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UROCZYSTOŚĆ

90 lat OSP Kuklinów

9 czerwca odbyły się uroczystości związane z 90-leciem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kuklinowie. Jednocześnie
wszystkie jednostki z terenu gminy Kobylin świętowały Dzień Strażaka.
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4 i 5 czerwca odbyły się wybory
do dwóch rad osiedla – nr 1 (Zduny
Stare) i nr 2 (Zduny Nowe). Na spotkaniu RO nr 3 (Sieniutowo) zabrakło
odpowiedniej ilości mieszkańców.

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.

Decyzją mieszkańców w skład Zarządu Rady Osiedla nr 1 weszli: Sylwia Banasiewicz, Konrad Nowacki, Malwina Faja,
Sylwia Wawrzynowicz, Krzysztof Bałdych, Monika Dopierała, Łukasz Swora.
Na przewodniczącą wybrano Sylwię
Wawrzynowicz. Ustalono też plan finan-

sowy osiedla na 2018 rok. Mieszkańcy
zgodnie postanowili, by kwotę 7000 zł
przeznaczyć na organizację festynu integracyjnego.
Z kolei do Zarządu Rady Osiedla nr 2
weszli: Eugeniusz Koczorowski, Elżbieta
Musiałowska, Agnieszka Stanisławska.
Przewodniczącym został Eugeniusz Koczorowski. Podobnie jak w przypadku
Zdun Starych, tak i w Zdunach Nowych
przyznane środki finansowe przeznaczone zostaną na organizację festynu integracyjnego.

(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

FOT. www.zduny.pl

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu pododdziałów spod budynku
Szkoły Podstawowej w Kuklinowie w kierunku remizy, gdzie została odprawiona
uroczysta Msza święta.
Historię jednostki zreferował jej sekretarz – druh Dawid Bobowski. Następnie wręczono odznaczenia zasłużonym
strażakom, jak również Młodzieżowej
Drużynie Pożarniczej. Potem przyszedł
czas na listy gratulacyjne i życzenia od zaproszonych gości i innych jednostek OSP.
Na zakończenie części oficjalnej
przed trybuną honorową przemaszerowała defilada.
Tomasz Lesiński, burmistrz Kobylina, podziękował druhnom i druhom
z OSP za ich trud i zaangażowanie w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom. – Sięgnijmy pamięcią do wspomnień, aby uzmysłowić sobie bohaterstwo, ofiarność i poświęcenie naszych
dziadów, ojców i braci w społecznej służbie, w walce z żywiołem dla dobra na-

szych bliźnich i całej społeczności kuklinowskiego środowiska – mówił T. Lesiński. – Wspominamy tę działalność, by oddać hołd wszystkim druhom, którzy nie
doczekali tej uroczystej chwili, a mieli
ogromne zasługi w rozwoju ochrony przeciwpożarowej. Wspominamy również
po to, by z efektów ich bezinteresownej
i trudnej pracy czerpać przykład i siłę
do nowych zadań, jakie przed nami stoją.
Przez 90 lat czasy się zmieniały, rzeczywistość przynosiła nowe wymogi i oczekiwania. Dzisiaj jednostki OSP mają nowoczesne remizy, profesjonalny sprzęt gaśniczy
i wyposażenie do ratownictwa drogowego, a druhowie reprezentują wysoki poziom wyszkolenia strażackiego. Kondycja
naszych jednostek jest przykładem na to,
jak wiele można zdziałać przez lata, gdy
panuje zgoda i wspólne zrozumienie – podkreślił burmistrz Kobylina, życząc wszystkim strażakom satysfakcji
z pełnionej misji społecznej, zawsze udanych akcji i bezpiecznych powrotów
do domów, a także wszelkiej pomyślności,
zdrowia i sił do dalszej pracy społecznej
oraz rodzinnego szczęścia, opartego
na wyrozumiałości.

Wybory do Rady Osiedla nr 3 (Sieniutowo) przesunięto na18 czerwca (już pozamknięciu tego numeru GLK – przyp. red.)

z powodu braku kworum w pierwszym
wyznaczonym terminie.
(NOVUS)
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KROTOSZYN

Pożar na składowisku śmieci

Do akcji gaśniczej zadysponowano trzy
zastępy z JRG w Krotoszynie oraz po jednym z OSP Krotoszyn, OSP Biadki i OSP
Chwaliszew. Jednostka OSP Zduny na czas
prowadzonych działań stacjonowała w Komendzie Powiatowej PSP w Krotoszynie jako zabezpieczenie operacyjne powiatu.
Na miejsce pożaru udała się również grupa
operacyjna pod dowództwem p. o. zastępcy
komendanta powiatowego PSP.
Jak się okazało, paliło się około 45 ton
odpadów – meble, lodówki, zużyte materiały budowlane itp. – które składowane

były w betonowym boksie. Strażacy
w pierwszej fazie działań podali dwa prądy piany sprężonej, doprowadzając
do stłumienia płomieni.
– Po przybyciu kolejnych zastępów
podjęto decyzję o przegrupowaniu sił
i środków, co w późniejszej fazie akcji
usprawniło proces gaszenia i dogaszania
odpadów. Pracownicy składowiska w porozumieniu z kierującym działaniami ratowniczymi udostępnili ładowarkę teleskopową, z użyciem której wywożono
składowane materiały na przyległy teren
wysypiska. Wywiezione odpady zostały
dokładnie dogaszone – informuje kpt. Tomasz Patryas z KP PSP w Krotoszynie.
W trakcie działań ratowniczo-gaśniczych
strażacy pracowali w aparatach ochrony
dróg oddechowych.
(NOVUS)

SULMIERZYCE

Absolutorium dla burmistrza

FOT. www.sulmierzyce.pl

W piątek, 15 czerwca, w godzinach
popołudniowych na składowisku
śmieci przy ulicy Ceglarskiej w Krotoszynie wybuchł pożar. Paliło się
około 45 ton odpadów. Nie było
osób poszkodowanych.

5 czerwca na sesji Rady Miejskiej
w Sulmierzycach oceniono wykonanie budżetu w 2017 roku przez burmistrza Dariusza Dębickiego. Radni
jednogłośnie udzielili włodarzowi absolutorium z tego tytułu.
Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sulmierzyce za 2017 rok. Z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi wystąpiła
Komisja Rewizyjna, która po zapoznaniu
się z uchwałą RIO wydała pozytywną opinię. Sulmierzyccy radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Dariuszowi Dębickiemu
absolutorium.
(NOVUS)

Na Bieżąco

WTOREK, 19 czerwca 2018
SP BENICE

FOT. SP Benice

Zwyciężyli w wojewódzkim konkursie

Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Benicach, pod kierunkiem Marzeny Karwik i Agaty
Ziembińskiej, wzięli udział w wojewódzkim projekcie „Bezpiecznie to
wiedzieć i znać”. W dwóch konkursach okazali się najlepsi w Wielkopolsce.
Do programu zgłosiło się ponad 30
szkół podstawowych z Wielkopolski,
w tym trzy z naszego powiatu. W ramach
projektu policyjny profilaktyk, wraz
z przedstawicielami Banku Zachodniego
WBK, przeprowadził z uczniami klasy II pogadankę na temat elementarnych
zasad bezpieczeństwa.
Na etapie powiatowym dzieci miały
do wykonania plakat obrazujący zasady
omówione na zajęciach. Praca plastyczna
uczniów z Benic została oceniona najwyżej

i– zwyciężając wpowiecie – zakwalifikowała się doetapu wojewódzkiego. Kolejnym zadaniem było przygotowanie spotu multimedialnego na temat bezpieczeństwa.
8 czerwca w poznańskim Multikinie
odbyła się uroczysta gala podsumowująca
oba konkursy. Jak się okazało, uczniowie
z Benic okazali się bezkonkurencyjni
w województwie zarówno w konkursie
na plakat, jak i na spot. Dumni i szczęśliwi, mogli obejrzeć swoje dzieła na kinowym ekranie, czego na pewno długo nie
zapomną.
Każdy z benickich uczniów wrócił
do domu z nagrodą indywidualną,
a szkoła wzbogaciła się o dwa tablety
i dwie pary okularów wirtualnej rzeczywistości. Uczniowie wygrali także jednodniową wycieczkę do centrali BZ WBK
w Poznaniu.
(NOVUS)

KOBYLIN

Wyremontują przejazd kolejowy?

FOT. www.kobylin.pl

4

W następstwie starań burmistrza
Kobylina PKP PLK S. A. Zakład Linii
Kolejowych w Ostrowie Wlkp. zwołał komisję terenową, która skontrolowała przejazd kolejowo-drogowy w mieście.
Burmistrz Tomasz Lesiński czyni
bowiem starania o wyremontowanie
wspomnianego przejazdu kolejowego
na linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska-Tuplice, przebiegającej przez drogę

powiatową – ulicę Kolejową.
W kontroli uczestniczyli przedstawiciele PKP z Ostrowa Wlkp., dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie oraz przedstawiciele miejscowego
samorządu – burmistrz T. Lesiński
i Czesław Piskorek. Remont Al. Powstańców Wielkopolskich już się zakończył, a kolejne plany remontowe dotyczą
właśnie przejazdu kolejowego i ul. Kolejowej.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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NA DRODZE

FOT. PSP Krotoszyn

Nie ustąpił pierwszeństwa

We wtorek, 12 czerwca, na drodze
krajowej nr 15 w Koźminie Wielkopolskim zderzyły się dwa samochody. Przyczyną kolizji było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
Do zdarzenia wysłano dwa zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz jeden z OSP Koźmin Wlkp.,
patrol policji i Zespół Ratownictwa Medycznego.
Samochodami Daewoo Lanos i Renault Scenic podróżowało łącznie sześć
osób. Kierowcami zajęły się służby medyczne. Pozostali uczestnicy zdarzenia
nie wymagali pomocy. Strażacy odłączyli

akumulatory w pojazdach i usunęli
z jezdni części karoserii oraz szkła, a także
płyny eksploatacyjne.
– Kierujący pojazdem marki Daewoo
Lanos 64-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, wykonując manewr skrętu
w lewo na skrzyżowaniu ulic Krotoszyńska i Zielony Rynek, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu samochodowi marki
Renault Scenic. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawcę ukarano
mandatem w wysokości 300 zł – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy
z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

NASZE AKCJE

Ostatni tydzień głosowania!
Dobiega końca drugi etap konkursu WYMARZONY POKÓJ MALUCHA. Do wygrania jest kompleksowy remont pokoju dla
dziecka o wartości kilku tysięcy złotych.
Każdy z Was może głosować na kogoś
z 26 kandydatów.
Mamy 26 uczestników – każdy z nich
ma szansę na główną nagrodę!
Drugi etap to głosowanie smsowe,
które potrwa do 26 czerwca,
do godz. 23.59. Osoba, która zdobędzie
najwięcej głosów, wygra remont pokoju
dla swojego dziecka. Został więc tylko tydzień głosowania, a walka z dnia na dzień
jest coraz bardziej zacięta.
Remont pokoju wykonają nasi Sponsorzy. POLBUD-SKŁADY. PL Sp. z o.o. sponsoruje materiały budowlane dla pokoju o metrażu do 30m2 o wartości 450 zł. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAMIX zafunduje zabawki o wartości 600 zł. Zakład
Usług Elektrycznych Stanisław Gdynia zamontuje instalację elektryczną w pokoju
o metrażu do 30m2 – wartość tej usługi
to 600 zł. P. H. U. DAF-MAL USŁUGI BUDOWLANE DARIUSZ FABIANOWSKI pokryje koszty remontowe w pokoju o metrażu
do 25m2 o wartości 600 zł. Nieruchomości Daria Praczyk przekaże mebel do poko-

ju oraz zaaranżuje wnętrze pokoju o metrażu do 25m2 – wartość 700 zł. Przedsiębiorstwo Handlowe AT S.A. dostarczy
oświetlenie dla pokoju o metrażu
do 30m2 – wartość 800 zł. SZYMON HORYZA „FACH-STOL” zamontuje panele podłogowe w pokoju o metrażu do 20m2 – wartość 1250 zł. TADEUSZ KIERAKOWICZ „BETA” ufunduje łóżko z montażem o wartości 1500 zł. TOMASZ RYNOWIECKI „FINESTRA” pokryje koszty okna z montażem – wartość 1700 zł.
Zachęcamy do głosowania w naszym konkursie! Regulamin oraz klasyfikacja
on-line
dostępne
są
na http://www.glokalna.pl/wygraj-pokoj-dla-swojego-dziecka/.
KINGA KOSTKA

JAK GŁOSOWAĆ?
Wyślij SMS pod nr 7248
(koszt 2,46 zł z VAT) o treści POKOJ, podając numer kandydata według wzoru:
POKOJ. 31
Zwiększ liczbę głosów
jednym sms-em!
Oddaj 3 głosy! Wyślij sms o tej samej
treści na numer 74567 (4.92 z VAT)
Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567 (7,38 z VAT)

BEZPIECZEŃSTWO

Wiem, jak uniknąć pożaru
„Wiem, jak uniknąć pożaru – ogniowe zagadki” – pod takim hasłem realizowana była kolejna akcja profilaktyczna
krotoszyńskich strażaków i Straży Miejskiej, przeprowadzona w szkołach podstawowych na terenie gminy Krotoszyn.
Działania realizowane były w ramach akcji „Kręci mnie bez-

pieczeństwo”, której celem jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznych zachowań w codziennym życiu. Na spotkaniach omawiane są tematy związane z numerami alarmowymi czy sytuacjami, w jakich może dojść do pożaru.
Dzieci dowiadują się także, jak zachować się w czasie pożaru
czy gdy dochodzi do wydzielania się tlenku węgla i jak postępować, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Uczniowie otrzymali
broszury w formie komiksu, które zawierają zadania do samodzielnego rozwiązywania.
(NOVUS)
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LUDZIE

FOT. www.krotoszyn.pl

Urodziny profesora Stróżewskiego

UROCZYSTOŚĆ

Święto patrona Krotoszyna
10 czerwca odbyła się uroczystość
upamiętniająca błogosławionego biskupa Michała Kozala, który od pięciu lat jest patronem naszego miasta. Złożono symboliczne wiązanki
kwiatów. W Kościele pw. Św. Jana
Chrzciciela odprawiona została
Msza święta.
Wiązanki kwiatów złożono w Nowym Folwarku pod pamiątkową tablicą,
umieszczoną na domu, w którym urodził
się błogosławiony Michał Kozal. W uroczystości wzięli udział samorządowcy
i przedstawiciele organizacji politycznych.
Biskup Michał Kozal urodził się 25
września 1893 roku w małej wiosce niedaleko Krotoszyna – w Nowym Folwarku. Pochodził z rodziny chłopskiej, był
drugim synem Jana i Marianny Kozalów.
Został ochrzczony w kościele parafialnym
w Krotoszynie. W wieku sześciu lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej
w Kobiernie, a po jej ukończeniu pomyślnie zdał egzaminy i dostał się do krotoszyńskiego gimnazjum (obecnie I LO im.
Hugona Kołłątaja), przekształconego
z klasycznego w zreformowane typu
frankfurckiego. Szkoła ta należała wów-

czas do najbardziej zgermanizowanych
w Wielkopolsce.
W trakcie dziewięciu lat nauki wyróżnił się pracowitością i sumiennością,
przewyższającą możliwości nastoletniego
chłopca. Działał również w tajnej organizacji
patriotyczno-samokształceniowej – Towarzystwie Tomasza Zana, którego przez pewien czas był nawet prezesem. M. Kozal pracował kolejno jako wikariusz w Pobiedziskach, prefekt gimnazjum w Bydgoszczy, ojciec duchowny,
a w końcu rektor Wyższego Seminarium
Duchownego w Gnieźnie. Będąc wikariuszem, odznaczał się gorliwością w prowadzeniu katechizacji, wiele godzin spędzał w konfesjonale, z radością głosił Słowo Boże. Wobec wiernych okazywał
uczynność i wyrozumiałość.

Będąc wykładowcą, szczególną wagę
przykładał do przestrzegania regulaminu
i utrzymywania porządku. Jego maksymą
stały się słowa: „zachowaj porządek, a porządek będzie strzegł ciebie”. 13 sierpnia 1939 roku Michał Kozal otrzymał sakrę biskupią z rąk bpa Karola Radońskiego. W listopadzie tego samego roku został
aresztowany przez Niemców. 25 kwietnia 1941 trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam wykazał się wyjątkową
nieustępliwością w obliczu tortur,
oszczerstw i poniżeń, nigdy nie dał się złamać. Zmarł 26 stycznia 1943 po otrzymaniu śmiertelnej trucizny. 9 czerwca 2013 M. Kozal został ogłoszony patronem miasta i gminy Krotoszyn.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

8 czerwca 85. urodziny obchodził
prof. Władysław Stróżewski, pochodzący z Krotoszyna, wybitny polski filozof, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii
Ignatianum.
Na uroczystości, która z tej okazji odbyła się 7 czerwca na Uniwersytecie Jagiellońskim, życzenia jubilatowi złożyli
rektor uczelni, prof. Wojciech Nowak,
przedstawiciele świata nauki, kultury
i krakowskiego samorządu. Profesor Stróżewski mówił o swojej drodze życiowej,
w ciepłych słowach wspominał Krotoszyn
i Koźmin Wlkp, z którymi związany był
w młodości i z którymi do dziś łączy go
głęboka więź emocjonalna. W imieniu
mieszkańców naszej gminy życzenia jubilatowi złożył zaproszony na uroczystość
burmistrz Franciszek Marszałek.
Władysław Stróżewski urodził się 8
czerwca 1933 roku w Krotoszynie.
W 1946 roku, po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w Gimnazjum
im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
Wkrótce z powodów politycznych został
relegowany ze szkoły i przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie
Wielkopolskim. Tam też zdał maturę
w roku 1951. Potem studiował filozofię
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Był uczniem profesorów Stefana Swieżawskiego, Mieczysława Alberta Krąpca,
Romana Ingardena i Izydory Dąbskiej.
Od 1957 r. jest związany z Uniwersyte-

tem Jagiellońskim. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1992 r.
Od 1981 kierował Zakładem Filozofii, a w latach 1984-87 był dyrektorem Instytutu Filozofii UJ. Był najpierw prodziekanem (1981-84), a potem dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ (1987-92) oraz dziekanem Wydziału Filozoficznego UJ (1992-93). Prof.
Stróżewski prowadził zajęcia także na innych uczelniach, m. in. w KUL, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie,
Akademii Muzycznej w Warszawie, Kolegium Filozoficznym oo. Dominikanów
w Krakowie, w akademiach muzycznych
w Gdańsku, Katowicach i Krakowie.
Jest autorem wielu książek, m. in.
„Istnienie i wartość”, „Dialektyka twórczości”, „Wokół piękna. Szkice z estetyki”,
„O wielkości. Szkice z filozofii człowieka”. W ostatnich dniach ukazała się pozycja „Logos, wartość, miłość”.
Od kilku lat W. Stróżewski jest profesorem Akademii Ignatianum w Krakowie. Przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Filozoficznemu i pełni funkcję redaktora naczelnego „Kwartalnika Filozoficznego”. Od 1990 r. jest członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa.
Prof. Stróżewski jest doktorem honoris causa UJ (2003) oraz laureatem Lauru
Jagiellońskiego (2008). W roku 2013 Rada Miejska w Krotoszynie nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Krotoszyna.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Wydarzenia
BALET

Nadia opowiedziała o swojej pasji
Przed kilkoma dniami w hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie 9letnia Nadia Frik poprowadziła dla
blisko 250 rówieśników wykład
na temat baletu, który jest jej pasją.
Organizatorem wydarzenia w ramach Polskiej Akademii Dzieci była
Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9-letnia Nadia Frik jest uczennicą
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie. Od blisko dwóch
lat trenuje balet. Wraz ze swoją klasą
uczestniczyła również jako mała studentka w dwóch edycjach Polskiej Akademii
Dzieci we Wrocławiu. To jedyna grupa
z powiatu krotoszyńskiego, która zakwalifikowała się do udziału w tym edukacyjnym projekcie.
Jego organizatorem jest Dolnośląska
Szkoła Wyższa, która wtym roku kolejny raz
w rankingach „Perspektyw” uznana została
za najlepszą niepubliczną uczelnię na Dolnym Śląsku i jedną z najlepszych w Polsce.
DSW zdecydowała uhonorować zaangażowanie klasy IIIa SP nr 4 i – we współpracy
z dyrekcją szkoły – zorganizować specjalny
wykład właśnie w Krotoszynie.
Spotkanie moderowała 11-letnia Kasia Chudziak, która już w wieku 6 lat prowadziła swój pierwszy wykład na temat

mediów i informacji prasowej, a dziś jest
rzeczniczką Polskiej Akademii Dzieci. – Bardzo się cieszymy, że ostatnie
w tym roku akademickim spotkanie Polskiej Akademii Dzieci zorganizowane było właśnie w Krotoszynie. Jesteśmy
pod ogromnym wrażeniem małych studentów z SP nr 4 w Krotoszynie, którzy
z wielkim zaangażowaniem, zainteresowaniem i ciekawością biorą udział w naszym projekcie – podkreśliła dr Anetta
Pereświet-Sołtan, psycholog i koordynatorka Polskiej Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

9-letnia Nadia chętnie odpowiadała
również na pytania swoich rówieśników
na temat jej pasji. Mówiła o planach
na przyszłość, związanych z baletem,
o trudnościach w treningu, wyjaśniała,
kim jest primabalerina. Wykładowi Nadii
towarzyszyły również pokazy szkół tańca
Power Dance oraz Show Dance. Wystąpienie miał także dorosły ekspert, a konkretnie Arletta Polańska, założycielka zespołu Krotoszanie, która opowiedziała
słuchaczom o historii i elementach krotoszyńskich strojów regionalnych, w których występują tancerze.
Polska Akademia Dzieci, którą organizuje Dolnośląska Szkoła Wyższa, to
pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet prowadzony przez dzieci. Celem
edukacyjnego projektu jest rozbudzanie
w młodych odbiorcach ciekawości świata,
chęci do realizowania własnych pomysłów oraz projektowania eksperymentów.
Uczestnikami wydarzenia są dzieci
w wieku od 6 do 12 lat oraz ich opiekunowie. Wykłady prowadzone są przez małych ekspertów, którzy przekazują swoim
rówieśnikom wiedzę z obszaru swoich zainteresowań. Uzupełnieniem ich wystąpień są prezentacje zaproszonych dorosłych ekspertów.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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RADA OSIEDLA NR 2

KOŹMIN WLKP.

Mieszkańcy powitali lato

Szatnie na medal

Rada Osiedla nr 2 w Krotoszynie zorganizowała czwarty festyn rodzinny
dla mieszkańców. Stało się już tradycją, że w pierwszą sobotę czerwca
społeczność RO nr 2 wita lato na terenie strzelnicy myśliwskiej. Jak co
roku atrakcji było co niemiara.
Dzieci mogły wyszaleć się do woli
na dmuchanej zjeżdżalni czy spróbować sił
we wspinaczce naskrzynki zfachową asekuracją harcerzy. Liczne zabawy i gry zręcznościowe zorganizowali nauczyciel iuczniowie
Szkoły Podstawowej nr 5. Zarówno młodsi,
jak i starsi korzystali z możliwości przejażdżki konnej w siodle oraz bryczką. Jak zawsze
długa kolejka ustawiła się przy stanowisku,
na którym profesjonalnie malowano twarze
i to nie tylko dzieciom.
Przygotowano też pokaz strzelania
z broni myśliwskiej, a dorośli mogli
sprawdzić się w strzelaniu do rzutek. Nie
zabrakło aspektów edukacyjnych. Strażacy ochotnicy zaprezentowali symulację

akcji ratowniczej – można było zobaczyć
rozcinanie nadwozia samochodu i ewakuację poszkodowanego z pojazdu. Jednocześnie przybliżono tematykę udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Z kolei znakowanie rowerów przeprowadzili
funkcjonariusze policji.
Uczestnicy mogli odwiedzić szereg
stoisk oraz zapoznać się z dorobkiem Klubu Pozytywnie Zakręconych. Przeprowadzono też losowanie nagród, a zwieńczeniem festynu była zabawa taneczna.
Najważniejszym celem imprezy było
zachęcenie mieszkańców do wspólnego
spędzania czasu, zawierania nowych i odświeżania starych znajomości. Przyczyniła się do tego miła atmosfera i wspaniała
zabawa. Festyn zorganizowano dzięki
środkom z budżetu gminy, pozyskanym
przez Radę Osiedla nr 2 w ramach inicjatywy lokalnej, jak również dzięki znacznemu wsparciu mieszkańców i lokalnych
przedsiębiorców.
(NOVUS)

Choć szatnie przy boiskach na Floriańskiej są zadbane i nie wyglądają źle,
przyszedł czas na ich unowocześnienie. – Planujemy zamontować wentylację

w szatniach dla zawodników i dla sędziów, a także zakupić nowe meble. Konieczny jest również remont łazienek – wymienia Sławomir Gruchała, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu.
Zaplanowano także zakup dwóch
kontenerów szatniowych, a więc liczba pomieszczeń dla zawodników wzrośnie
z dwóch do czterech. – Chciałbym, żeby
koźmińska szatnia na medal została oddana do użytku zawodników przed rozpoczę-

ZDUNY

Kilometry Dobra dla harcerzy

FOT. www.zduny.pl

FOT. Klaudia Borkiewicz

Gmina Koźmin Wlkp. pozyskała 100
tys. zł na remont szatni w kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej
w ramach Programu „Szatnia
na medal”. Zadanie to dofinansuje
Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Prace zaczną się 20 czerwca, a wyremontowany obiekt będzie
do dyspozycji pod koniec wakacji.

WTOREK, 19 czerwca 2018

FOT. www.kozminwlkp.pl
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3 czerwca w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej w Zdunach odbył się
finał kampanii Kilometry Dobra. Celem tej ogólnopolskiej akcji jest
umożliwienie organizacjom pozarządowym pozyskania środków na lokalne przedsięwzięcia.
Kilometry Dobra w gminie Zduny
dedykowane były 1. Zdunowskiej Drużynie Harcerskiej. Celem był zakup sprzętu,

ekwipunku i wyposażenia. Przez trzy
miesiące zorganizowano 11 wydarzeń,
w których uczestniczyli harcerze i wolontariusze Ziemi Zdunowskiej.
Młodzież wykazała wielkie zaangażowanie i kreatywność w działaniu. W organizacji i realizacji wydarzeń pomagali także rodzice i nauczyciele. Mieszkańcy
Zdun, Krotoszyna i Konarzewa życzliwie
przyjęli inicjatywę, wrzucając swoje datki
do skarbonek stacjonarnych, wyklejając

ciem rundy jesiennej – dodaje S. Gruchała.
„Szatnia na medal” to program samorządu województwa wielkopolskiego,
skierowany do lokalnych samorządów naszego regionu. Jego celem jest zbudowanie
pozytywnego wizerunku sportu, poprawa
warunków ogólnodostępnych budynków
szatniowo-sanitarnych przy obiektach
sportowych, remont istniejących, a także
adaptacja innych obiektów na takie potrzeby bądź budowa nowych.
Samorządy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50 procent
wartości inwestycji, w wysokości nieprzekraczającej 100 tys. zł. Modernizacja w Koźminie będzie kosztować ok. 200 tys. zł.
OPRAC. (NOVUS)

złotówkowe „Metry Dobroci” w trakcie
spotkań czy dokonując wpłat na wskazane konto bankowe. Wszystkie zgromadzone środki zostały wypłacone z banku
w monetach o nominale 1 zł i naklejane
na metrową taśmę. Na metr przypadają 44 monety.
Wynik końcowy zbiórki pozytywnie
zaskoczył nawet samych organizatorów.
Wyklejono aż 11 metrów dobroci, co dało kwotę 4900 złotych. Do końca roku
szkolnego drużyna harcerska zastanowi
się, na co spożytkuje zebrane fundusze.
Inicjatorem uczestnictwa w kampanii
było Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa”, które w ramach współpracy z samorządem lokalnym otrzymało środki na realizację zadania. Koordynatorem akcji była
Barbara Łasińska ze stowarzyszenia, którą
na co dzień w działaniach kampanijnych
wspierał komitet organizacyjny w składzie: Sylwia Wawrzynowicz, Magdalena
Poprawska, Karol Kamza i Robert Marciniak. Komitet dziękuje wszystkim, którzy
przyczynili się do zebrania takiej kwoty.
(NOVUS)

Biznes
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IMPREZY

Ray Wilson w Zdunach, Dżem w Kobylinie!
W miniony weekend odbyły się Dni
Zdun i Dni Kobylina. Na scenie
oprócz lokalnych zespołów wystąpiły
gwiazdy, m. in. Ray Wilson, były wokalista grupy Genesis, oraz zespół
Dżem. Przez dwa dni w Zdunach
i Kobylinie dominowały blues, rock
oraz disco-polo.
W Zdunach w sobotę na stadionie
miejskim przeprowadzono V Bieg o Zdunowskiego Kafla. Ponadto można było
obejrzeć zabytkowe pojazdy. Na stoiskach
prezentowały się liczne organizacje pozarządowe. Na scenie plenerowej wystąpili
członkowie Koła Teatralno-Tanecznego
„Gwiazdy”, grupa ze Szkoły Tańca Show

Dance czy zespół Tacy Nie Inni. Pokaz fitness na trampolinach zorganizowała ekipa z Active Zone.

Gwiazdą tegorocznych Dni Zdun był
bez wątpienia Ray Wilson z zespołem. Były wokalista Genesis śpiewał utwory z repertuaru tej grupy. W niedzielę dominowało disco-polo. Publiczność zabawiały
zespoły Jumper oraz Classic. Impreza zakończyła się zabawą taneczną, którą prowadzili DJ-e ze Zduny Summer Camp.
Atrakcji nie brakowało także w Kobylinie. Odbyło się mnóstwo imprez towarzyszących. Nie brakowało stoisk rozmaitych organizacji. Oczywiście najwięcej
działo się na scenie. Zagrały m. in. zespoły
Niepokorni i aGain, jak również Orkiestra Dęta. Ale największym wydarzeniem
Dni Kobylina był koncert zespołu Dżem,

który przyciągnął prawdziwe tłumy.
Wszyscy znakomicie się bawili w rytmach klasowej muzyki bluesowej.

(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Edukacja
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SP NR 1 KROTOSZYN

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Archipelag skarbów

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Uczniowie klas gimnazjalnych w czasie dwóch czterogodzinnych bloków zamienili się w poszukiwaczy skarbu. Ów
skarb to głębokie szczęście, trwała miłość
i realizacja w życiu pasji i marzeń.
Na początku trenerzy pokazali młodzieży, że każdy ma skryte i głębokie pragnienia, że każdy marzy o pięknej, trwałej
miłości na całe życie, która z biegiem lat
będzie silniejsza. W niezwykle atrakcyjny
sposób przekazywali wiedzę o miłości,
seksualności czy budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Uczyli, jak
radzić sobie z „tygrysami”, które mieszkają w „dżungli” rosnącej we wnętrzu każdego człowieka.
Uczniowie otrzymali konkretne
wskazówki, jak radzić sobie z pobudze-

FOT. Beata Kuzia

Pod koniec maja w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie zorganizowano warsztaty profilaktyczne „Archipelag skarbów”, propagowane przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Zajęcia, prowadzone przez trzech
specjalnie przeszkolonych trenerów,
okazały się piękną podróżą ku zdrowemu i mądremu życiu.

niem seksualnym, zakochaniem, ze złością i gniewem. Zostali zmotywowani
do trenowania siły charakteru. Omówiono także tematykę uzależnienia od seksu
i pornografii oraz mechanizmy związane
z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.
Trenerzy dzielili się z uczniami własnymi przeżyciami, co czyniło ich przekaz bardzo wiarygodnym. Zwracali
przy tym uwagę na to, jak ważne jest kierowanie się zasadami i wartościami. Młodzież miała okazję wysłuchać rozmów
przeprowadzonych ze znanymi ludźmi,
którzy żyją w sposób bliski duchowi pro-

gramu, takimi jak Tomasz Adamek, Marek Kamiński, Leszek Blanik, Jacek Czachor, Anna Jamróz czy Manuel Arboleda.
Warsztaty okraszone były muzyką,
prezentacjami multimedialnymi, krótkimi filmami i atrakcyjnymi ćwiczeniami.
Ważnym elementem programu „Archipelag skarbów” był festiwal twórczości
młodzieży. Uczniowie w swojej twórczości – w formie wierszy, plakatów, prezentacji – odnieśli się do tematyki zajęć.
W ramach programu w szkole odbyły się
spotkania – informacyjno-szkoleniowe
Rady Pedagogicznej oraz dla rodziców.
OPRAC. (ANKA)

Na początku czerwca uczniowie klas
VIIa i VIIb Szkoły Podstawowej nr 1
w Koźminie Wlkp. gościli w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Bartesko Bartłomiej Skowroński i w firmie
Agro-Techma w Witaszyczkach. Była
to już kolejna wyprawa w ramach zajęć z doradztwa zawodowego.
Celem tych wizyt było uświadomienie
młodzieży roli zakładów pracy w rozwoju
gospodarczym regionu oraz poznanie specyfiki wybranych zawodów, które mają pomóc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.
Koźmińscy uczniowie zapoznali się
ze specyfiką przedsiębiorstw, ich funkcjo-

nowaniem, strukturą organizacyjną czy
zadaniami pracowników w różnych działach. Mieli okazję zobaczyć proces hartowania szkła oraz produkcję elektrycznych
pojazdów użytkowych. Największą atrakcją okazała się przejażdżka owymi pojazdami.
– W ramach przedmiotu doradztwo
zawodowe uczniowie klas VII poznają
możliwości wyboru dalszej edukacji
i przyszłego zawodu. Praktyczne poznanie pracy w zakładach ma pomóc młodzieży podjąć w przyszłości właściwą decyzję – oznajmia Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp.
(ANKA)

Wydarzenia
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KONKURS

Wolność Polski a wolność człowieka
Pod takim hasłem przeprowadzono IV Powiatowy Konkurs im. Bł. Biskupa Michała Kozala. Organizatorami były Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II i Parafia pw. Św. Jana
Chrzciciela w Krotoszynie.
Honorowy patronat nad konkursem
objęli dziekan Dekanatu Krotoszyńskiego,
burmistrz Krotoszyna i starosta krotoszyński. Wspomniane wcześniej hasło stanowiło
nawiązanie do jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski i kapłaństwa Michała Kozala.
Głównym celem imprezy było pogłębianie wśród uczniów zagadnienia „wolność” w odniesieniu do ojczyzny i człowieka, budowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, miłości do ojczyzny
oraz kształtowanie podstawowych wartości chrześcijańskich. Konkurs skierowany
był do przedszkolaków oraz uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zadaniami uczestników w poszczególnych kategoriach były przygotowanie
pracy plastycznej, wiersza, plakatu bądź
listu skierowanego do żołnierza w niewoli lub więźnia niesłusznie skazanego.
W grupie przedszkolaków laureatkami zostały Zuzanna Szwaja, Magdalena

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn

Kostka, Alicja Sobierajczyk i Nadia Lis.
W kategorii klas I-III SP najlepsi byli Jakub Motyl, Grzegorz Szymczak, Maria
Raczkiewicz i Amelia Chuda. Spośród
uczniów klas IV-VI SP wyróżniono Damiana Ptaka, Klaudię Przekwas, Franciszka Rosika i Mateusza Bochyńskiego.
W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych najlepsi okazali się Maria
Kaczmarek, Gabriela Zmyślona, Zuzanna Olejnicka, Patrycja Kozłowska, Beata
Kandzierska i Joanna Wojciechowska.
Nagrody laureatom wręczyli Mariola
Kaźmierczak – dyrektor SP nr 3 z OI, ks.
prałat Aleksander Gendera, burmistrz

godz. 20.30 – DEADPOOL 2 – USA, komedia/sci-fi, 24 czerwca

Franciszek Marszałek, starosta Stanisław
Szczotka, Dominika Stasik – dyrektor SP
w Kobiernie, Beata Pospiech – sekretarz
gminy Krotoszyn. Rodzinę Kozalów reprezentowali Julita Ludwiczak i Mieczysław Kozal.
Koordynatorami konkursu byli Mariusz Marzyński – nauczyciel historii
w SP nr 3, ks. Daniel Zarębski i Karolina
Bączkiewicz. Warto dodać, że z okazji
czwartej edycji konkursu wydano okolicznościową pocztówkę z reprodukcją obrazu biskupa z krotoszyńskiego kościoła farnego.
OPRAC. (ANKA)

13-15 lipca

film akcji, 119’ – 2D napisy

Koncert kameralny – muzyka francuska, o godz. IV edycja LOGinLAB.

Wtorki-czwartki

19.00 w kościele farnym.

Do 31 sierpnia

Wystawa Radosława Barka „Miasta, miasteczka,
krajobrazy – szkice z podróży” w Muzeum
19-21 czerwca
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I V Zjazd Bliźniaków w Przedszkolu nr 5 Wesoła
Regionalnym
w Krotoszyna.
godz. 15.30 – ODLOTOWY NIELOT –
Gromadka.
LO.
Belgia/Islandia, animowany, 80' - 2D dubbing
godz. 17.00 – POZYCJA OBOWIĄZKOWA – USA, 23 czerwca
7 lipca
komedia, 104' – 2D
„Noc Świętojańska z LGD” w parku miejskim. Start o V Spotkanie Integracyjne „Hiszpańska Fiesta”, 23-24 czerwcaa
godz. 19.00 – ZIMNA WOJNA - HISTORIE –
godz. 14.30.
Dni Sulmierzyc
organizowane przez Radę Osiedla nr 6.
Francja/Polska, dramat, 85' - 2D

Kino Przedwiośnie

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w 30 czerwca

Sulmierzyce

Kultura/Rozrywka

Miasta, miasteczka, krajobrazy…
Do 31 sierpnia w Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie można oglądać wystawę Radosława Barka „Miasta,
miasteczka, krajobrazy – szkice
z podróży”.
Pośród 87 wystawionych prac znalazły się przede wszystkim szkice i pastele
ukazujące różnorodne miejsca w kraju
i za granicą. Wyeksponowany został również jeden ze szkicowników artysty, który
towarzyszył mu w podróży.
W trakcie wernisażu autor oprowa-

dził przybyłych gości po ekspozycji i przybliżył im proces powstawania szkiców
oraz postrzegania poprzez nie świata.

PRZEDSZKOLE MACIUŚ

Siedem kolorów tęczy
W Przedszkolu nr 7 Maciuś w Krotoszynie odbył się festyn rodzinny
pod hasłem „Siedem kolorów tęczy”.
Każdy z uczestników znalazł coś dla
siebie. Wszyscy wspaniale się bawili.
Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji – i dla najmłodszych, i dla
starszych. Pokaz sumo przygotowany był
pod kierunkiem Bartosza Kosiarskiego.
Swoje umiejętności taneczne zaprezentował zespół Temperature, prowadzony
przez Aleksandrę Drygas. Przedszkolaki

Opowiedział również wiele ciekawostek
związanych z ilustrowanymi miejscami.
Radosław Barek pochodzi z Koźmina
Wlkp. i jest z zawodu architektem.
W 1986 r. ukończył studia na Wydziale
Architektury Politechniki Poznańskiej
i jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym tej uczelni. Należy do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, zajmuje się grafiką i malarstwem. Brał udział w licznych
wystawach indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych (m. in.
w Finlandii czy USA). Ostatnio artysta
zajmuje się tworzeniem niezwykle efektownych murali.

Tomasz Głuchowski,
dyrektor artystyczny VIII edycji
festiwalu „Lato organowe
w krotoszyńskiej Farze”

FOT. Jakub Garbacz
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wykonały taniec ludowy „klepany”
w wielkopolskich strojach ludowych.
Z kolei nauczycielki wystąpiły w przedstawieniu „Czerwony Kapturek”, które
rozbawiło wszystkich widzów.
W rzucie piłką w kręgle triumfował
Krystian Strugała, który ustanowił nowy
rekord przedszkola – 12 pkt. Podczas festynu rozstrzygnięto także konkursy – fotograficzny i czytelniczy.
Nowością była Fotobudka Sebastiana
Szostaka, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na zakończenie odbyła się
loteria fantowa, w której do wygrania były
atrakcyjne nagrody.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Po kilkuletniej przerwie na mapę letnich festiwali muzycznych powraca „Lato
organowe w krotoszyńskiej Farze”.
Przed nami ósmy Ogólnopolski Festiwal
Muzyczny, tym razem w nowej odsłonie,
jaką jest I edycja międzynarodowa. Wystąpią dla Państwa artyści z Austrii, Polski
i USA. Będzie to więc czas szczególny dla
krotoszyńskich melomanów, także dlatego, że organy krotoszyńskiej Fary przeszły
niedawno gruntowny remont.
Choć na tych muzycznych wieczorach spotkamy się z Państwem tylko trzykrotnie, osobiście mam nadzieję, że tegoroczna oferta Festiwalu przypadnie do gu-

stu wszystkim słuchaczom i każdy znajdzie w niej coś dla siebie. W tym roku
szczególnego jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości podczas każdego
koncertu zabrzmi co najmniej jeden
utwór z muzyki polskiej, natomiast lipcowy koncert organisty Marka Kudlickiego
będzie w całości jej poświęcony.
Chciałbym w tym miejscu wyrazić
gorące podziękowania wszystkim Mecenasom Festiwalu za okazane wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Jednocześnie życzę wszystkim Słuchaczom
wielu niezapomnianych wrażeń artystycznych.
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SUMO

Dobre przetarcie przez mistrzostwami świata
W minioną sobotę na krotoszyńskim
rynku odbyły się międzynarodowe zawody Europe Sumo Cup. Dla zawodników był to ostatni test przed startem
w lipcowych mistrzostwach świata
na Tajwanie.
Zmagania sumoków toczyły się na specjalnie zbudowanym dohyo na krotoszyńskim rynku. Poza rywalizacją sportową organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla
dzieci, które radośnie spędziły sobotnie popołudnie.
Wśród juniorów złote medale zdobyli Adrian Gondek (80 kg), Erik Szilagyi (Węgry – 100 kg oraz open) i Damian Wróbel (+100 kg). W grupie juniorek najlepsze były Patrycja Dyszkie-

wać się na lipcowych mistrzostwach świata – zaznaczyła brązowa medalistka.
Wgronie seniorów triumfowali Maciej
Baca (70 kg), Maksym Tsybulniak (Ukraina – 77 kg), Pencho Dochev (Bułgaria – 85 kg), Rafał Głodek (92 kg), Michał
Luto (100 kg), Daiauri Vasha (Ukraina – 115 kg), Zura Akubardia (Gruzja – +115 kg) oraz Giga Gelashvili (Gruzja – open).
Trzy krążki wywalczyli nasi zawodnicy. Aron Rozum (100 kg) oraz Artur Pauter (70 kg) zdobyli srebro, a Mateusz Konieczny był trzeci (77 kg). – Przed nami
start na mistrzostwach świata – oznajmił
wicz (60 kg), Monika Sowa (75 kg) i Sara Król (+75 kg oraz open).

W zmaganiach seniorek na najwyższym stopniu podium stanęły Klaudia Pieprzak (55 kg), Svitlana Trosiuk (Ukraina – 65 kg), Maryna Maksymenko (Ukraina – 80 kg), Inna Biriucheva (Rosja – 73
kg), Ivanka Berezovska (Ukraina – +80 kg)
oraz Sara Król (open). Brązowy medal wkategorii 80 kg wywalczyła krotoszynianka,
Olimpia Robakowska. – To był mój pierwszy start po kontuzji i oceniam go pozytywnie – powiedziała zawodniczka TA Rozum
Krotoszyn. – Miałam kilka walk wygranych oraz przegranych. Mam nad czym
pracować, aby odpowiednio zaprezento-

Dariusz Fabianowski, wiceprezes Polskiego
Związku Sumo. – Mimo dalekiego wyjazdu jestem nastawiony bardzo optymistycznie. W kategorii juniorskiej wierzę w trzy
medale. W drużynie mamy mistrzów Europy z poprzedniego roku i każdego z nich
stać na podium w rywalizacji indywidualnej. W grupie seniorów krążki mogą zdobyć Olimpia Robakowska, Aron Rozum
czy Jacek Piersiak. Wszyscy mają odpowiednie umiejętności ku temu, abyśmy
na Tajwanie mogli usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego – stwierdził D. Fabianowski.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo Astry na koniec sezonu
Zdobyciem trzech punktów sezon
zakończyła Astra Krotoszyn. Podopieczni trenera Leszka Krutina pokonali na wyjeździe Olimpię Brzeziny 2: 1. Nasz zespól zajął trzecie
miejsce w tabeli okręgówki.
Wszystkie gole padły w pierwszej połowie meczu. W 18. minucie na prowadzenie wyszli przyjezdni. Dośrodkowanie
Mateusza Stacha skutecznym strzałem
głową wykończył Karol Krystek. Astra poszła za ciosem i kilka minut później podwyższyła wynik. Tym razem centrę Mateusza Mizernego sfinalizował, także uderzeniem głową, Jędrzej Paczków.
Krótko przed przerwą gospodarze odrobili część strat. Po prostopadłym podaniu z głębi pola Damian Wieczorek znalazł się w sytuacji sam na sam z Bartoszem
Jaryszem i skierował piłkę do siatki. Zawodnicy Astry domagali się odgwizdania

Olimpia Brzeziny - Astra Krotoszyn
1:2 (1:2)
BRAMKI: 0:1 – Karol Krystek (18’
głową), 0:2 – Jędrzej Paczków (25’
głową), 1:2 – Damian Wieczorek (42’)
ASTRA: Jarysz - Jankowski, Stach,
Krystek, Olejnik, Kuźnicki (62’ Budziak),
Paczków, Juszczak, Adamski, Wawrocki,
Mizerny

spalonego, lecz arbiter pozostał nieugięty.
W drugiej odsłonie rezultat mógł się
zmienić, ale futbolówka nie chciała wpaść
do żadnej z bramek. Miejscowi dwukrotnie
trafili w słupek. Ponadto świetnych okazji
nie wykorzystali K. Krystek oraz J. Paczków.
W drugiej połowie sierpnia rozpocznie się nowy sezon kalisko-konińskiej klasy międzyokręgowej. Astra rywalizować
będzie m. in. z Piastem Kobylin i Białym
Orłem Koźmin Wlkp.
(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

Zefka wygrała po rzucie karnym
Zefka Kobyla Góra - Piast Kobylin
1:0 (1:0)
BRAMKA: 1:0 – Mateusz Maciaczyk
(35’ karny)
PIAST: Poślednik – Kubiak, Snela,
Wosiek, A. Kurzawa – Mac. Wachowiak
(75’ Kowalski), M. Kurzawa,
Szymanowski, Marchewka – Mat.
Wachowiak (65’ Pospiech), Kokot

POD NASZYM PATRONATEM

Najlepsi szachiści zostali nagrodzeni
W ostatnim spotkaniu tego sezonu
Piast Kobylin przegrał na wyjeździe
z Zefką Kobyla Góra 0: 1. Gola na wagę zwycięstwa gospodarzy strzelił
z rzutu karnego Mateusz Maciaczyk.
W 35. minucie gracza Zefki w polu
karnym sfaulował Szymon Wosiek. Rzut
karny wykorzystał Mateusz Maciaczyk
i – jak się okazało – było to jedyne trafienie tego pojedynku.

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste podsumowanie Otwartych Mistrzostw Powiatu w Szachach Szybkich. Najlepsi zawodnicy otrzymali okolicznościowe
medale, puchary oraz nagrody rzeczowe.
Przypomnijmy, że przez pół roku rozegrano pięć turniejów, w których obowiązywał system szwajcarski na dystansie
siedmiu rund. Do klasyfikacji ogólnej zaliczona została suma punktów zdobytych
w czterech najlepszych turniejach,
a przy równej liczbie oczek decydujące były ostatnie zawody.
W kategorii do lat 8 najlepszy był Filip
Olejniczak (SP Smolice), który wyprzedził
Maksymiliana Żaruka (SP 4 Krotoszyn)
oraz Marcela Plewę (Szkoła Społeczna
Krotoszyn). W grupie zawodników 8-11
lat pierwsze miejsce zajął Dawid Gustowski (SP 4 Krotoszyn), a za nim uplasowali
się Emilian Trzeciak (UKS Skoczek Milicz) i Antoni Czebatura (SP Smolice).
W klasyfikacji open dziewcząt trium-

fowała Zuzanna Zielezińska (SP Sulmierzyce), druga była Natalia Grzona (SP Sulmierzyce), a trzecia lokata przypadła Wiktorii Łukowiak (SP Smolice). Wśród
chłopców bezkonkurencyjny okazał się
Krzysztof Matela (UKS Skoczek Milicz),
a na kolejnych miejscach znaleźli się Kamil Grzesiak (Ostrów Wlkp.) oraz D. Gustowski (SP 4 Krotoszyn).
Patronat honorowy nad mistrzostwami objął Bank Spółdzielczy w Krotoszynie.
Patronem medialnym była Gazeta Lokalna KROTOSZYN. Z kolei biblioteka udostępniała nieodpłatnie pomieszczenie
na przeprowadzenie turniejów. – Gdy zaczynaliśmy ten turniej, to nie wiedziałem,
ile osób się zgłosi. Frekwencja przez pięć
turniejów była bardzo dobra – ponad 40
uczestników. Mam nadzieję, że w przyszłym roku dzięki wsparciu sponsorów będziemy mogli kontynuować rywalizację
i dołączą do nas kolejni miłośnicy szachów – podsumował Przemysław Gustowski, główny organizator mistrzostw.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

– Był to mecz walki, gra najczęściej
toczyła się w środku boiska – ocenił Jakub
Pospiech. – Największe zagrożenie stwarzaliśmy po stałych fragmentach gry. Zawodnikiem meczu był zdecydowanie Jakub Poślednik, który swoimi interwencjami pokazywał wielką klasę. Rozgrywki zakończyliśmy tuż za podium i teraz czeka
nas okres przygotowawczy przed kolejnym sezonem.
(GRZELO)

