachęcenie młodych kucharzy
do doskonalenia swoich umiejętności poprzez otwartość i aktywny udział w życiu
środowiska kulturalnego oraz kultywowanie i pogłębianie wiedzy i sztuki kulinarnej
w branży gastronomicznej, a także podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.
Konkurs przeprowadzono pod hasłem „Żyjemy przyjemnie i zdrowo, otoczeni twórczym pięknem”. Jurorzy oceniali przygotowanie stanowiska pracy,
czystość pracy, profesjonalizm, zużycie
surowców, wygląd i aranżację wyrobów,
dobór składników, walory smakowe, oryginalność oraz sposób i estetykę podania.
W sumie od każdego oceniającego można
było zdobyć maksymalnie 100 punktów.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrała Aleksandra Wojciechowska
(ZSP w Koźminie Wlkp.), wyprzedzając
Dominika Kapałę (ZSP nr 3 w Krotoszynie) oraz Piotra Olszewskiego (ZSP w Zdunach). W gronie gimnazjalistów zwyciężył
duet Laura Kasperek i Agata Powalisz
(Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie), a kolejny pozycje zajęły Wiktoria Matyba i Nikola
Stefaniak (Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie) oraz Oliwia Nowakowska i Anna Warkocka (Gimnazjum w Koźminie Wlkp.).
Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz drobne upominki. Najlepszym

wręczono także nagrody rzeczowe. Podczas konkursu opiekunowie oraz zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć pokaz trampolin w wykonaniu Andżeliki Szydlak.
Punktem kulminacyjnym imprezy
był pokaz kulinarny Tomasza Ptaka, który
przygotował danie kuchni staropolskiej
w nowoczesnej aranżacji – kaczkę w wytrawnym purée jabłkowym i żelu brzoskwiniowym, prażoną kaszę gryczaną
oraz emulsję na bazie tymianku i wina.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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CHARYTATYWNIE

Grzegorz Turnau na koncercie Lions Clubu
W niedzielę w krotoszyńskim kinie
Przedwiośnie odbył się koncert charytatywny, na którym wystąpił Grzegorz Turnau. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na leczenie Mai
i Oliwii Drońskich. Organizatorem był
Lions Club Krotoszyn, we współpracy
z Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury.
Sala kinowa była zapełniona
do ostatniego miejsca. Przed słynnym artystą na scenie pojawił się lokalny zespół
Tacy Nie Inni pod kierownictwem Mariusza Kaźmierczaka, w składzie: Franciszek Rosik (instrumenty klawiszowe),
Krystian Tomza (gitara basowa), Mateusz Kaźmierczak (trąbka), Miłosz Maciejewski (perkusja) i Stanisław Swora (wokal, gitara). Potem dla licznej publiczności wystąpiły siostry Maja i Oliwia Drońskie, które zaśpiewały specjalnie przygotowaną piosenkę.
Gwiazdą imprezy był oczywiście
Grzegorz Turnau, znany z takich utworów jak „Znów wędrujemy”, „Naprawdę
nie dzieje się nic”, „Cichosza”, „Między ciszą a ciszą”, „Pamięć”, „Bracka”, „To tu, to
tam”. W swoich kompozycjach Turnau
wykorzystuje teksty czołowych polskich
poetów XX wieku. Za swoją działalność
artystyczną został odznaczony Złotym

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
20-26 kwietnia

godz. 15.00 – LUIS I OBCY –
Dania/Luksemburg/Niemcy, animowany, 86' - 2D
dubbing
godz. 16.30 – HURAGAN – USA, katastroficzny
film akcji, 103' - 2D napisy
godz. 18.30 – TOMB RIDER – USA/Wlk. Brytania,
przygodowy, 118' - 2D napisy

– To był nasz kolejny koncert charytatywny. W tym roku zaszczycił nas swoją obecnością znamienity artysta – Grzegorz Turnau – oraz zespół Tacy Nie Inni.
Dziękujemy mieszkańcom powiatu krotoszyńskiego, że zechcieli być z nami
na tym koncercie i wesprzeć szczytny cel.
Dochód w całości zostanie przeznaczony
na leczenie Mai i Oliwi Drońskich. Udało
się pozyskać ponad 10 tysięcy złotych.
Przekażemy tę kwotę małym mieszkankom Krotoszyna, aby pomóc im w dalszym leczeniu – podsumował Jacek Zawodny z Lions Clubu Krotoszyn.
Krzyżem Zasługi i srebrnym Medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

godz. 20.45 – TWARZ – Polska, dramat, 91' - 2D

23 kwietnia

29 kwietnia

Wtorki-czwartki

Turniej Przedszkolaków u Puchar Burmistrza Koncert operetkowy „Od czardasza do kankana” w

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w Krotoszyna w hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej.

sali kina 3D Przedwiośnie o godz. 18.00. Bilety w

wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w I LO.

25 kwietnia

cenie 35 zł.

21 kwietnia

Spotkanie dla pracodawców z zakresu ubezpieczeń 27 maja

Festiwal Zawodów w Trójce - „Drzwi otwarte” w społecznych, zdrowotnych oraz obowiązków XXXIX edycja Biegu Krotosa na dystansie 10 km.
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 od godz. podatkowych w godz. 9.00-14.00 w Cechu Rzemiosł Osoby, które zarejestrują się wcześniej, płacą mniejszą
10.00.

Różnych przy ulicy Floriańskiej.

kwotę wpisową. '
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KARATE

Zawodnicy Shodana
w Niemczech

W turnieju udział wzięło 1350 zawodników z 24 krajów. W tym gronie
znalazło się trzech reprezentantów UKS
Shodan Zduny. Norbert Tysiak uplasował
się na trzecim miejscu w kumite U'21
w kategorii 84 kg. Brąz wywalczył także
Jarosław Adamski, który rywalizował
w kata masters +40 lat.

Nieźle spisała się również Katarzyna
Trafankowska, która w kata U'16 zajęła
piąte miejsce. – Moja podopieczna miała
w swojej grupie 32 rywalki – mówi Jarosław Adamski, trener UKS Shodan. – Była to dla niej cenna lekcja. Jeżeli przegrywała, to minimalnie. Mam nadzieję, że
dalsze treningi przyniosą w najbliższym
czasie efekty w postaci medali. Chciałbym podziękować w szczególności rodzicom oraz naszym sponsorom – Dunya
Doner Kebab i gminie Zduny. To dzięki
ich wsparciu możemy rywalizować
na najważniejszych imprezach karate
w Europie – stwierdza.
(GRZELO)

SIATKÓWKA

Triumf juniorów Astry

LEKKA ATLETYKA

Igrzyska w Czwórce
Tuż przed świętami wielkanocnymi
nauczyciele wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr 4 w Krotoszynie zorganizowali dla uczniów
klas trzecich Wiosenne Igrzyska
Młodych Lekkoatletów.
Nauczyciele przygotowali dla
uczniów kilka konkurencji – skok w dal
z miejsca, siady z leżenia oraz skłony tułowia w przód. Niestety, pogoda nie pozwoliła na przeprowadzenie biegów na 50
oraz 600 metrów.

Spośród dziewcząt na podium znalazły się Nadia Frik, Zuzanna Młynarz i Zofia Kluba. Rywalizację chłopców wygrał
Miłosz Płócienniczak, wyprzedzając Filipa Szaflarskiego i Adriana Heidera.
Wszystkim uczestnikom wręczono
pamiątkowe dyplomy, a po dziesięciu najlepszych w gronie chłopców i dziewcząt
otrzymało nagrody rzeczowe. Ponadto
rozlosowano 30 nagród, w tym tablet. Ich
fundatorami były UKS Delfin 4 oraz Stowarzyszenie Wojskowej Czwórki.
Nad przebiegiem igrzysk czuwali Monika

BIEGI

Nasi zawodnicy na trasach

W niedzielę, 8 kwietnia, w hali sportowej przy ulicy Młyńskiej w Krotoszynie odbył się Wielkanocny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców w kategorii juniorów. Wygrała Astry Krotoszyn, która odniosła komplet zwycięstw.
Do rywalizacji przystąpiły drużyny Astry Kroto szyn, UKS Sa los
Ostrów Wiel ko pol ski oraz UKS 9
Leszno. W pierwszym meczu gospodarze pokonali 2: 1 UKS Salos Ostrów
Wlkp. Następnie z ostrowianami rozprawił się zespół z Leszna, wygrywając 3: 0. W ostatnim pojedynku Astra

ograła 2: 1 UKS 9 Leszno.
Nad przebiegiem zmagań czuwał sędzia Antoni Pyrzewski. W Astrze zagrali
Maksymilian Grządka, Adrian Plewa, Patryk Śnieciński, Wiktor Grześkowiak, Daniel Pomirski, Andrzej Robakowski, Piotr
Czwojdziński i Mateusz Sroczan.
– Zawody stały na dobrym poziomie – zauważa Grzegorz Wiertlewski,
trener Astry. – Spotkania obfitowały
w wiele ciekawych zagrań, efektownych
ataków i akcji w obronie. Dla nas była to
szansa sprawdzenia dyspozycji przed kolejnym sezonem ligowym – dodaje.
(GRZELO)

Pod koniec marca biegacze z powiatu krotoszyńskiego pokazali się
na kolejnych imprezach. Nasi zawodnicy startowali w V Ostrowskim
ICE MAT Półmaratonie, XI Panas
Półmaratonie Ślężańskim i XIII PZU
Półmaratonie Warszawskim.
Do ostrowskiego półmaratonu zgłosiło się 487 miłośników biegania. Najlepszy
był Mateusz Łańduch z czasem 1: 13: 52.
Wśród pań triumfowała Izabela Wierzchowska z wynikiem 1: 26: 38. Nasz po-

wiat reprezentowali Artur Marek (70.
miejsce – 1: 32: 38), Czesław Sienkiewicz
(90. miejsce – 1: 35: 21), Marcin Obal
(101. miejsce – 1: 36: 12), Rafał Kulas
(130. miejsce – 1: 39: 08), Jacek Kasprzak
(170. miejsce – 1: 41: 57), Jacek Modrzyński (171. miejsce – 1: 41: 58), Ireneusz
Czwojdziński (174. miejsce – 1: 42: 11),
Tomasz Głowacki (205. miejsce – 1: 44: 07), Sławomir Jarosz (343.
miejsce – 1: 54: 34), Kamil Klarczyk (362.
miejsce – 1: 56: 04), Waldemar Mrzywka
(378. miejsce – 1: 57: 36) oraz Wiesław

FOT. UKS Delfin 4

Przedstawiciele UKS Shodan Zduny
na początku kwietnia rywalizowali
w jednym z największych turniejów
karate WKF w Niemczech – Arawaza
Cup 2018. W formule rozgrywek olimpijskich brązowe medale wywalczyli
Jarosław Adamski i Norbert Tysiak.

Czubak-Snela, Jacek Mielcarek, Jacek Łazarski i Ryszard Chojnicki.
(GRZELO)

Urbaniak (449. miejsce – 2: 12: 03).
Półmaraton Ślężański wygrał Tomasz
Grycko z czasem 1: 08: 12, a w gronie kobiet pierwsza była Tetyana Vernygor
(1: 18: 48). W tym biegu startowali Paweł
Błażutycz (780. miejsce – 1: 39: 23), Marian Poczta (892. miejsce – 1: 40: 59),
Piotr
Grobelny
(1341.
miejsce – 1: 46: 29), Tomasz Głowacki (1506.
miejsce – 1: 48: 18), Szymon Karbowiak
(1718. miejsce – 1: 50: 28), Marek Przywarty (1971. miejsce – 1: 53: 20), Paweł
Rudnicki (2291. miejsce – 1: 56: 50),
Lech Król (2887. miejsce – 2: 04: 10) i Jarosław Kalak (3045. miejsce – 2: 06: 25).
W XIII edycji PZU Półmaratonu
Warszawskiego najszybszy był Kenijczyk
Ezrah Sang Kiprotich z czasem 1: 01: 37.
W stolicy kraju również nie zabrakło biegaczy z powiatu krotoszyńskiego. W imprezie wzięli udział Artur Marek (774.
miejsce – 1: 28: 02), Leszek Kokot (4594.
miejsce – 1: 47: 47), Dariusz Rybka
(5063. miejsce – 1: 49: 32) oraz Anna
Szóstak (12378. miejsce – 2: 50: 37).
(GRZELO)
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POD NASZYM PATRONATEM

AST nadal na czele

Drużyny rywalizujące w rozgrywkach
krotoszyńskiej Playareny nadrobiły
zaległości. Rozegrały bowiem zaległą szóstą kolejkę oraz bieżącą 15.
serię spotkań. Na szczycie tabeli nadal znajduje się ekipa A Seree Tee.

Lider odniósł dwa zwycięstwa, odprawiając z kwitkiem Hornets (6: 2) oraz
Igloo (12: 3). W tym drugim meczu dziesięć goli było dziełem tercetu Fabiś – Wosiek – Gruchaj.
Komplet punktów zgarnął także roz-

PŁYWANIE

KOLARSTWO

Inauguracja sezonu szosowego Krotosz z workiem medali

8 kwietnia odbył się XXXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Ślężański
Mnich” – Memoriał Romana Ręgerowicza w Sobótce. W pierwszych tegorocznych zawodach szosowych
startowali Artur Paterek i Krzysztof
Kubik.
– Na Ślężańskim Mnichu byłem
pierwszy raz, nie znałem wcześniej trasy – przyznaje Artur Paterek. – Była wymagająca i bardzo szybka. Przejechaliśmy

trzy pętle po 18 km ze średnią prędkością
ok. 37 km/h.
A. Paterek pokonał trasę w czasie 1: 27: 31, zajmując ostatecznie 250.
miejsce. Tuż za nim uplasował się Krzysztof Kubik z czasem 1: 27: 42. – Traktuję
ten wyścig w kategoriach sprawdzenia
swojej dotychczasowej formy, a nie walki
o konkretne miejsce. Z każdym kolejnym
startem planuję zwyżkę formy i poprawę
wyników – komentuje K. Kubik.
(GRZELO)

Pod koniec marca reprezentanci KS
Krotosz rywalizowali w IV Pucharze
Burmistrza Gminy Milicz w Pływaniu. Nasi zawodnicy wywalczyli
aż 26 medali.
Do zmagań przystąpili pływacy
z Krotoszyna, Wrocławia, Oleśnicy,

Trzebnicy, Krośnic, Ostrzeszowa, Ostrowa Wielkopolskiego i Milicza. Spośród
krotoszyńskich zawodników złote medale zdobyli Zofia Niżniowska (25 m stylem dowolnym), Piotr Krawczyński
(25 m stylem dowolnym), Jakub Wilczura (25 m stylem grzbietowym), Nikodem
Przybyło (50 m stylem klasycznym),

DART

Krotoszyński finał
Na początku kwietnia w klubie Bila
odbył się ósmy turniej Krotoszyńskiej Ligi Darta. W finale mężczyzn
spotkało się dwóch krotoszynian – Przemysław Pawlicki ograł
Jacka Cieślaka. W gronie pań znów
triumfowała Anna Kowalczyk.
W rozgrywkach kobiet walczyło
sześć zawodniczek. Zwyciężyła pochodząca z Ostrowa Wlkp. Anna Kowalczyk,
która nie doznała żadnej porażki. Liderka
klasyfikacji pań pokonała Alinę Szostak

(3: 0), Arletę Wierzyk (3: 0) oraz dwukrotnie Ilonę Kuznowicz (3: 1 i 4: 0), która uplasowała się na drugim miejscu, wygrywając z Ewą Pawlicką (3: 1 i 2: 1) i Danutą Pawlicką (3: 0). Na kolejnych miejscach znalazły się E. Pawlicka, D. Pawlicka, A. Wierzyk oraz A. Szostak.
W turnieju męskim pierwszy turniej
w tym sezonie wygrał Przemysław Pawlicki. Prezes Stowarzyszenia Krotoszyńska
Liga Darta nie dał szans rywalom, odnosząc same zwycięstwa. Popularny Sali pokonał Przemysława Sawickiego (3: 1), Ad-

riana Jasińskiego (3: 2), Waldemara Kałużnego (3: 0), Norberta Pecynę (3: 0)
oraz – w finale – Jacka Cieślaka (5: 3).
Dzięki zajęciu drugiego miejsca
do dwóćh punktów zmalała strata J. Cie-

ślaka do lidera. Krotoszynianin w tym
turnieju ograł Przemysława Misiaka
(3: 0), Łukasza Kolanowskiego (3: 1),
Marcina Wojtkowiaka (3: 0) i Sebastiana
Szostaka (3: 0). Ostatni z wymienionych

drażewski MTV, ogrywając Brodziaków
(5: 3) i Dream Team (11: 5), dla którego
cztery bramki zdobył Tysiak.
Sporą niespodziankę sprawili Strażnicy, którzy – wzmocnieni graczami Piasta Kobylin – pokonali, po pasjonującym
boju, Albatrosy 8: 7. Ekipa z Bud przegrała także z LZS-em Kobierno-Tomnice
(2: 3). W następnym pojedynku Strażnicy
wygrali z Brodziakami 11: 4.
Coraz lepiej spisują się mistrzowie
krotoszyńskiej halówki. Żubry wygrały
z Dream Teamem (6: 4) oraz rozgromiły
Tornado (12: 0). Połowę z 12 goli strzelił P.
Cichowlas, a trzy razy do siatki trafił M.
Kwieciński.
Żubry mają jeszcze spore szanse
na awans do mistrzostw Polski, ponieważ
ciągle nie zapadła decyzja odnośnie tego,
ile miejsc otrzyma Krotoszyn w tych elitarnych rozgrywkach.
Dwie wygrane zanotował również
Pancom. Zdunowianie pokonali Tornado
(13: 3) i Hornets (16: 3). Mecz LZS-u z Igloo został przełożony.
(GRZELO)

Piotr Niżniowski (50 m stylem dowolnym i grzbietowym), Alicja Sobierajczyk
(25 m stylem dowolnym i grzbietowym),
Monika Brys (50 m stylem grzbietowym), Martyna Jankowska (25 m stylem
klasycznym) oraz Julia Bielawna (50 m
stylem klasycznym).
Na drugim stopniu podium stanęli
Agata Środa (25 m stylem dowolnym),
Jakub Wilczura (25 m stylem dowolnym), Nicolas Jędrzejak (50 m stylem
dowolnym i grzbietowym), Olaf Sójka
(50 m stylem klasycznym i grzbietowym), Gabriela Urban (50 m stylem
grzbietowym), Bianka Bręk (50 m stylem
klasycznym) i Monika Jadczak (50 m stylem klasycznym).
Brąz wywalczyli Krzysztof Goliński
(25 m stylem dowolnym), Oliwier Muszyński (50 m stylem klasycznym), Lena
Kluba (50 m stylem klasycznym), Monika Jadczak (50 m stylem motylkowym),
Dominika Bartoszek (50 m stylem klasycznym) i Małgorzata Hendrysiak (50 m
stylem motylkowym).
(GRZELO)

zakończył zmagania na czwartej pozycji.
Poza wspomnianymi darterami nasz
powiat reprezentowali A. Jasiński (5-6
miejsce), Grzegorz Pawlicki (7-8), Włodzimierz Skalski (7-8), Ł. Kolanowski (912), M. Wojtkowiak (9-12), Hubert Pawlicki (13-16), Grzegorz Mizera (13-16), Martin Wierzyk (13-16), Daniel Borski (17-18)
i Przemysław Sawicki (17-18). Warto odnotować, że maksymalną liczbę punktów
w turnieju rzucili P. Pawlicki i D. Borski.
W klasyfikacji generalnej N. Pecyna
(64 pkt.) wyprzedza J. Cieślaka (62 pkt.),
B. Derwicha (46 pkt.), P. Pawlickiego (34
pkt.), P. Sawickiego (29 pkt.) i W. Kałużnego (28 pkt.).
(GRZELO)
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SIATKÓWKA

UKS Piast w półfinale mistrzostw Polski!

W miniony weekend w hali Szkoły
Podstawowej nr 7 w Krotoszynie rozegrano turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej
Młodzików. Znakomicie spisał się
zespół gospodarzy. UKS Piast Krotoszyn odniósł komplet zwycięstw
i awansował do półfinału mistrzostw.
Do rywalizacji przystąpiło sześć
ekip, które podzielone zostały na dwie
grupy. W swojej grupie UKS Piast wy-

grał z UKS-em OPP Powiat Kołobrzeski 2: 0 (25: 17, 25: 10), a następnie
ograł SKS Starogard Gdański 2: 0
(26: 24, 25: 18). Ta ostatnia drużyna pokonała Powiat Kołobrzeski 2: 0
(25: 15, 25: 16).
Grupę B wygrał LMKS Żak Espadon
Pyrzyce, po zwycięstwach nad TS Koset
Grudziądz 2: 0 (25: 20, 25: 16) i KS
Energetyk Poznań 2: 0 (25: 23, 25: 23).
Ekipa ze stolicy Wielkopolski zajęła drugą
lokatę, gdyż była lepsza od zespołu z Grudziądza – 2: 0 (28: 26, 25: 20).

Po pierwszej fazie turnieju drużyny
z trzecich miejsc w grupach stoczyły pojedynek o piątą lokatę. Ekipa z Grudziądza
pokonała UKS Powiat Kołobrzeski 2: 0
(25: 21, 25: 17).
W decydującej fazie krotoszynianie
zagrali z Espadonem Pyrzyce i Energetykiem Poznań. Mecz z tą drugą drużyną był
bardzo zacięty. Poznaniacy wygrali pierwszą partię do 21. W drugim secie do głosu
doszli chłopcy z krotoszyńskiej Siódemki,
zwyciężając do 22. W tie-breaku natomiast
wygrali 17: 15. W drugim spotkaniu siat-

karze z Pyrzyc ograli, również po tie-breaku, rywali ze Starogardu Gdańskiego.
Dwa kluczowe mecze rozegrano trzeciego dnia. Energetyk w dwóch partiach
pokonał SKS Starogard Gdański, a gospodarze wygrali 2: 1 z zespołem z Pyrzyc, tym
samym zapewniając sobie pierwsze miejsce i awans do półfinału mistrzostw Polski.
Nagrody młodym siatkarzom wręczali burmistrz Franciszek Marszałek, wiceburmistrz Joanna Król-Trąbka, radna Natalia Robakowska oraz Zbigniew
Kurzawa, dyrektor SP nr 7. Za najlepsze-

go przyjmującego uznano Wiktora Kossmanna, a spośród atakujących wyróżniono Wojciecha Wałęsiaka.
Prócz tej dwójki zespół Piasta tworzyli Jakub Bieliński, Jakub Czachorek, Kacper Głowacki, Krystian Gmerek, Patryk
Gromski, Mateusz Kaj, Dawid Król, Gracjan Lachowski, Michał Miękus, Bartłomiej Ostój, Kacper Podsadny, Igor Tysiak.
Trenerami drużyny są Cezary Grenda
i Piotr Robakowski.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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PIŁKA NOŻNA

Intensywny początek kwietnia

Orzeł zgarnął pełną pulę

Impreza w Dębnie zaliczana jest
do Korony Maratonów Polskich. Na linii
startu pojawili się czołowi zawodnicy
z kraju i zagranicy. Jednocześnie przeprowadzono 16. Mistrzostwa Polski Policjantów, 5. Mistrzostwa Polski Strażaków i 5.
Mistrzostwa Polski Nauczycieli.
Z grona naszych zawodników najlepiej spisał się Krzysztof Maciejewski, który zajął 47. miejsce z wynikiem 2: 57: 50.
Bardzo dobry rezultat osiągnął także Karol Olejniczak, który z czasem 3: 01: 13
uplasował się na 63. pozycji w open i był
szósty w grupie nauczycieli. Tuż za podium w kategorii K20 znalazła się Justyna Olejniczak (3: 05: 39). Poza tą trójką
w Dębnie startował również Paweł Błażutycz (275. miejsce – 3: 29: 38).
W XVI Biegu Europejskim w Gnieźnie rywalizował Grzegorz Pawlik i ukończył zmagania na 596. lokacie, osiągając
czas 49: 28 na dystansie 10 km.

FOT. Anna Krystek

Nasie biegacze na początku kwietnia startowali w kolejnych zawodach. Tym razem rywalizowali
w XVI Biegu Europejskim w Gnieźnie, 45. Maratonie w Dębnie, Crossie Ostrzeszowskim oraz V Biegu
Nasza Dycha w Gostyniu.

W Crossie Ostrzeszowskim zawodnicy mieli do wyboru dwie trasy. Na dystansie 5 km trzecie miejsce zajął Tomasz
Owczarek (18: 05), szósty był Sergiusz
Sójka (18: 45), a na 54. pozycji uplasowała się Urszula Pawlicka (35: 26). W półmaratonie startowali Piotr Grzempowski
(35. miejsce – 1: 34: 44), Rafał Sójka (59.
miejsce – 1: 41: 14), Andrzej Maciejewski (69. miejsce – 1: 42: 14), Maciej Karolewski (85. miejsce – 1: 44: 39), Bogumiła Tanaś (100. miejsce – 1: 46: 18), Artur
Konrady (127. miejsce – 1: 50: 20) oraz
Sławomir
Jarosz
(186.
miejsce – 1: 59: 24).
W V Biegu Nasza Dycha w Gostyniu
świetnie spisał się Czesław Sienkiewicz
(42: 17), który był najlepszy w kategorii
M60. Poza nim bieg na 10 km ukończyli

Adam Kuzia (21. miejsce – 38: 48), Ireneusz Czwojdziński (103. miejsce – 45: 25), Michał Włodarczyk (111.
miejsce – 45: 36), Krzysztof Kasprzak
(120. miejsce – 45: 54), Paweł Jaworski
(160. miejsce – 48: 34), Katarzyna Rybacka (194. miejsce – 49: 52), Lech Król
(197. miejsce – 49: 55), Jarosław Kalak
(198. miejsce – 49: 56), Waldemar
Mrzywka (239. miejsce – 52: 18), Dariusz Poczta (279. miejsce – 54: 32), Michalina Waligóra (290. miejsce – 55: 15),
Piotr Tyczyński (360. miejsce – 1: 02: 30)
i Valery Maćkowiak (391. miejsce – 1: 11: 52).
W Ekonomicznej Piątce nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu zaprezentowali się Wojciech i Agata Ryba.
(GRZELO)

Astra Krotoszyn – Orzeł Mroczeń 0:1
(0:0)
BRAMKA: 0:1 – Łukasz Gajewski

Orzeł Mroczeń okazał się lepszy
od Astry Krotoszyn, wygrywając 1: 0.
Gola na wagę trzech punktów strzelił Łukasz Gajewski. Dzięki temu
zwycięstwu Orzeł wyprzedził w tabeli
krotoszyński team.
Był to bardzo zacięty pojedynek. Jak
przewidział Mariusz Ratajczak, kierownik Astry, wygrał zespół, który pierwszy
zdobył bramkę. Niestety, nie byli to gospodarze.
Była 65. minuta meczu, kiedy Łukasz Gajewski otrzymał piłkę na lewym
skrzydle. Pomocnik Orła złamał akcję
do środka, a następnie, będąc na 20. metrze, oddał precyzyjny strzał, nie dając

(65’)
ASTRA: Jarysz – Juszczak, Olejnik,
Wawrocki, Stach (46’ Kuszaj) –
Mizerny, Kuźnicki, Krystek, Kuświk
(50’ Ratyński), Czołnik - Paczków

szans na skuteczną interwencję Bartkowi
Jaryszowi.
Astra najbliżej wyrównania była
po akcji Arkadiusza Kuświka. Piłka po jego uderzeniu zmierzała w światło bramki, lecz w porę zdążył ją wybić jeden z defensorów Orla.
W następnej kolejce krotoszynianie
na własnym boisku zagrają z Koroną Pogoń Stawiszyn.
(GRZELO)
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Orly znów na tarczy

WTOREK, 17 kwietnia 2018

Ale w drugiej odsłonie przyjezdni
znaleźli sposób na koźmińskiego bramkarza. Najpierw po dośrodkowaniu z bocznego sektora boiska piłkę w polu karnym
otrzymał Tomasz Jarecki i technicznym
uderzeniem skierował ją do siatki. Później
po składnej akcji w polu karnym najprzytomniej zachował się Jakub Kwaśny, ustalając rezultat meczu.
Już w środę Orły zagrają na własnym
boisku z liderem IV ligi – Victorią Września. Początek spotkania o godzinie 17.00.
(GRZELO)

Kolejny raz ze spuszczonymi głowami boisko opuszczali zawodnicy Białego Orła Koźmin Wielkopolski. Tym
razem podopieczni trenera Dariusza
Maciejewskiego przegrali na własnym obiekcie z SKP Słupca 0: 2.
Goście, którzy przyjechali do Koźmina

Wielkopolskiego z jednym rezerwowym,
mieli w pierwszej odsłonie jedną okazję
do objęcia prowadzenia. Szykującego się
do oddania strzału zawodnika SKP w polu
karnym sfaulował Filip Oleśkow isędzia podyktował jedenastkę. Przy rzucie karnym
piękną interwencją popisał się Patryk Szulc,
ratując swój team przed utratą gola.

PIŁKA NOŻNA

Piast wypunktował Zielonych
Pierwsze ligowe zwycięstwo w tym
roku odniósł Piast Kobylin. Podopieczni trenera Marka Nowickiego
pokonali na wyjeździe Zielonych
Koźminek 3: 0.
Przypomnijmy, że w trzech spotkaniach na własnym boisku kobylinianie
zdołali zdobyć zaledwie dwa punkty.
O wiele lepiej spisali się w wyjazdowym
pojedynku z Zielonymi Koźminek.
W 22. minucie goście wyszli na prowadzenie. Do piłki zagranej ze środka pola
wystartował Patryk Kamiński, przepchnął
defensorów i – będąc już w polu karnym – pokonał golkipera miejscowych.
Krótko przed przerwą czerwoną kartkę otrzymał Kamil Kubiak, który nieprzepisowo powstrzymał rywala wychodzącego na pozycję sam na sam z bramkarzem.
Mimo gry w osłabieniu przyjezdni w dru-

(ANKA)

kolana Michał Rejek. Napastnik Piasta
wykorzystał dośrodkowanie Adama Kurzawy.
W następnej kolejce Piast zagra
na własnym obiekcie z liderem okręgówki – KS Opatówek.

Zieloni Koźminek - Piast Kobylin 0:3
(0:1)
BRAMKI: 0:1 – Patryk Kamiński

giej odsłonie strzelili jeszcze dwa gole.
W 66. minucie kapitalnym strzałem
popisał się Tomasz Kokot. Gracz Piasta
posłał atomowe uderzenie prawie z połowy boiska, nie dając żadnych szans na skuteczną interwencję golkiperowi Zielonych. Piłka wylądowała w samym okienku bramki miejscowych.
W końcówce spotkania gospodarzy
dobił wracający do zdrowia po kontuzji

Olimpijczyk z pięcioma medalami

W zawodach rywalizowało 116 zawodników z 16 klubów. Na podium stanęło pięcioro sulmierzyczan. Gracjan
Wieczorek, Nikola Kromarek, Dominika
Grobelna i Martyna Płonka zdobyli srebro, a Szymon Gibasiewicz wywalczył
brązowy krążek. W klasyfikacji drużynowej Olimpijczyk zajął siódme miejsce.
Zwyciężyła Olimpia Cieszków.

0:2 – Jakub Kwaśny (72’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Kaczmarek,
Maciejewski (46’ Juskowiak), Konopka,
Błażejczak, Kamiński (85’ T. Miedziński),
Oleśków, Wosiek (70’ Leoniak), Bastrzyk,
Lis, Jędrkowiak (55’ M. Miedziński)

(GRZELO)

ZAPASY

Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS Olimpijczyk Sulmierzyce w XV Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym Kadetów, Młodzików
i Dzieci w Cieszkowie. Nasi zapaśnicy zdobyli pięć medali.

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – SKP Słupca
0:2 (0:0)
BRAMKI: 0:1 – Tomasz Jarecki (53’),

(22’), 0:2 – Tomasz Kokot (66’), 0:3 –
Michał Rejek (83’)
CZERWONA KARTKA: Kamil Kubiak
(43’)
PIAST: Poślednik – A. Kurzawa,
Snela, Kokot – M. Kurzawa, Kubiak,
Marchewka (60’ Bzodek), Kamiński,
Szymanowski – Rejek (84’ Kowalski),
Mat. Wachowiak (65’ Mac. Wachowiak)

Mariusz Walkowiak
W leczeniu
bólu kręgosłupa
polecam terapię
Dr. Coxa. Pozwala
ona
bowiem
na bezoperacyjne
zmniejszenie
przepukliny dysku i jego regenerację nawet do 30 procent. To metoda bezpieczna i łagodna, a przede wszystkim
skuteczna. Mogą z niej skorzystać pacjenci z takimi dolegliwościami jak rwa kul-

szowa i barkowa, drętwienie, mrowienie
kończyn itp. Wcześniej jedynym wyjściem był zabieg chirurgiczny, lecz dzięki
terapii Dr. Coxa operacji można uniknąć.
Metoda ta daje efekt w postaci pomniejszenia się przepukliny dysku, dzięki czemu zmniejsza się ucisk na korzenie
nerwowe, co przynosi ulgę w bólu. Ponadto dochodzi do powiększenia się
otworów międzykręgowych i przywracany jest ruch w stawach kręgosłupa. Najważniejszy efekt to regeneracja krążków
międzykręgowych, które stają się bardziej nawodnione, odżywione i większe.

