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SŁUŻBA ZDROWIA

Nowoczesny rentgen dla pacjentów

W minioną sobotę w szpitalu powiatowym w Krotoszynie doszło do uroczystego otwarcia wyremontowanej
pracowni RTG z nowym sprzętem.
W spotkaniu, prócz dyrekcji placówki, udział wzięli samorządowcy z powiatu i przedstawiciele firmy MAHLE.
Aparat RTG typu Telekomando jest
bardzo nowoczesnym urządzeniem, które zastąpiło dotychczasowe – analogowe,
wyeksploatowane na skutek 12 lat pracy.
Jak dotąd szpitalna pracownia RTG wykonywała ok. 13 tys. badań rocznie, zarówno pacjentom przebywającym w szpitalu, jak i wykonującym zdjęcia ambulatoryjnie. Jedno badanie polegało na zrobieniu średnio od 2 do 4 zdjęć.
Cyfrowy aparat RTG typu Telekomando ma rozwiązania, które umożliwiają
wykonywanie zaawansowanej diagnostyki

radiologicznej. Dotyczy to zarówno zdjęć
w zakresie radiologii ogólnej dla każdej części ciała, jak i badań z użyciem kontrastu.
Aparat archiwizuje w formacie cyfrowym
wyniki badań. W porównaniu z poprzednim urządzeniem zdjęcia wykonywane są
w dokładniejszej technologii cyfrowej.
Skrócił się czas ich wykonywania, nie używa się już płyt radiologicznych. Zmniejszyła się też emitowana podczas badania dawka promieniowania jonizującego.
Mobilny stół rentgenowski pozwala
na wykonywanie zdjęć pod odpowiednimi kątami, bez konieczności przemieszczania pacjenta. Ma to szczególne znaczenie w przypadkach osób w ciężkim stanie
lub u ofiar wypadków. Całkowity koszt
zakupu sprzętu wyniósł 969 840 zł. Partycypowały w tym wszystkie samorządy
naszego powiatu, SP ZOZ oraz firma
MAHLE POLSKA.
(NOVUS)

JUBILEUSZ

20-lecie powiatu
krotoszyńskiego!
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KROTOSZYN

Modernizacja oświetlenia

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu oraz gmina Krotoszyn
rozpoczęły w maju wymianę opraw
oświetleniowych na terenie naszego
miasta. Celem przedsięwzięcia jest
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a także ograniczenie lub
uniknięcie emisji dwutlenku węgla.
W ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „LED – Oświetlenie Energooszczędne”, którego beneficjentem jest
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.
o., zakończono w maju pierwszy etap
modernizacji oświetlenia drogowego,
polegający przede wszystkim na wymianie 282 opraw rtęciowych oraz sodowych na energooszczędne oprawy
oświetleniowe ze źródłami światła
LED.
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Wymiana objęła ulice: Zdunowską,
Bukówko, Żwirową, Transportową, Bolewskiego, Gajową, Młyńską, Klonowicza, Asnyka, Okólną, Jastrzębią i Koźmińską, a także częściowo ulice: Staszica, Słowiańską, Łąkową, Karbowiaka, Kopieczki, Kozala i Wiejską.
Etap drugi zaplanowano na obecny
miesiąc. W jego ramach przewidziano
wymianę 37 słupów oświetleniowych
wraz z oprawami na ulicach: Batalionów
Chłopskich, Tyczyńskiego, Armii Krajowej, Hubala, Mikołajczyka, Bohaterów
Monte Cassino oraz w części ul. Karbowiaka.
Wyliczona łączna redukcja zużycia
energii elektrycznej dla sieci oświetleniowej objętej modernizacją wynosi ponad 60%, a roczna oszczędność zużycia
energii elektrycznej wyniesie około 130 420 kWh, co w przełożeniu
na zysk finansowy przyniesie około 50 000 złotych.
Wartość inwestycji to ponad 700 tysięcy złotych.
(NOVUS)
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Zatrzymano złodzieja biżuterii

g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukradł i sprzedał drogocenne
przedmioty. Łupem sprawcy padła biżuteria o łącznej wartości ok. 1700 zł.
Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

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.

Pod koniec maja do Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie zgłosiła się kobieta, która twierdziła, że kiedy była
na wakacjach, z jej domu zniknęła droga
biżuteria. Była to pamiątka córki z pierwszej komunii. Pokrzywdzona wyceniła
skradzione mienie na ok. 1700 zł.

Policjanci po zebraniu informacji
i ich analizie wytypowali sprawcę i po kilku dniach zatrzymali złodzieja. Okazał się
nim 37-letni brat pokrzywdzonej. Skradzione przedmioty sprzedał u jubilera,
podając się za ich właściciela.
Mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty – kradzieży i wprowadzenia w błąd
jubilera. Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów, twierdząc, że wydał
wszystko na jedzenie. Grozi mu kara
do ośmiu lat pozbawienia wolności.
(NOVUS)

KROTOSZYN

Chopin był w naszym mieście

FOT. www.krotoszyn.pl
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Fryderyk Chopin, wielki polski kompozytor i pianista, gościł kiedyś
w Krotoszynie. Wracając z Wiednia
do Warszawy, 1 września 1829 roku
zatrzymał się na nocleg w budynku
dawnego zajazdu pocztowego,
w tzw. domu koniuszego. W tym
miejscu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej wielkiemu artyście.
W zeszłym roku Urszula Pawlicka,
mieszkanka Krotoszyna, złożyła do burmistrza Franciszka Marszałka pismo
z prośbą pomoc w realizacji swojego zamierzenia – postanowiła bowiem ufundować tablicę pamiątkową, która będzie
przypominała o pobycie w naszym mieście wybitnego muzyka. Zaproponowała

zawieszenie tablicy na ścianie frontowej
budynku, w którym spał Chopin.
Wniosek został przedstawiony Radzie Muzeum w Krotoszynie, która pozytywnie zaopiniowała ów pomysł. Potem
gmina rozpoczęła starania o uzyskanie odpowiednich zezwoleń. Budynek przy ulicy Sienkiewicza 5 jest wpisany w rejestr
obiektów zabytkowych, nie obyło się więc
bez pertraktacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Po uzyskaniu
niezbędnych zezwoleń wykonawca,
na zlecenie fundatorki, zawiesił tablicę.
W uroczystym odsłonięciu tablicy
udział wzięli fundatorka, burmistrz, dr
Edward Jokiel, Antoni Korsak oraz dyrektor muzeum – Piotr Mikołajczyk, a także
mieszkańcy kamienicy.
(NOVUS)
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Z POLICJI

Nielegalne automaty do gier hazardowych zostały zarekwirowane przez
krotoszyńskich policjantów i funkcjonariuszy Urzędu Celnego w Kaliszu.
W dwóch punktach na terenie naszego miasta zabezpieczono siedem
automatów do gier. Za przestępstwo
karno-skarbowe grozi kara do 3 lat
pozbawienia wolności.
W jednym lokalu funkcjonariusze
ujawnili cztery automaty do gier hazardowych. Zastali tam osobę prawdopodobnie zajmującą się obsługą „salonu gry”
i mężczyznę, który przyszedł pograć.

Kilka dni później mundurowi weszli
do kolejnego lokalu, gdzie znajdowały się
trzy automaty. Tam również była osoba,
która prawdopodobnie zajmowała się obsługą.
Funkcjonariusze służby celno-skarbowej wyjaśniają szczegółowo wszystkie
okoliczności sprawy. Po nowelizacji Ustawy o grach hazardowych, która weszła
w życie 1 kwietnia 2017 roku, właścicielowi lokalu oraz automatów grozi grzywna w kwocie 100 tysięcy złotych od każdej zabezpieczonej maszyny oraz kara
do trzech lat pozbawienia wolności.
(NOVUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Kontrola składowisk odpadów
Pożary składowisk odpadów to problem, z którym mamy do czynienia
na terenie całego kraju. W ostatnim
czasie nie ma tygodnia, w którym
nie dochodziłoby do pożarów w takich miejscach. Dlatego też 6 czerwca w siedzibie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej zorganizowano spotkanie na temat działań prewencyjnych w tym zakresie.
Wzięli w nim udział komendant powiatowy PSP w Krotoszynie st. bryg. Jacek Strużyński wraz z funkcjonariuszami

Wydziału ds. Operacyjnych i Kontrolno-Rozpoznawczych, policjanci pod kierownictwem zastępcy komendanta powiatowego mł. insp. Włodzimierza Szała oraz
Zbigniew Barański, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie wraz z pracownikami.
Spotkanie miało na celu wypracowanie planu działania prewencyjnego w odniesieniu do składowisk odpadów, zlokalizowanych na terenie powiatu krotoszyńskiego.

FOT. PSP Krotoszyn

FOT. KPP Krotoszyn

Zlikwidowano nielegalne
punkty gier hazardowych

(NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

Rada Miejska w Koźminie Wlkp. jednogłośnie udzieliła absolutorium
burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Zanim radni przystąpili do głosowania nad absolutoriom, włodarz podsumował budżet z minionego roku. Dochody
zamknęły się w kwocie blisko 55 mln zł,
co stanowi 98,8% zaplanowanych w budżecie. Wydatki wyniosły 57 mln zł, co
stanowi 97,3% planu.
Burmistrz uznał, że budżet 2017 był

jednym z najbardziej udanych, zwłaszcza
postronie dochodów. Urząd odnotował spadek liczby wniosków oodroczenia iumorzenia podatków, a wpłaty były terminowe.
Wszystkie zaplanowane wydatki inwestycyjne, na które w sumie przeznaczono około 4 mln zł, zostały zrealizowane.
Wyjątkiem były sytuacje niezależne od samorządu, np. brak możliwości wyłonienia wykonawcy lub opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze
środków zewnętrznych.
W ubiegłym roku w stu procentach

FOT. www.kozminwlkp.pl

Trudne lata za nami

zrealizowano zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 14 159 000 zł, co stanowi około 28% dochodów budżetu. – Gmina nie miała dawno tak dobrej
sytuacji, jeśli chodzi o zdolność kredytową. Trudne lata za nami – powiedział
burmistrz Maciej Bratborski.
Podziękował radnym za zrozumienie
i akceptację wszystkich zmian, jakie w roku budżetowym trzeba było wprowadzić,
a także swoim współpracownikom
i urzędnikom za sprawne wykonywanie
powierzonych zadań. Radni jednogłośnie
udzielili burmistrzowi absolutorium
za realizację budżetu w 2017 roku.
(NOVUS)

Wydarzenie
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9 czerwca samorząd powiatowy obchodził swoje dwudzieste urodziny.
W I Liceum Ogólnokształcącym im.
Hugona Kołłątaja odbyła się uroczysta sesja, a potem na krotoszyńskim
rynku zorganizowano biesiadę z szeregiem atrakcji dla mieszkańców.

Uroczystą sesję otworzył Leszek Kulka,
przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego, który powitał zaproszonych gości – radnych powiatowych i gminnych,
burmistrzów, wójtów, pracowników jednostek administracyjnych i przedstawicieli
parlamentarzystów. Wspomniał też ohisto-

rycznym znaczeniu utworzenia powiatów.
Starosta Stanisław Szczotka mówił natomiast o tym, jak przez te lata powiat się
zmieniał, jakie inwestycje były i są realizowane. Podczas sesji wręczono odznaczenia
osobom, które miały wkład w rozwój samorządu powiatowego.

Późniejsza biesiada na rynku przyciągnęła liczne grono mieszkańców. Każdy
z sześciu samorządów gminnych miał swojego reprezentanta na scenie. Wystąpiły
Krotoszyńska Orkiestra Dęta (Krotoszyn),
Kapela z Klina (Kobylin), Zespół Tańca Ludowego Koźminiacy (Koźmin Wlkp.), Zespół Ale Babki wraz teatrem szkolnym
Iskierki i grupą teatralną Gracja (Rozdrażew), Koło Śpiewacze Cecylia (Sulmierzyce) i Zdunowski Zespół Wokalny (Zduny),
a także zespół Tacy Nie Inni oraz Sul-Jazzband. Dla uczestników imprezy przygotowano również zabawę w postaci rozwiązywania krzyżówki. Trzeba było odpowiedzieć na pytania na temat powiatu. Następnie odbyło się losowania nagród.

Na biesiadzie nie zabrakło oczywiście
stoisk powiatowych placówek oświatowych, jednostek, służb, inspekcji i straży – z szeregiem atrakcji. Były pokazy doświadczeń chemicznych i fizycznych, kreatywne warsztaty dla dzieci, malowanie
twarzy, pokazy sprzętu ratunkowego, policyjnego i strażackiego, znakowanie rowerów, doradztwo kosmetyczne i fryzjerskie czy przejazdy bryczką. Przygotowano
również stoiska gastronomiczne, na których każdy mógł spróbować lokalnych
wypieków i pyszności, przygotowanych
przez szkoły z naszego powiatu.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Na Bieżąco
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POŻAR

FOT. PSP Krotoszyn

Ogień w stolarni

2 czerwca w stolarni na ulicy Zdunowskiej w Krotoszynie wybuchł pożar. Na szczęście nic nikomu się nie
stało.
Na akcję skierowano trzy zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz zastępy z jednostek OSP
w Krotoszynie, Roszkach, Zdunach
i Chwaliszewie. Na czas prowadzonych
działań do KP PSP zadysponowano OSP
w Biadkach w celu zabezpieczenia operacyjnego powiatu.
Przez wypalone okna w górnej kondygnacji budynku lakierni wydostawały
się dym i płomienie. Po zabezpieczeniu
terenu strażacy odłączyli energię elek-

tryczną. Miejsce działań podzielono
na dwa odcinki bojowe.
Na pierwszym odcinku prowadzono
działania gaśnicze od strony podwórza – po klatce schodowej oraz z drabiny
przystawnej, a na drugim – z podnośnika
hydraulicznego. Strażacy pracowali
w sprzęcie ochrony dróg oddechowych,
a urządzeniami pomiarowymi stale monitorowali zagrożenia.
Po stłumieniu płomieni przystąpiono do oddymiania obiektu i usuwania
na zewnątrz nadpalonych elementów wyposażenia. Na koniec sprawdzono pomieszczenia urządzeniami pomiarowymi. Zagrożeń nie stwierdzono.
(NOVUS)

NASZE AKCJE

Kto wygra POKÓJ
dla MALUCHA?
Pozostały dwa tygodnie do zakończenia
drugiego etapu konkursu WYMARZONY
POKÓJ MALUCHA. Do wygrania jest
kompleksowy remont pokoju dla dziecka owartości kilku tysięcy złotych. Nagrodę zdobędzie jeden z 26 kandydatów.
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.
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 pokoju oraz zaaranżuje wnętrze pokoju o metrażu do 25m2 – wartość 700 zł. Przedsię-

biorstwo 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)

INWESTYCJE

Odbiór ulicy Gronowej
4 czerwca dokonano oficjalnego odbioru ulicy Gronowej w Krotoszynie.
Koszt zadania wyniósł 89 100 zł
brutto.
Zakres prac obejmował ciąg pieszo-jezdny o długości około 65 m i szerokości 5 m, zjazdy do posesji, elementy odwodnienia, zabezpieczenie sieci teletechnicznej. Wykonawcą była firma Usługi
Budowlano-Montażowe Edward Krawczyński z Krotoszyna.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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ZDUNY

Spotkanie honorowych strażaków

TRANSPORT

Rozmawiali o przyszłości kolei
W Centrum Animacji Społecznej
w Zdunach odbyło się kwartalne
spotkanie Klubu Honorowego Strażaka. Omówiono ogólny stan organi-

zacji, liczbę członków, sprawozdanie
finansowe oraz szereg inicjatyw.
Protokół z walnego zebrania człon-

ków z 2 marca tego roku przedstawił Cezary Maćkowiak, sekretarz klubu. Następnie Jerzy Wiatrak, pełniący funkcję
skarbnika, poinformował uczestników
spotkania o stanie finansowym organizacji, rozliczeniach z Urzędem Skarbowym
i Starostwem Powiatowym w Krotoszynie
czy dotacjach przyznanych w tym roku.
Z pomocą prezentacji multimedialnej przypomniano o wydarzeniach,
w których członkowie Klubu Honorowego Strażaka brali udział, takich jak choćby
obchody 99. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego czy II Bieg Zagończyka. Spotkanie zakończyło się wspólnym
poczęstunkiem i tradycyjną grochówką.
(NOVUS)

BIADKI

FOT. www.powiat-krotoszyn.pl

Nasze ideały się nie zmieniają

Przed kilkoma dniami gościem starosty Stanisława Szczotki był wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak. Celem
wizyty było omówienie sytuacji połączeń kolejowych Krotoszyna z Poznaniem i Wrocławiem.
Jednym z inicjatorów spotkania był
radny sejmiku województwa, Julian Jokś.
W dyskusji wzięli udział także burmistrzowie i wójt z gmin naszego powiatu.
Do debaty o przyszłości połączeń kolejowych zaproszono przedstawicieli PKP,
na czele z dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., Krzysztofem
Włodarczykiem.
Samorządowcy wyrazili głębokie zaniepokojenie stanem linii nr 281, na odcinku z Krotoszyna do Jarocina. Zwrócono uwagę na fakt, że ze względu na inten-

sywne prace remontowe na terenie województwa dolnośląskiego powiat krotoszyński będzie wkrótce znacznie lepiej
skomunikowany z Wrocławiem niż ze stolicą swojego regionu. Radny Jokś stwierdził, iż może to skutkować „odpływem”
młodzieży na studia lub do pracy w kierunku wrocławskim.
Poruszono też kwestię uruchomienia przystanku kolejowego w Durzynie, by mieszkańcy powiatu ostrowskiego oraz niektórych miejscowości
w powiecie krotoszyńskim, zatrudnieni w Mahle, mogli dojechać koleją bezpośrednio do zakładu pracy. Przedstawiciele PKP obiecali poczynienie starań w celu uruchomienia przystanku
w Durzynie. O remoncie na odcinku
Krotoszyn-Jarocin mówili w perspektywie kilku lat.
(NOVUS)

W maju w Biadkach odbyło się coroczne święto powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Uroczystości zainaugurowała msza św. w Kościele pw. Św. Izydora Oracza. W dalszej części nie brakowało okolicznościowych przemówień liderów ludowców. Przyjęto też nowych członków.
O nadchodzących wyborach samorządowych i sile ludowców wspomniał
Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna, a jednocześnie prezes miejsko-gminnych struktur PSL. – Żaden prezes
nigdy wyborów sam nie wygrał – stwierdził F. Marszałek. – To jest praca wielu ludzi i za to w imieniu zarządu miejsko-gminnego wam dziękuję. Przed nami
niełatwy rok. Wiadomo, że głównym zadaniem partii jest zdobycie władzy, a dla
ugrupowania, które już ją posiada – jej
utrzymanie. Przed nami wybory samorządowe. Jest to okres naszej wzmożonej
działalności i pracy. Liczę na to, że po wyborach, za rok – na następnym święcie,
spotkamy się w tym samym składzie,
na tych samych stanowiskach.
Włodarz Krotoszyna podkreślił, że
PSL-owi przyświecają te same ideały, które
są znane od lat, czyli chrześcijańskie korze-

nie, narodowy charakter i wrażliwość
na życie przeciętnego obywatela. – My się
nie zmieniamy co wybory czy co dekadę.
Sedno naszych poglądów jest zawsze takie
samo. Ciężko pracowaliśmy przez ostatnie 20 lat, od kiedy powstały samorządy,
a nasi wyborcy to doceniają. Mam nadzieję, że będziemy robić to dalej – oświadczył
F. Marszałek, wspominając przy okazji
o szeregu inwestycji na terenie gminy i powiatu. Mówił także o planie dofinansowania odnawialnych źródeł energii, na co
Krotoszyn otrzymał 6 mln zł dotacji.
Stanisław Szczotka, starosta krotoszyński i prezes powiatowych struktur
PSL, przypomniał o idei współdziałania

i podziękował wszystkim samorządowcom powiatu krotoszyńskiego za dobrą
współpracę w działaniach na rzecz rozwoju naszego regionu. – Jako przykład
współdziałania może posłużyć współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych – powiedział S. Szczotka.
Starosta zaapelował również o aktywne uczestnictwo w wyborach samorządowych. – Namawiajcie sąsiadów i wszystkich innych, by poszli zagłosować. To, co
się dzieje w gminach naszego powiatu, będzie kontynuowane. Jeżeli oczywiście pozwolicie, byśmy dokończyli to, co rozpoczęliśmy – oznajmił S. Szczotka.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Wydarzenia
BALET

9-letnia Nadia poprowadzi wykład
Kim jest primabalerina? Dlaczego
taniec potrafi zmienić życie? Czy każdy może trenować balet? To tylko wybrane pytania, na które już 15 czerwca odpowie 9-letnia Nadia Frik.
Uczennica Szkoły Podstawowej nr 4
im. Wojska Polskiego w Krotoszynie
poprowadzi specjalny wykład dla blisko 250 rówieśników. Wydarzenie
organizowane jest przez Dolnośląską
Szkołę Wyższą z Wrocławia w ramach Polskiej Akademii Dzieci.
Wykład „Balet – moja pasja” wygłosi 9-letnia Nadia Frik z SP nr 4 w Krotoszynie. Nadia od blisko 2 lat trenuje balet, który stał się jej pasją. 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. Organizatorem projektu jest Dolnośląska Szkoła Wyższa. Uczelnia, która w tym roku
kolejny raz w rankingach Perspektyw
uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnię na Dolnym Śląsku i jedną
z najlepszych w Polsce, zdecydowała
uhonorować zaangażowanie klasy IIIa
z Krotoszyna i zorganizować, we współ-

pracy z dyrekcją szkoły, specjalne spotkanie właśnie w Krotoszynie.
– Bardzo cieszymy się, że ostatnie
w tym roku akademickim spotkanie Polskiej Akademii Dzieci zorganizowane zostanie właśnie w Krotoszynie. Jesteśmy
pod ogromnym wrażeniem małych studentów ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Krotoszynie, którzy z wielkim zaangażowaniem, zainteresowaniem i ciekawością biorą udział w naszym projekcie – podkreśla dr Anetta Pereświet-Sołtan, psycholog i koordynatorka Polskiej
Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole
Wyższej. – Niewątpliwie jest to również
zasługa wychowawczyni, pani Anny Marcinkowskiej, oraz otwartości rodziców
i dyrekcji, że możemy gościć tę grupę
u nas we Wrocławiu. To właśnie ich determinacja, jak i zaufanie, którym zostaliśmy
obdarzeni, spowodowały, że postanowiliśmy uhonorować dzieci z Krotoszyna organizacją ostatniego spotkania właśnie
w ich mieście – dodaje.
Wydarzenie odbędzie się w piątek, 15 czerwca, o godz. 10.00 w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Młyńskiej 2b. Wykładowi Nadii towarzyszyć
będą m. in. pokazy szkół tańca Power
Dance oraz Show Dance, a także wykład
dorosłego eksperta, w rolę którego wcieli
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się założycielka zespołu Krotoszanie, Arletta Polańska. Spotkanie moderować będzie 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.
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. W trakcie zajęć uczestnicy mogą zadawać pytania ekspertom.
Organizatorem Polskiej Akademii
Dzieci we Wrocławiu jest Dolnośląska
Szkoła Wyższa. Partnerem strategicznym VI edycji projektu jest Miasto Wrocław. Patronat honorowy nad projektem
objęli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Dolnośląski Kurator Oświaty
Roman Kowalczyk. Partnerem projektu
jest Robo Camp.
OPRAC. (RED)

SP NR 1 KROTOSZYN

Dzień Mamy, Taty i Dziecka na sportowo!
kursach plastycznych, m. in. „Stop smogowi”, a także przeprowadzono Turniej Rowerowy o Puchar Dyrektora Szkoły. Wiele
emocji towarzyszyło meczowi piłki nożnej
na orliku. Rodzice i nauczyciele zmierzyli

W niedzielę w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie odbył się festyn
„Dzień Mamy, Taty i Dziecka
na sportowo”. Przygotowano szereg
atrakcji. Zabawa była przednia.
Organizatorami imprezy były Szkoła
Podstawowa nr 1 w Krotoszynie, Rada
Osiedla nr 7 oraz Stowarzyszenie Sympatyków Krotoszyńskiej Jedynki. Licznie
przybyłych mieszkańców powitała Sławo-

mira Kalak, dyrektor SP nr 1, wraz z nauczycielami.
Na scenie występowały dzieci i młodzież, a na stoiskach przygotowano warsztaty plastyczne, pokazy doświadczeń fizycznych, malowanie twarzy, znakowanie
rowerów przez krotoszyńskich policjantów czy puszczanie wielkich baniek mydlanych. Dzieci mogły pobawić się
na dmuchanym zamku lub zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce.
Wręczano również nagrody w kon-

się z uczniami krotoszyńskiej jedynki.
Nie brakowało oczywiście stoisk gastronomicznych, które serwowały grochówkę, bigos, potrawy z grilla, naleśniki,
ciasta, watę cukrową i lody. Odbyła się
również loteria fantowa, w której do wygrania były m. in. rowery oraz meble.
Wszyscy uczestnicy rodzinnego festynu
świetnie się bawili i spędzili niedzielne popołudnie w niezwykle miłej atmosferze.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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FOT. SP nr 3 Koźmin Wlkp.

Rodzinny festyn w Trójce

Pod koniec maja koźmińska Szkoła
Podstawowa nr 3 po raz czternasty
zorganizowała festyn rodzinny. Dla
dzieci i ich rodziców przygotowano
mnóstwo atrakcji.
Wszystkich gości przywitali dyrektor
Arleta Szkudlarek, ksiądz proboszcz Ma-

rek Spychała oraz przewodniczący Rady
Rodziców – Arkadiusz Lisek.
Atrakcji nie brakowało, takich jak
choćby koło szczęścia, malowanie twarzy
czy zaplatanie kolorowych warkoczy. Dzieci mogły wyszaleć się na dmuchanej zjeżdżalni czy kolorowym placu zabaw albo
spróbować swoich sił w dmuchanej kuli,

SŁUŻBA ZDROWIA

FOT. SP ZOZ

Gabinety po remoncie

Zakończył się remont dwóch gabinetów lekarskich w poradni położniczo-ginekologicznej SP ZOZ w Krotoszynie, która znajduje się w budynku
A przy ul. Bolewskiego.
Przy każdym z gabinetów powstała
kabina higieniczna dla pacjentek. Jest to
jedno z działań mających na celu ulepszenie i zwiększenie jakości świadczeń medycznych dla kobiet w poradniach należą-

cych do SP ZOZ w Krotoszynie. W kabinach pacjentki mogą przygotować się
dobadania. Każda zpań otrzyma jednorazową odzież i klapki, w których przejdzie
na fotel ginekologiczny. Jedna z kabin
przystosowana będzie do osób niepełnosprawnych.
Gabinety wyposażone zostaną
wdwa nowe fotele ginekologiczne iaparat
USG. Sprzęt ten został zakupiony w ramach projektu „Poprawa infrastruktury

dryfującej po basenie wypełnionym wodą.
Na stoiskach gastronomicznych, prowadzonych przez rodziców, serwowano
dania z grilla, zapiekanki, ciasto, lody,
zimne napoje oraz kawę i herbatę.
Wszystkim czas umilały wspaniałe
występy artystyczne uczniów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy umiejętności strażackich. W jednej
z klas, pod czujnym okiem nauczycieli,
dzieci mogły wykonywać ciekawe doświadczenia fizyczno-chemiczne. W sali
gimnastycznej przeprowadzono rodzinne
rozgrywki badmintona.
Gośćmi specjalnymi festynu byli
członkowie grupy cyrkowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Borzęciczkach, którzy bawili wszystkich imponującymi pokazami. Z kolei
w turnieju siatkarskim o Puchar Dyrektora rodzice ograli nauczycieli.
W loterii fantowej do wygrania były
atrakcyjne nagrody, a pośród nich rower,
którego posiadaczem stał się jeden
z uczniów koźmińskiej Trójki.

Na strzelnicy Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego zorganizowano Turniej
Strzelecki o Przechodni Łańcuch
Herbowy Miasta i Gminy Krotoszyn.
Przeprowadzono także zawody radnych i pracowników urzędu oraz starostwa.
Przechodni Łańcuch Herbowy zdobył Marek Stefański (Baszków), który wyprzedził Janusza Nowaka (Rozdrażew)
i Mariana Włosika (Roszki). W rywalizacji radnych i pracowników urzędów
pierwsze miejsce zajęła Jadwiga Wojtczak,
a za nią uplasowali się Przemysław Jędrkowiak i Karol Kaj.

Ponadto rywalizowano w strzelaniu
do tarczy „Zabytki Krotoszyna nr 7”,
do tarczy losowej, a także tradycyjnie
do kura. W tej pierwszej konkurencji
triumfował Janusz Nowak, drugi był Maciej Błażejewski (Krotoszyna), a trzeci Marian Włosik.
W tarczy losowej najlepszy był Jordan Jaśkiewicz (Raszków), wyprzedzając
Jerzego Kowalskiego (Roszki) i Marka Stefańskiego (Raszków).
W tradycyjnym strzelaniu do kura
zwyciężył Marek Stefański, a na kolejnych
pozycjach uplasowali się Alina Stefańska
(Raszków) i Jordan Jaśkiewicz.
(NOVUS)

KROTOSZYN

Dowolność czytania

OPRAC. (NOVUS)

ochrony zdrowia poprzez doposażenie SP
ZOZ wKrotoszynie wnowoczesny sprzęt
medyczny”, dofinansowanego z funduszy europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Przy wyremontowanych pomieszczeniach powstanie także gabinet zabiegowy, gdzie będzie można wykonywać
drobne zabiegi ginekologiczne w trybie
ambulatoryjnym. W najbliższym sąsiedztwie z częścią gabinetową poradni
znajduje się również pracownia mammograficzna.
Funkcjonuje także Szkoła Rodzenia.
Zajęcia dla przyszłych rodziców już niedługo odbywać się będą w pomieszczeniach, w których dziś pracują poradnie
urologiczna i alergologiczna.
Zlokalizowanie wszystkich gabinetów dla kobiet w jednym miejscu, w przychodni na ul. Bolewskiego, ma sprawić, iż
pacjentki będą miały o wiele lepszy dostęp do porad i diagnostyki z zakresu położnictwa i ginekologii.
(NOVUS)

FOT. Marcin Laska & Wiesława Patalas

KOŹMIN WLKP.

FOT. Łukasz Cichy

Zmagania na strzelnicy

W maju tradycyjnie odbył się Tydzień
Bibliotek. W tym roku wydarzeniu
przyświecało hasło „(Do)wolność
czytania”. Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna jak co roku wyróżniła swoich czytelników. Gościem specjalnym spotkania była Olga Rudnicka.
Nasza książnica od 2007 roku przyznaje tytuł Honorowego Czytelnika KBP.
Co roku honoruje dziesięć osób, które systematycznie korzystają ze zbiorów biblioteki. Tym razem wyróżnieni zostali Urszula Sawicz, Maria Gęsiarek, Krystyna
Konieczna, Andrzej Papierski, Bożena
Grobelna, Małgorzata Filipowska, Ewa

Gumienna, Elżbieta Marszałek, Justyna
Wójcik i Bogdan Woźniak.
Przy okazji wręczono nagrody
za udział w konkursie, który odbył się nieco wcześniej z okazji Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich. Otrzymali je
Anna Jakubek, Anita Szymczak, Anna
Dziedzic, Martyna Ide, Daria Kapcinska.
W drugiej części odbyło się spotkanie
z Olgą Rudnicką, autorką powieści komediowo-obyczajowych z wątkiem kryminalnym, które zachwycają i bawią ogromne rzesze czytelników. O. Rudnicka opowiadała o początkach swojej przygody
z pisarstwem i o swoich inspiracjach.
(NOVUS)

Edukacja
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OHP

Zdunowskie „Hiszpanki” czwarte w kraju!
Czwarte miejsce z Polsce zajęły
przedstawicielki ZSP w Zdunach
w konkursie „Europa da się lubić”,
organizowanym przez Ochotnicze
Hufce Pracy. Finał odbył się pod koniec maja w Kielcach.
Kasia Matyba, Jagoda Adler i Roksana
Durczewska tworzyły jedną z 23 drużyn,
które zjechały do Kielc z całego kraju. Dla
uczestników przygotowano wiele atrakcyjnych wycieczek i zajęć integracyjnych.
W części konkursowej ocenie podlegały stoisko promujące kulturę danego

kraju Unii Europejskiej, wiedza o UE oraz
praktyczne wykonanie potraw pochodzących z promowanego państwa. Trójka
„Hiszpanek” z ZSP w Zdunach została
doceniona i ostatecznie zajęła czwarte

SP NR 7 KROTOSZYN

Konferencja nauczycieli WF-u

W Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie odbyła się XIII Konferencja Wychowania Fizycznego. Nauczyciele ze szkół podstawowych wysłuchali prelekcji dotyczących najnowszych trendów nauki pływania.
Gościem specjalnym był dr Damian Jerszyński z Akademii Wychowa-

nia Fizycznego w Poznaniu, który wygłosił wykład na temat nowoczesnych
trendów w nauce pływania. Swoje wystąpienie zaczął od krótkiego rysu historycznego, a następnie skupił się
na najnowszych tendencjach w nauczaniu pływania.
– Zajęcia z dziećmi na pływalni możemy rozpoczynać już od trzeciego miesiąca życia – podkreślił D. Jerszyń-

SP 1 / ZSP 3 KROTOSZYN

Z wizytą w jednostce wojskowej

Pierwszego dnia czerwca uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 wraz ze
starszymi kolegami z ZSP nr 3
w Krotoszynie wybrali się na wycieczkę do Międzyrzecza, gdzie gościli w siedzibie 17. Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej im. Gen.
Broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.
Tego dnia jednostka w Międzyrzeczu była otwarta dla wszystkich grup zor-

ganizowanych. 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. Gen. Broni Józefa Dowbor-Muśnickiego jest oddziałem
wojskowym,
wchodzącym
w skład 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii
Pancernej. Dziedziczy tradycje 3. Dywizji Strzelców Wielkopolskich, 17. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty Armii Poznań z jej 68, 69 i 70 Pułkami Piechoty
oraz 17. Pułku Piechoty i 17. Pułku Zmechanizowanego. 5 lipca 1996 roku nada-

miejsce w Polsce! Specjalne podziękowania należą się Darii Lisiak i Iwonie Łuczak
z OHP w Krotoszynie, dzięki którym
dziewczęta osiągnęły taki sukces.
(ANKA)

ski. – Najlepiej takie spotkania prowadzić
w grupie, gdzie mamy ze sobą rodzica.
Głównym naszym celem jest przystosowanie dziecka do nowego otoczenia. Zajęcia na tak wczesnym etapie życia pomagają we wszechstronnym rozwoju młodego
człowieka – oznajmił.
W dalszej części wykładowca poznańskiej AWF omówił etapy nauczania
poszczególnych stylów pływania oraz
najważniejsze aspekty, na jakie muszą
zwracać uwagę nauczyciele wychowania
fizycznego. – Ważne jest stopniowanie
głębokości dna. Podobnie jest z nauką
jazdy na nartach. Przecież instruktor nie
każe nam zjeżdżać z najtrudniejszych
szlaków na pierwszym spotkaniu. Bardzo ważny jest odpowiedni pokaz oraz
objaśnienie danego ćwiczenia – mówił
dr Jerszyński.
Po części oficjalnej był czas na rozmowy, w trakcie których nauczyciele wychowania fizycznego wymienili się doświadczeniami i spostrzeżeniami.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

no brygadzie miano „Wielkopolska” oraz
patrona – gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.
Jednostka wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponuje polska armia. Przeznaczona jest
do zadań militarnych oraz reagowania
na zagrożenia niemilitarne, zarówno
w kraju, jak i poza jego granicami. Żołnierze brygady wielokrotnie uczestniczyli w misjach w Iraku, Czadzie i Afganistanie.
Po obejrzeniu jednostki wojskowej
goście z Krotoszyna zwiedzili Międzyrzec ki Rejon Umoc nień – sys tem
stwo rzo ny przez Niem ców w la tach 1934-1944 dla ochrony wschodniej granicy Rzeszy. Uczniowie mieli
okazję zobaczyć bunkry, które znajdują się na głębokości 30-50 metrów
i tworzą labirynt o łącznej długości
ok. 30 km. Obecnie MRU jest największym zimowiskiem nietoperzy w Europie. Co roku zimuje ich tam ok. 30
tysięcy.
(GRZELO)
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KONCERT

Z muzyką wśród książek
2 czerwca w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbył się kameralny
koncert Henry No Hurry. Publiczność
usłyszała kompozycje z pogranicza
gatunków singer-songwriter i indie-folk, zarówno te znane z twórczości
Letters From Silence czy Henry David’s Gun, jak również utwory autorskie oraz własne interpretacje numerów innych artystów.

From Silence, Henry David's Gun). Muzyk gra na czterech różnych gitarach, sam

tworzy bity. Jest wielkim zwolennikiem
organizowania własnych koncertów w nieszablonowych miejscach. Występował
na przykład na dachu, na łące pod drze(NOVUS)
wem, w lesie czy na ulicy.

Henry No Hurry to jednoosobowy
projekt muzyczny, podróżniczy i pisarski
Wawrzyńca Jana Dąbrowskiego (Letters

MUZYKA

Impreza dla miłośników bluesa
W Koźminie Wlkp. odbyła się już piąta edycja May Blues Meeting Festival. Na imprezę zjechali muzycy
z różnych stron kraju – z Katowic,
Krotoszyna, Wrocławia, Poznania,
Rawicza, Ostrowa Wlkp., Kalisza czy
Rudy Śląskiej.
Jak co roku przeprowadzono konkursy – dla leworęcznych gitarzystów oraz
na najlepszy zespół występujący na scenie. W jury znaleźli się Grzegorz Kapołka, Ryszard Gloger (redakcja muzyczna
Polskiego Radia Poznań), Janusz Szmat

WYDARZY SIĘ

godz. 19.00 – ZIMNA WOJNA - HISTORIE –
Francja/Polska, dramat, 85' - 2D
godz. 20.30 – DEADPOOL 2 – USA, komedia/sci-fi,
film akcji, 119’ – 2D napisy

15-16 czerwca

(członek Zarządu Festiwalu Las, Woda
i Blues w Radzyniu), Marek Kaczanowski
(internetowe Radio Fiat).
O miano najlepszego leworęcznego
gitarzysty rywalizowało sześciu muzyków. Zwyciężył Teodor Luks z Wrocławia.
W związku z wysokim poziomem prezentowanym przez wszystkich uczestników jurorzy zdecydowali, by – w dowód
uznania – podzielić nagrodę pieniężną
również na pozostałych.
Z kolei w konkursie na najlepszy zespół bluesowy postanowiono, że nagroda główna zostanie przydzielona dwóm

kapelom – Teren Prywatny oraz Dharma Bums.
Na zakończenie festiwalu na scenie
wystąpiły gwiazdy bluesa – Pokój Numer
Trzy (laureat poprzedniej edycji), Tandeta Blues Band oraz Vanesa Harbek Band.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Do 31 sierpnia

III Otwarte Mistrzostwa Krotoszyna w Darta. Piątek - Wystawa ekspozycji Radosława Barka „Miasta,
rywalizacja deblowa, sobota - rozgrywki
miasteczka, krajobrazy – szkice z podróży” w
indywidualne. Klub Bila.
Muzeum Regionalnym w Krotoszynie.
16 czerwca
Wtorki-czwartki
Biesiada osiedlowa otwierająca SKWEREK
Kino Przedwiośnie
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w PRZYJAZNY RODZINOM – na tzw. górce (ul.
12-14 czerwca
16-17 czerwca
wieku
4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I Konstytucji Maja).
godz. 15.00 – TRAKTOREK FLOREK RATUJE
Dni Kobylina – w sobotę zagra zespół Dżem!
Europe
Sumo
Cup
na
krotoszyńskim
rynku,
od
godz.
LO.
FARMĘ – Norwegia, familijny, 73' - 2D dubbing
14.00.
godz. 16.30 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY - 15 czerwca
24 czerwca
HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 2D Zjazd absolwentów w Zespole Szkół Specjalnych im. Koncert kameralny – muzyka francuska; o godz. 16 czerwca
dubbing
XXII edycja Biegu Sokoła. Start o godz. 10.00.
19.00 w kościele farnym.
Marii Grzegorzewskiej, od godz. 15.00.

Krotoszyn

Kobylin

Kobierno
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KARATE

DART

Pawliccy na podium w Lesznie Ósme miejsce Shodana w Czechach

W turnieju par rywalizowało 21 teamów, które podzielono na cztery grupy.
Pierwszą wygrali Szlachetka i Niedzielski,
przed Makiewiczem i Pawłowskim. W kolejnej najlepsi byli Łuczak i Cieślak, a drugie miejsce zajęli Pawlicki i Wojtaszek.
W grupie C triumfowali Pecyna i Cieślak,
wyprzedzając Szymkowiaka i Matuszewskiego. W czwartej grupie na pierwszej lokacie znaleźli się Olszewski i Pawlicki,
a za nimi uplasowali się Rochmankowski
i Jędrzejczak.
W półfinałach duet Olszewski / Pawlicki ograł Szymkowiaka i Matuszewskiego, a Łuczak z Cieślakiem pokonali Pecynę i Cieślaka. Ta ostatnia para zajęła trzecie miejsce. W finale natomiast team
z Głogowa wygrał 5: 2 z Olszewskim
i Pawlickim. Krotoszyńskie duety – Sawicki / Jasiński i Skalski / Jusiak – zakończyły zmagania na fazie grupowej.

W Czechach odbył się międzynarodowy turniej karate. W VI International Lion Cup Pardubice Open rywalizowała ekipa UKS Shodan Zduny,
która w klasyfikacji zespołowej uplasowała się na ósmym miejscu.

Drugi dzień mistrzostw to rozgrywki
indywidualne. W rywalizacji pań bezkonkurencyjna okazała się Anna Kowalczyk
z Ostrowa Wlkp., druga była Anna Rochmankowska, a na trzecim miejscu uplasowały się Marta Pawlicka oraz Izabela Bajer.
W turnieju męskim 41 zawodników
podzielono najpierw na osiem grup. Jasiński oraz Sawicki przegrali awans do fazy pucharowej o jednego lega. Z kolei Pawłowski po wyjściu z grupy przegrał z dobrze dysponowanym Niedzielskim. Zawody wygrał Dariusz Marciniak, który
w finale pokonał 5: 2 Łukasza Andrukiewicza.
Wszystkich miłośników darta zapraszamy na III Otwarte Mistrzostwa Krotoszyna w Steel Darta, które odbędą się
w dniach 15-16 czerwca.
(GRZELO)

Karatecy Shodana w Pardubicach
wywalczyli cztery złote medale, trzy
srebrne i dziewięć brązowych. Na najwyższym stopniu podium stanęli Jarosław Adamski (kata +46 lat), Norbert
Tysiak (kumite U'21) oraz Mar ta

Streubel (kata U'10). Osiągnięcie tej
ostatniej zawodniczki jest tym bardziej
godne pochwały, że rywalizowała ze
starszymi od siebie rywalkami. W kata
drużynowym złoto zgarnęła także ekipa chłopców U'14 w składzie: Jakub
Romański, Jakub Formanowski i Hubert Koźma.
Srebrne krążki zdobyli Zofia Duczmal (kata U'12) oraz drużyny – dziewcząt U'12 w kata i juniorek w kumite.
Na najniższym stopniu podium stanęły
Nadia Duczmal (kata U'10 oraz kumite

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Dwa stopnie podium dla naszych

FOT. Tomasz Kurek

Bardzo dobrze powiodło się przedstawicielom Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta w V Mistrzostwach Steel Darta w Lesznie. W turnieju pań na trzecim miejscu uplasowała się Marta Pawlicka, a w rozgrywkach deblowych Przemysław
Pawlicki i Sławomir Olszewski zajęli
drugą pozycję.

Na drugim i trzecim stopniu podium
stanęły krotoszyńskie pary, które rywalizowały w finale rejonu rozgrywek siatkówki plażowej szkół po-

nadgimnazjalnych. Turniej odbył się
w Kaliszu.
O prym w rejonie walczyło dziesięć

U'10), Matylda Ozga (kata U'12), Z.
Duczmal (kumite U'12), J. Formanowski
(kumite U'14), Dagmara Mujta (kumite
U'18) i Weronika Becker (kumite U'18)
oraz zespoły – dziewcząt U'12 w kumite
i chłopców U'14 w kumite.
– Wielką przyjemnością było widzieć, jak na jednym podium stawało
po dwóch przedstawicieli Shodana w tej
samej konkurencji – stwierdza J. Adamski, trener Shodana. – Każdy medal został zdobyty po zażartej walce. Dziękuję
naszym sponsorom – Dunya Doner Kebab oraz gminie Zduny – za wsparcie
oraz rodzicom za pomoc w trakcie turnieju – dodaje.
(GRZELO)

ekip, które podzielone zostały na dwie
grupy. Nasze zespoły znalazły się w tej samej grupie.
Daniel Pomirski i Piotr Czwojdziński
z ZSP nr 2 zajęli w grupie pierwsze miejsce, wygrywając wszystkie pojedynki.
Z kolei para z krotoszyńskiego LO – Tomasz Kurek / Bartek Talaga – uplasowała
się na drugiej pozycji. Licealiści w meczu
o brąz pokonali 21: 19 duet z Kępna.
W finale rywalami D. Pomirskiego
i P. Czwojdzińskiego byli siatkarze z Kalisza. Po zaciętej walce gospodarze wygrali 21: 15 i tym samym reprezentanci ZSP
nr 2 w Krotoszynie zostali wicemistrzami
rejonu.
(GRZELO)
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SIATKÓWKA

Ósemka szósta w kraju

Pod koniec maja w Głuchołazach
w ramach Igrzysk Dzieci odbyły się
Mistrzostwa Polski w Minisiatkówce
Chłopców i Dziewcząt. Znakomicie
spisał się zespół ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie. Podopieczni trenera Sławomira Chlebowskiego w rozgrywkach czwórek
zajęli szóste miejsce.
Prawo gry w MP uzyskali mistrzowie
poszczególnych województw. Wielkopolskę
reprezentowała krotoszyńska Ósemka, która w wyniku losowania trafiła do grupy D.
Na tym etapie nasi siatkarze pokonali SP 8
Lubin (2: 1) oraz PSP 3 Starogard Gdański
(2: 1) i nie sprostali późniejszym brązowym
medalistom – ekipie MP SP Mirzec (1: 2).
Niesamowitą walkę na parkiecie kontuzją
okupił Filip Wawrocki, który musiał przedwcześnie zakończyć udział w turnieju.

Podopieczni Sławomira Chlebowskiego mieli możliwość walki o miejsce w czołowej ósemce. – Zmierzyliśmy się znajlepszymi drużynami grupyC – powiedział trener
krotoszynian. – W pierwszym meczu ulegliśmy srebrnym medalistom mistrzostw – SP 21 Grudziądz (0: 2).
Mecz z SP 303 Warszawa miał zadecydować o kolejności w grupie i walce w stawce omiejsca5-8. Siatkarze zKrotoszyna rozpoczęli bardzo dobrze, gdyż pierwszy skład
wygrał pierwszą partię 25: 18. – Następna
czwórka także zwyciężyła 25: 18. Na tym
etapie chłopcy byli bardzo skoncentrowani,
nie popełniali własnych błędów, a wykorzystywali złe zagrania rywali – stwierdza S.
Chlebowski.
Kolejnym rywalem była drużyna SP 3
Leżajsk. Wygrana dawała prawo walki
o piątą lokatę w kraju. Zespół w składzie
Adrian Gromski, Tobiasz Florczyk, Wik-

LEKKA ATLETYKA

Zawody upamiętniające dyrektora LO
Na obiektach I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie odbył się Memoriał Lekkoatletyczny im. Dyrektora Grzegorza
Nowackiego. Była to czwarta edycja
imprezy. W szranki stanęła młodzież
ze szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu.
Zawody zorganizowali nauczyciele
wychowania fizycznego, we współpracy
z Krotoszyńskim Szkolnym Związkiem
Sportowym. Dyrektor Nowacki kierował

szkołą w latach 2005-2011. To między
innymi dzięki jego staraniom na terenie
placówki powstała bieżnia, którą w późniejszym czasie w znacznej mierze sfinansował przyjaciel szkoły, Dariusz Rozum.
W biegu na 100 m dziewcząt najszybsza była Klaudia Walczak
(I LO – 13: 91), wyprzedzając Joannę Jędrkowiak (I LO – 14: 34) oraz Weronikę
Noculak (ZSP 3 – 14: 48). Wśród chłopców triumfował Mikołaj Borowczyk
(11: 39), a za nim uplasowali się Mateusz

Lorenz (ZSP 3 – 11: 50) oraz Szymon
Giebot (11: 80).
W biegu na 300 m pierwsza była Julia Mikołajczyk (ZSP 2 – 47: 59), a kolejne lokaty zajęły Martyna Skrzypczak
(I LO – 48: 91) i Jagoda Błażutycz
(ZSP 3 – 55: 32). W wyścigu chłopców
zwyciężył Jakub Wietecha (ZSP Kobylin – 36: 46), drugie miejsce zajął Dominik Piwowar (ZSP 2 – 38: 54), a trzecie – Jakub Chlebosz (ZSP 2 – 39: 53).
W pchnięciu kulą najlepsza okazała
się Monika Twardowska (ZSP Koźmin

TRIATHLON

Gorąca rywalizacja w Sierakowie
W VII edycji Triathlonu Sieraków
startowała liczna grupa zawodników
z powiatu krotoszyńskiego. Impreza
odbywała się w malowniczej scenerii Krainy Stu Jezior.
Pierwszego dnia uczestnicy mieli
do pokonania dystans 112,99 km, zwany
popularnie połówką. Nazajutrz do wyboru
były trasy 1/8 (28,25 km) i ćwiartka (56,5
km).
Na najkrótszym dystansie triumfował
Sylwester Swat (Przeźmierowo) z cza-

sem 1: 02: 57. Nasz powiat reprezentowali
Krystian Augustyniak (debiutujący w takich zawodach), Michał Włodarczyk oraz
Karol Worsztynowicz. – Po tym starcie mo-

gę śmiało powiedzieć, że niemożliwe staje
się możliwe – przyznaje K. Augustyniak. – Od 11 lat walczę z chorobą, która
dość mocno utrudnia mi codzienne funk-

Wlkp. – 9,42 m), która wyprzedziła Elizę
Nelle (ZSP Kobylin – 7,59 m) i Aleksandrę Bzodek (ZSP Kobylin – 7,55 m).
W rywalizacji chłopców na podium stanęli Jakub Oleszak (ZSP Koźmin
Wlkp. – 12,36 m), Adrian Wicheński
(ZSP 2 – 12,19 m) i Samuel Wojak
(ZSP 3 – 12,09 m).
cjonowanie. Mimo to dzięki wsparciu rodziny i najbliższych znajomych udało mi się
ukończyć triathlon, z czego jestem bardzo
dumny – podkreśla.
K. Augustyniak na pokonanie 475 m
wwodzie,22,5km narowerze oraz5,25km
biegu potrzebował godziny,50 minut i11 sekund. Świetnie powiodło się M. Włodarczykowi (97. miejsce), który ukończył zawody
z wynikiem 1: 23: 11. Swój rezultat z poprzedniego roku poprawił też K. Worsztynowicz (166. miejsce – 1: 29: 07). – Triathlon
wciąga niesamowicie. Dla mnie to dopiero
drugi start, a już nie mogę doczekać się kolejnego. Zachęcam wszystkich miłośników
sportu do spróbowania swoich sił na trasie – mówi K. Worsztynowicz.

tor Mackiewicz i Filip Pinkowski wygrał
pewnie 25: 11. – W tym dniu walczyliśmy bez zawodników rezerwowych, ponieważ Tomasz Łęcki musiał wrócić
na mistrzostwa Wielkopolski, a wspomniany wcześniej F. Wawrocki z powodu
kontuzji wrócił do domu – mówi S. Chlebowski. Druga czwórka (Paweł Pęcak,
Krzysztof Szymlet, Jakub Hylewicz i Sebastian Ligęza) po zaciętej walce uległa 20: 25. W tie-breaku znów lepsza była
Ósemka, wygrywając 15: 12.
– W ostatnim dniu musieliśmy ponownie zmierzyć się z SP 303 Warszawa,
a stawką było piąte miejsce w kraju – opowiada trener krotoszyńskich siatkarzy. – Pierwszy set to seria błędów naszych
zawodników oraz brak zimnej krwi, w efekcie czego przegraliśmy 26: 28. Kolejna
czwórka także nie zagrała na miarę swoich
umiejętności i warszawiacy zwyciężyli 25: 17.
Ósemka zakończyła więc turniej
na szóstej pozycji. – Mój zespól pokazał wyrównany poziom siatkarski podczas całych
MP, kończąc zmagania na wysokim miejscu. Chłopcy starali się godnie reprezentować Krotoszyn i Wielkopolskę, podchodząc
do każdego pojedynku maksymalnie skoncentrowani. Siatkarze wraz z trenerami
dziękują burmistrzowi Krotoszyna
za wsparcie finansowe, bez którego wyjazd
na MP w Głuchołazach nie byłby możliwy – podsumowuje S. Chlebowski.
(GRZELO)

Skok w dal dziewcząt wygrała Monika Twardowska (ZSP Koźmin
Wlkp. – 4,38 m), a za nią znalazły się
Klaudia Walczak (I LO – 4,17 m) i Anna
Warkocz (ZSP 2 – 3,94 m). Wśród chłopców trzy czołowe pozycje zajęli Bartłomiej Parzysz (I LO – 5,55 m), Krystian
Bergman (ZSP Koźmin Wlkp. – 5,21 m)
i Szymon Patalas (ZSP 3 – 5,20 m).
Na zakończenie memoriału rywalizowały sztafety mieszane 4x300 m. Najszybszy był team z Koźmina Wlkp.
(3: 00: 84), drugie miejsce przypadło ekipie z ZSP 2 Krotoszyn (3: 02: 13), a trzecie zajęli licealiści z Kołłątaja (3: 09: 83).
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Na dystansie tzw. ćwiartki (950 m pływania, 44 km jazdy rowerem i 10,55 km
biegu) najlepszy był Robert Czyż (Poznań)
z wynikiem 1: 59: 13. Z naszego powiatu
startowali Katarzyna Rybacka (702. miejsce – 3: 05: 34), Monika Sobkowiak (738.
miejsce – 3: 08: 58) i Konrad Nowak (875.
miejsce – 3: 38: 58).
Na najdłuższej trasie (1,9 km pływania,88km rowerem i21,095km biegu) ponownie zwyciężył Bartosz Banach
(3: 59: 22) z Gdańska. Nasz powiat reprezentowali Jacek Kasprzak (243. miejsce – 5: 25: 37), Damian Witkowski (296.
miejsce – 5: 35: 37) i Maciej Sobkowiak
(429. miejsce – 6: 14: 37).
(GRZELO)
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PIŁKA NOŻNA

Cenne doświadczenie w Pradze

NOTUS RADZI...
Połączone siły UKS Trójka Krotoszyn
oraz Astry Krotoszyn w maju wzięły
udział w międzynarodowym turnieju
piłki nożnej Praga Strahov
Cup 2018. Podopieczni trenera Łukasza Barana uplasowali się na dziewiątym miejscu.
Do rywalizacji przystąpiło szesnaście
zespołów. W pierwszym meczu krotoszyński team wygrał 2: 1 z niemieckim 1. FC
Röthenbach. – Po tej wygranej byliśmy
w dobrej sytuacji i mogliśmy powalczyć
o niezły wynik w turnieju. Niestety, kontuzji doznał nasz jedyny bramkarz. W związku z tym dwa kolejne pojedynki graliśmy
z nominalnym zawodnikiem z pola w roli
golkipera – mówi Łukasz Baran.
Kolejne spotkania krotoszynianie
przegrali – 0: 6 z Csepel Hungary i 1: 3
z Dalum IF. Po tych porażkach pozostała

im walka o miejsca 9-12. Nasz zespół pokonał 2: 1 Husum Boldklub i po rzutach
karnych wygrał z Dalum IF, zajmując ostatecznie dziewiątą lokatę. W krotoszyńskiej drużynie grali Krystian Tomczak,
Michał Całujek, Antoni Stanikowski,
Wojciech Leczykiewicz, Robert Bystrowski, Maciej Fiołka, Filip Trawiński, Karol
Jaworski, Szymon Krawiec, Wojciech Kiszenia, Igor Bielawny, Kacper Wojciechowski oraz Oliwier Janicki.
– Chciałbym podziękować wszystkim rodzicom, którzy pomogli w organizacji tego wyjazdu. Nasz udział w turnieju możliwy był też dzięki wsparciu finansowemu ze strony gminy Krotoszyn. Dla
nas było to cenne doświadczenie sportowe, które powinno zaprocentować
w przyszłości – podsumowuje trener krotoszynian.
(GRZELO)

KOŹMIN WLKP.

Dni sportu dla wszystkich

Kredyt dla firm – co trzeba wiedzieć?
W Polsce z roku na rok wzrasta liczba przedsiębiorców. Większość młodych biznesmenów zakłada jednoosobową działalność gospodarczą
po to, aby nie pracować na etacie,
lecz być „na swoim”. Zaczynają
z głową pełną marzeń i planów,
ale – w dużej mierze – także z zerami na koncie. Liczą na szybkie wypracowanie zysku.
Co jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorcy brakuje pieniędzy na bieżące potrzeby, a już w szczególności na rozkręcenie czy utrzymanie firmy na rynku? Jedną z opcji jest zaciągnięcie kredytu. Banki
oraz instytucje finansowe oferujące taką
możliwość wprost prześcigają się w ciekawych i coraz atrakcyjniejszych dla klientów propozycjach. Branża finansowa oferuje w tym momencie bardzo wiele rozwiązań kredytowych. Jest to jednak kate-

goria bardzo wąska, należą do niej ściśle
określone rodzaje kredytów. My skupimy
się zarówno na nich, jak i na takich, które
przedsiębiorca może wziąć na działalność
gospodarczą za pośrednictwem osobistego lub firmowego rachunku bankowego.
Kredyt na firmę – w przypadku działalności gospodarczej chodzi przede
wszystkim o sukcesywne i racjonalne inwestowanie. W takich wypadkach właścicielom niewielkich i dopiero rozkręcają-

cych się firm brakuje pieniędzy na rozruch. Dobrym wyjściem z sytuacji okazują się w większości przypadków kredyty
firmowe. Jedną z największych ich zalet
jest zazwyczaj niższe niż przy zobowiązaniach osób fizycznych oprocentowanie
i dość elastyczny okres spłaty.
Kredyt obrotowy – to nic innego jak
kredyt bankowy, który przeznacza się
na sfinansowanie bieżących potrzeb
przedsiębiorstwa, takich jak m. in. koszt
zatrudnienia pracowników, koszty administracyjne, zakup towaru czy wyposażenia, remont siedziby firmy. Środki te służą głównie zapewnieniu płynności finansowej, czyli spłacie pojawiających się należności i zobowiązań. Kredyt obrotowy
dla firm przyznawany jest w większości
przypadków na okres poniżej roku, ale
istnieje możliwość zaciągnięcia go
na dłużej.
Wkrótce ciąg dalszy...
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FOT. GOS Koźmin Wlkp.

Szachiści zakończyli rywalizację

Od 26 maja do 2 czerwca trwały IX Koźmińskie Dni Sportu. Impreza zorganizowana przez Gminny
Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim cieszyła się dużym zainteresowaniem, a do udziału zgłosili się
i młodsi, i starsi miłośnicy aktywności fizycznej.
Organizatorzy zadbali o bogaty program tegorocznych dni sportu. Przygotowano imprezy skierowane do osób w każdym przedziale wiekowym, począwszy
od najmłodszych (Olimpiada Przedszko-

laka), a skończywszy na najstarszych
(Olimpiada Seniorów). Nie zapomniano
także o osobach niepełnosprawnych.
Zorganizowano turniej karate czy
spartakiadę szkół podstawowych, w trakcie
której podsumowano rywalizację placówek oświatowych we współzawodnictwie
sportowym w roku szkolnym 2017/2018.
W ramach tegorocznych Dni Sportu
odbyły się także Gminny Dzień Dziecka,
Spartakiada Mieszkańców Miasta i Gminy oraz turniej piłki nożnej dla zawodników szkółki piłkarskiej GOS.
(GRZELO)

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbył się piąty – czyli ostatni – turniej w ramach Otwartych Mistrzostw
Powiatu w Szachach Szybkich. Tym
razem triumfowali Zuzanna Zielezińska oraz Kamil Grzesiak. W najbliższą
środę odbędzie się uroczyste podsumowanie całej rywalizacji.
Mistrzostwa skierowane były
do uczniów szkół podstawowych, urodzonych w 2004 roku i młodszych.
W trakcie pięciu turniejów obowiązywał
system szwajcarski na dystansie siedmiu
rund. Do klasyfikacji końcowej zawodnikom zaliczona została suma punktów
zdobytych w czterech najlepszych turniejach, a przy równej liczbie oczek decydowały ostatnie zawody.
W ostatnim turnieju w gronie dziewcząt ponownie najlepsza okazała się Zuzanna Zielezińska (SP Sulmierzyce). Na kolejnych miejscach znalazły się Natalia Grzona

(SP Sulmierzyce) oraz Julia Kordasiewicz
(SP Smolice). W zmaganiach chłopców
triumfował Kamil Grzesiak z Ostrowa
Wielkopolskiego, wyprzedzając Krzysztofa
Matelę (UKS Skoczek Milicz) i Emiliana
Trzeciaka (UKS Skoczek Milicz).
Uroczyste podsumowanie mistrzostw i wręczenie nagród zaplanowano na najbliższą środę (13 czerwca) o go-

dzinie 16.00 w krotoszyńskiej bibliotece.
Najlepsi szachiści otrzymają puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. Patronat honorowy nad mistrzostwami objął Bank
Spółdzielczy w Krotoszynie, a patronem
medialnym była Gazeta Lokalna KROTOSZYN.
(GRZELO)
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Sprawiedliwy podział punktów
W ostatnim meczu tego sezonu
na własnym boisku Piast Kobylin
zremisował ze Stalą Pleszew 2: 2.
Miejscowi zdobywali gole po uderzeniach głową. Na listę strzelców wpisali się Adam Kurzawa i Szymon
Wosiek.
W 33. minucie na prowadzenie wyszli gospodarze. Zagranie Kamila Kubiaka z rzutu rożnego wykorzystał Adam
Kurzawa, pokonując bramkarza strzałem
głową. Goście wyrównali błyskawicznie.

Centrę z prawej strony wykończył, również skuteczną główką, Mateusz Raczyk.
Ten sam zawodnik w 56. minucie
strzelił drugiego gola dla Stali, uderzając
nie do obrony zza pola karnego. Do wy-

WTOREK, 12 czerwca 2018

Piast Kobylin – Stal Pleszew 2:2 (1:1)
BRAMKI: 1:0 – Adam Kurzawa (33’
głową), 1:1 – Mateusz Raczyk (34’ głową),
1:2 – Mateusz Raczyk (56’), 2:2 – Szymon
Wosiek (68’ głową)
PIAST: Poślednik – Kubiak, Snela,
Wosiek, A. Kurzawa – Mac. Wachowiak,
M. Kurzawa, Szymanowski (65’ Pospiech),
Kokot (82’ Kowalski) – Mat. Wachowiak
(71’ Stanisławski), Bzodek (56’
Marchewka)

równania doprowadził kilkanaście minut
później Szymon Wosiek, wykorzystując
błąd golkipera gości.
(GRZELO)
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Mariusz Walkowiak

Astra
rozstrzelała
Victorię

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

Astra Krotoszyn rozgromiła na własnym obiekcie Victorię Laski 7: 0.
Tym samym podopieczni trenera
Leszka Krutina przed ostatnią kolejką kaliskiej okręgówki zapewnili sobie miejsce na podium w tabeli.
Krotoszynianie po pierwszej połowie
prowadzili z ostatnią drużyną ligi 2: 0.
Wynik otworzył Jędrzej Paczków w 19.
minucie. Na 2: 0 podwyższył Karol Krystek, wykorzystując rzut karny, podyktowany za faul na Mateuszu Mizernym.
Po zmianie stron gospodarze nie mieli litości dla rywali, aplikując im jeszcze
pięć goli. Po dwa razy bramkarza gości pokonali Mateusz Mizerny i Krzysztofa Ratyński. Rezultat ustalił defensor Victorii,

Astra Krotoszyn – Victoria Laski
7:0 (2:0)
BRAMKI: 1:0 – Jędrzej Paczków (19’),
2:0 – Karol Krystek (28’ karny), 3:0 –
Krzysztof Ratyński (54’), 4:0 – Mateusz
Mizerny (57’), 5:0 – Mateusz Mizerny
(60’), 6:0 – Krzysztof Ratyński (73’),
7:0 – Dariusz Laske (81’ samobójcza)
ASTRA: Jarysz - Jankowski, Wawrocki,
Olejnik, Stach (46’ Roszczak) – Krystek,
Czołnik, Ratyński, Kuszaj, Mizerny (65’
Budziak) – Paczków (60’ Adamski)
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A Seree Tee ustrzeliło dublet!

Po zapewnieniu sobie mistrzostwa
w rozgrywkach Playareny ekipa
A Seree Tee może się pochwalić kolejnym osiągnięciem. W finale Pucharu Krotoszyna mistrzowie pokonali 5: 4 Igloo. Na zawodnika meczu
wybrano Karola Krystka.
Finałowa konfrontacja była bardzo
zacięta. Zespół AST w drugiej połowie
meczu musiał radzić sobie w osłabieniu,
ponieważ czerwoną kartkę, za zagranie
piłki ręką poza polem karnym, otrzymał
Patryk Wojtkowiak. Ostatecznie faworyci

wygrali 5: 4, zapewniając sobie drugi tytuł w tym sezonie.
Rozegrano także zaległe spotkania
krotoszyńskiej Playareny. Wysokie zwycięstwa odniosły drużyny MTV (21: 2
z Tornadem), Żubrów (22: 1 z Hornets)
oraz LZS Kobierno-Tomnice (13: 4 z Brodziak Teamem). Drugiego miejsca w tabeli może być już pewny zdunowski Pancom. Z kolei osiem goli M. Kwiecińskiego
(Żubry) przybliżyło go do korony króla
strzelców.
(GRZELO)
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Dariusz Laske, pakując piłkę do własnej
bramki po uderzeniu Kamila Czołnika.
Dzięki tej wygranej, przy jednoczesnym remisie Piasta Kobylin ze Stalą Pleszew, Astra zapewniła sobie trzecie miejsca na koniec sezonu. Za tydzień krotoszynianie zakończą rozgrywki wyjazdowym meczem z Olimpią Brzeziny.
(GRZELO)
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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.

