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KROTOSZYN

W środę, 8 sierpnia, w biurze Prawa
i Sprawiedliwości w Krotoszynie odbyła się konferencja prasowa,
na której przedstawiono pierwszy
rząd kandydatów w nadchodzących
wyborach samorządowych.

Strażacy wrócili do domu
W poniedziałek, 6 sierpnia, w godzinach popołudniowych do Krotoszyna wrócili strażacy, którzy 20 lipca
wyruszyli do Szwecji, nieść pomoc
w gaszeniu pożarów lasów.
St. kpt. Sławomira Włodarczyka, ogn.
Pawła Flajszera i mł. ogn. Bartosza Górkę
przywitali krotoszyńscy strażacy z st. bryg.
Jackiem Strużyńskim – komendantem
powiatowym Państwowej Straży Pożarnej
w Krotoszynie na czele. Funkcjonariusze
nie kryli zaskoczenia i zadowolenia z tak
serdecznego powitania.
Po oficjalnej części uroczystości strażacy, na sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, podzielili się doświadczeniami z odbytej misji, po czym
wspólnie zasiedli do pysznych deserów lodowych, ofiarowanych przez krotoszyńską Cukiernię Łyskawa w uznaniu za ich
poświęcenie i trud.
Podczas 14-dniowej misji Polacy pomagali szwedzkim służbom w walce z pożarami lasów. Rejon działania Polaków
obejmował 6,5 tys. hektarów. W akcji gaszenia pożarów w Szwecji brali udział
głównie ratownicy z województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.
Dodatkowo wspierali ich strażacy z Ma-

FOT. Szymon Sikora & kpt. Tomasz Patryas
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zowsza i Komendy Głównej PSP. Strażacy
pracowali bez dnia przerwy w tzw. sposób
„rotacyjny”. Oznacza to, że cały czas w akcji brało udział około 60 proc. strażaków.
Natomiast około 40 proc. w tym czasie
wypoczywało, po 12-godzinnej służbie.
Polacy bronili przed ogniem m. in. miejscowość Karbole, z której wcześniej ewakuowano mieszkańców. Zbudowali tam
linię obrony o długości siedmiu kilometrów. Wyjazd do Szwecji był związany
z oficjalną prośbą tamtejszych władz, które za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności zwróciły się
o wsparcie ratownicze w walce z pożarami

lasów. Europejski Mechanizm Ochrony
Ludności jest systemem międzynarodowej pomocy ratowniczej, nadzorowanym
i organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony
Ludności (DG ECHO) Komisji Europejskiej. System ma wspierać państwa, które
zostały dotknięte katastrofą, wymagającą
międzynarodowej interwencji ratowniczej. W systemie wykorzystywane są specjalistyczne grupy ratownicze, tworzone
przez kraje członkowskie (28 krajów
członkowskich UE oraz Islandię, Norwegię, Czarnogórę, Macedonię i Turcję).
(NOVUS)

Spotkanie poprowadzili Łukasz Mikołajczyk, senator RP oraz Tomasz Ławniczak, poseł RP. Kandydatem na stanowisko burmistrza Krotoszyna z ramienia
Prawa i Sprawiedliwości została Sławomira Kalak, natomiast Kobylina Marlena Rudowicz. O wejście do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zawalczy Piotr Januszkiewicz. Jak poinformował na spotkaniu Andrzej Skrzypczak, listy kandydatów PiS-u do rad powiatu i gminy są już
na ukończeniu i zostaną przedstawione
po ogłoszeniu oficjalnej daty wyborów.
– Liczymy na sukces wyborczy. Zdajemy sobie sprawę, że walka nie będzie łatwa. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że
w perspektywie krotoszyńskich radnych
miejskich jest 21 miejsc przy trzech okręgach wyborczych. Według moich wyliczeń – możemy liczyć na dwa mandaty
w każdym okręgu. To sobie stawiam
za cel, by Prawo i Sprawiedliwość było reprezentowane w radzie przez co najmniej
sześciu radnych, bo nikt tutaj nie mówi
o bezwzględnej większości w wyborach
do rady. Nie jesteśmy na tyle silni ani
w Wielkopolsce, ani w stolicach poszczególnych powiatów. Do tej pory – od 2006

do 2014 roku mieliśmy zawsze tylko jeden mandat. Dwa mandaty – przy dobrym składzie – wydają się być pewne – mówił Tomasz Ławniczak. Z kolei
Łukasz Mikołajczyk przyznał, obserwując
już od kilku lat sytuację w powiecie krotoszyńskim, że mieszkańcy oczekują realnych zmian. Zauważyli, że PiS spełnia
swoje obietnice wyborcze i ich kandydaci
do samorządów są gwarantem solidnej
pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Następnym punktem konferencji było
oddanie głosu samym kandydatom, by
mogli szerzej zaprezentować się opinii publicznej. 33-letnia Marlena Rudowicz
mieszka od dwóch lat w Kobylinie.
Od kwietnia tego roku pełni funkcję asystenta społecznego Ł. Mikołajczyka. Przez
całe życie zawodowe związana była
z Ostrzeszowem. Jako studentka prawa,
obecnie w Wyższej Szkole Umiejętności
Społecznych w Poznaniu, związana jest
z sądownictwem. W latach 2007-2013
pracowała w sądzie rejonowym w Ostrzeszowie w wydziale ksiąg wieczystych. Później – w latach 2013-2014 – była agentem
nieruchomości, by od 2015 pracować
w kancelarii notarialnej. Te doświadczenia,
jak sama mówi, pozwalają jej na wyrobienie całościowej oceny wizji gminy. – W czasie pracy w sądzie zajmowałam się materią
ksiąg wieczystych. Poznałam zatem uzasadnienia decyzji rozmaitych wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast.
Dokończenie na str. 4
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INWESTYCJE

Chwaliszewska oddana w połowie

PATRIOTYZM

Kibice z Koźmina w hołdzie powstańcom

ment obrazu Stanisława Masłowskiego,
przedstawiający wymarsz I kompanii koźmińskich powstańców na odsiecz Rawicza w styczniu 1919 r. Mural został wymalowany przez członka FC Lech Poznań, a sfinansowany w całości z budżetu

miasta i gminy w ramach środków przeznaczonych na organizację Gminnych
Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
(NOVUS)

Wydawca:Wielkopolska Squad S.C.

WAKACJE

Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny:
Andrzej Kamiński 691 275 725
a.kaminski@glokalna.pl
Grzegorz Nowak

Bezpieczeństwo nad wodą

g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

Kinga Kostka

Sezon wakacyjny w pełni. Gorące
dni sprawiają, że amatorów kąpieli
nie brakuje. Niestety, statystyki wypadków związanych z letnim wypoczynkiem nad wodą nie napawają
optymizmem.

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.

Wychodząc naprzeciw zagrożeniom
sezonu letniego, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krotoszynie
oraz z OSP Krotoszyn 23 lipca uczestniczyli w kolejnej edycji warsztatów z zakresu ratownictwa wodnego na odkrytym basenie.

W trakcie zajęć, pod okiem ratowników krotoszyńskiego WOPR, strażacy
doskonalili techniki podejmowania osób
poszkodowanych, holowania ich
do brzegu oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wspólne działania zaowocowały cenną wymianą doświadczeń oraz zdobyciem praktycznej
wiedzy i umiejętności.
– Korzystamy z wzajemnego doświadczenia i praktyki po to, by w ramach
wspólnego ratownictwa wzajemnie się
uzupełniać i nieść możliwie najlepszą po-

Ulica Chwaliszewska była wspólną
inwestycją władz powiatowych i gminnych, gdzie ciężar poniesionych kosztów
postanowiono podzielić po połowie.
Na otwarciu odcinka drogi byli obecni:Stanisław Szczotka – starosta krotoszyński, Paweł Radojewski – wicestarosta,
Franciszek Marszałek – burmistrz Krotoszyna, Juliusz Poczta – radny powiatowy,
właściciel firmy Gembiak&Mistacki jako
wykonawca inwestycji oraz Krzysztof Jelinowski – dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg. – Celem przebudowy ulicy Chwaliszewskiej było podniesienie komfortu
jazdy w zakresie części jezdnej. Tutaj

od zawsze był problem z przejazdem. Dlatego jezdnia została gruntownie przebudowana na długości 220 metrów bieżących, ma 7 metrów szerokości i jest okolona krawężnikiem. Konstrukcja nawierzchni jest docelowo konstrukcją,
umożliwiającą przejazd ciężkich samochodów ciężarowych, gdyż – jak wiadomo – ulica łączy drogę krajową z wojewódzką. Całość ma w tej chwili grubość 50 cm. Teraz musimy położyć jeszcze 5-centymetrową warstwę ścieralną.
Ulica wyposażona jest w kanalizację deszczową, wkrótce powstaną chodniki i ciąg
pieszo-rowerowy, a następnie przystąpimy do przebudowy pozostałego odcinka
o długości 650 metrów – mówił Krzysztof Jelinowski.
Po nim głos zabrali starosta Szczotka
i burmistrz Marszałek, którzy zapewniali,
że w dalszym ciągu zabiegać będą o zdobycie dofinansowania zewnętrznego, by
kontynuować rozpoczętą przebudowę
do szczęśliwego finału.
(NOVUS)

FOT. PSP Krotoszyn

Okazały mural wspaniale prezentuje
się na ścianie szatni KKS „Biały Orzeł”.
Projekt muralu był kilkakrotnie konsultowany z Maciejem Bratborskim, burmistrzem Koźmina Wlkp., któremu zależało na tym, aby nawiązywał on do lokalnych wydarzeń historycznych. W efekcie
wykonawca odtworzył na ścianie frag-

FOT. www.kozminwlkp.pl

Mural upamiętniający bohaterów Powstania Wielkopolskiego został wymalowany na ścianie budynku szatni
przy obiektach sportowych przy ul.
Floriańskiej w Koźminie Wlkp. Z inicjatywą stworzenia patriotycznego
graffiti wyszedł koźmiński fanklub
Lecha Poznań. Pomysł kibiców zyskał uznanie i został uwzględniony
w programie Gminnych Obchodów
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Setnej Rocznicy Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.

Pod koniec lipca odbyło się uroczyste oddanie do użytku pierwszej części zmodernizowanej ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie, łączącej
drogę krajową z wojewódzką. Koszt
inwestycji wyniósł 440 tysięcy złotych i objął przebudowę odcinka drogi o długości 225 metrów i 7 metrów
szerokości.

moc potrzebującym – spuentował asp.
Mateusz Dymarski, zastępca rzecznika

prasowego KP PSP w Krotoszynie.
(NOVUS)
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ROLNICTWO

Sezon dożynkowy rozpoczęty

W miniony weekend odbyły się
pierwsze uroczystości dożynkowe
w naszym powiecie. Świętowały
miejscowości:Jasne Pole, Pogorzałki
Wielkie, Smolice oraz Świnków.
Każdą z uroczystości rozpoczynano
mszą świętą. Podczas liturgii wspominano i podkreślano znaczenie oraz siłę lokalnej wspólnoty. Następnie dożynki przeniesiono do sal wiejskich lub domów strażaka, gdzie czekał na uczestników poczęstunek i wspólna zabawa. Dla dzieci przygotowano atrakcje i zajęcia na placu zabaw. Nie zabrakło dmuchanego zamku
czy zjeżdżalni.
W Świnkowie, wśród zaproszonych
gości, którzy wzięli udział w uroczystości
byli m. in.:Franciszek Marszałek – burmistrz Krotoszyna, Paweł Radojewski – wicestarosta krotoszyński, Zofia
Jamka – przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krotoszynie, pracownicy urzędu miejskiego oraz radni. Uczestnicy dożynek
mieli okazję również obejrzeć występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Świnkowie.
Podobnie było podczas dożynek
w Smolicach, w których uczestniczyli:Tomasz Lesiński – burmistrz Kobylina,
Waldemar Wronecki – reprezentant starostwa, przedstawiciele służb mundurowych. Również tutaj – ku uciesze mieszkańców – w strojach ludowych wystąpiły
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Smolicach.
Ceremoniom dożynkowym w Świnkowie i Smolicach – jak to tradycyjnie bywa – przewodniczyli starosta i starościna.

W części obrzędowej wniesiono wieńce
dożynkowe wykonane z kłosów zbóż,
owoców, warzyw, polnych kwiatów. Następnie starosta i starościna wręczali gospodarzowi bochen chleba upieczonego
z mąki, pochodzącej z ostatnich zbiorów.
Kolejne uroczystości dożynkowe w naszym powiecie są planowane w najbliższych dniach.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

KOŹMIN WLKP

Święto patrona
W sobotę, 11 sierpnia, odbyły się
uroczystości ku czci Patrona Ziemi
Koźmińskiej – św. Wawrzyńca. Wzięli w nich udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, radni, strażacy z OSP, członkowie bractwa kurkowego, osoby duchowne
oraz mieszkańcy Koźmina Wlkp.
Jak co roku, została zorganizowana
procesja z figurą św. Wawrzyńca, która ruszyła o godzinie 18.30 z placu przy kościele
św. Stanisława. Uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta, odmawiając modlitwy,
śpiewając pieśni kościelne. Modlitewna
pielgrzymka dotarła na Osiedle Tysiąclecia,
po czym kroczono ulicami Borecką, Stęszewskiego, Zamkową do kościoła farnego
i na Stary Rynek. Tam została odprawiona
uroczysta msza święta, w trakcie której

przypomniano sylwetkę i bogatą biografię
Św. Wawrzyńca. Mówiono o obowiązkach,
jakie wynikają z faktu bycia katolikiem i naśladowcą Patrona Ziemi Koźmińskiej. Tradycyjnie już oprawę muzyczną uroczystości zapewniły chór im. Czesława Czypickiego i Koźmińska Orkiestra Dęta.
Św. Wawrzyniec jest patronem bibliotekarzy, kucharzy, piekarzy, uczniów,
studentów, ubogich, administratorów,
straży pożarnych, wszystkich zawodów,
które są bezpośrednio związane
z ogniem, winnic. Wzywano go jako orędownika w chorobach reumatycznych,
przy bólach pleców. W ikonografii przedstawia się go jako diakona w stroju diakońskim z kratą, na której był męczony.
Z ewangelią i krzyżem, jako rozdającego
jałmużnę ubogim (torebka na pieniądze),
z palmą męczeństwa. Liturgiczny obchód

ku czci św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, przypada na dzień 10 sierpnia
i ma rangę święta. Z jego biografii znamy
bardzo mało faktów. Prawdopodobnie
urodził się III wieku w niewielkiej osadzie
Loret, niedaleko miasta Huesca w Hisz-

panii. Z przekazów została zachowana jego męczeńska śmierć w Rzymie na rozżarzonej do czerwoności kracie, która w ikonografii stanowi jego atrybut.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl.
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SAMORZĄD

Znamy kandydatów PiS na burmistrzów
Dokończenie ze str. 1

Koźmińska kronika wyróżniona

Na finał wojewódzki zgłoszono 34
kroniki strażackie. Komisja składająca się
z członków Zarządu Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego oceniła kroniki, biorąc
pod uwagę konkretne kryteria m. in.:koncepcję kroniki, stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk, poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych,
autentyczność i obiektywizm zapisów, zakres ilustracji tekstów, materiały uzupełniające (zdjęcia, mapy, wykresy i wycinki
prasowe), styl tekstów i poprawność językową. Poszczególne elementy kroniki były punktowane. W wyniku oceny wybrano:9 kronik wzorowych, 12 kronik wyróżniających się, 8 poprawnych i 4 kroniki wymagające więcej pracy. Komisja zakwalifikowała 20 kronik do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się pod koniec września w Warszawie. Kronika koźmińskiej OSP jest prowadzona regularnie
od 2015 roku przez młody zespół kronikarski. Druhowie dokumentują w niej
ważne bieżące wydarzenia z życia jednostki.

FOT. Szymon Sikora

Kronika OSP Koźmin Wielkopolski
zakwalifikowała się do XXV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP
w Warszawie. 4 sierpnia, w Wolsztynie, odbyło się rozstrzygnięcie XX Wielkopolskiego Finału Wojewódzkiego Konkursu Kronik OSP,
podczas którego koźmińska kronika
uzyskała tytuł wyróżniającej się. To
sukces młodych kronikarzy:dh Agaty Staszewskiej, dh Michaliny Frąckowiak, dh Marceliny Frąckowiak
i dh Szymona Sikory.

– Impuls do prowadzenia kroniki
zrodził się podczas warsztatów kronikarskich w Borku Wielkopolskim. Wtedy postanowiliśmy na nowo założyć kronikę
OSP Koźmin Wlkp., gdyż poprzednia była prowadzona niesystematycznie – mówią młodzi kronikarze. Nowa kronika liczy już III tomy. Dwukrotnie była zgłaszana do wojewódzkiego konkursu kronik
OSP, jednak w poprzednim roku uzyskała
jedynie miano poprawnej. Druhowie cieszą się z wyróżnienia. – Praca w straży jest
dla nas pasją i zaszczytem. Chętnie angażujemy się w każdą pracę na rzecz OSP,
w tym również w prowadzenie kroniki.
Praca kronikarza jest ważna w życiu jednostki. Zapisując wydarzenia na kartach
historii jesteśmy pewni, że po latach będzie można do nich wrócić. Sukces kroniki to ogromna radość i zastrzyk energii
do dalszego działania – mówią młodzi
strażacy.
(NOVUS)

z Krotoszyna, był tu przybyszem. Wbrew
niektórym, Polacy są bardzo racjonalni,
okrzepli w zasadach demokracji, świadomi swoich praw i nie da się ich kupić „cukierkami wyborczymi” i nachalną kampanią PR-ową w postaci przecinania kolejnych wstęg. Swoją drogą burmistrz
pewnie musiał oszczędzać całą kadencję,
żeby dysponować tak imponującym budżetem w roku wyborczym. Śmiem
twierdzić, że kumulacja takich środków
w roku wyborczym nie jest efektem racjonalnej polityki inwestycyjnej ratusza,
a służy jedynie reelekcji burmistrza za nasze pieniądze. Są to środki mieszkańców,

którymi włodarz dysponuje w naszym
imieniu. Przypominam bowiem Państwu, że zgodnie z prawem, gmina, a zatem i jej majątek, jest wspólnotą wszystkich jej mieszkańców, nie tylko włodarzy – zakomunikowała Kalak.
Piotr Januszkiewicz jest lekarzem
i pracuje w Zdunach. Będzie startował
w wyborach do Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego. Ze strukturami Prawa
i Sprawiedliwości związany jest od 2004
roku. Był radnym rady powiatu krotoszyńskiego, w poprzednich latach startował do sejmu i sejmiku wojewódzkiego.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

KOŹMIN WLKP.

Pożar klatki wentylacyjnej
W sobotę, 11 sierpnia, w godzinach
wieczornych doszło do pożaru klatki
wentylacyjnej w budynku handlowym przy Starym Rynku w Koźminie
Wielkopolskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Do zdarzenia wysłano Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP Krotoszyn oraz
z OSP Koźmin Wlkp. Na miejscu zdarzenia, po przeprowadzonym wstępnym rozpoznaniu stwierdzono, że doszło do poża-

ru kratki wentylacyjnej przy lokalu handlowym.
Pożar został ugaszony przez świadków zdarzenia przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Działania strażaków polegały na ewakuacji personelu, sprawdzeniu obiektu pod kątem
zagrożenia z pomocą czujnika wielogazowego i kamery termowizyjnej. Po sprawdzeniu budynku oraz oddymieniu zastępy wróciły do miejsca stacjonowania.
(NOVUS)

FOT. Szymon Sikora

KOŹMIN WLKP.

Kwestie zagospodarowania przestrzennego nie stanowią dla mnie tajemnic. Jako agent nieruchomości pośredniczyłam w różnych umowach kupna
i sprzedaży. Wiem też, że nieruchomości
są atutem każdej gminy, a Kobylin może
na nich zarobić. Jeżeli, np. gmina posiada
nieruchomości, to nie znaczy, że gmina
powinna je wyprzedawać. Poprzez obrót
nieruchomościami rozumiem ich pozyskiwanie, ewentualną sprzedaż terenu,
a za wygenerowanie środki – kupienie
większych obszarów. Można więc wprowadzić ten plan w życie i zarobić realne
pieniądze dla miasta – mówiła Rudowicz.
Sławomira Kalak obecnie jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie. Jako kandydat na burmistrza uważa,
że konieczne są duże zmiany i zerwanie
ze starym myśleniem o samorządzie
i społeczności lokalnej. – Cechuje mnie
determinacja w działaniu, odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji i konsekwencja w ich realizacji, o czym mogliście się Państwo przekonać wielokrotnie,
chociażby przy sprawie obwodów szkół.
Zwracam uwagę, że jeszcze nigdy w historii miasta nie było kobiety burmistrza.
Żaden z burmistrzów nie pochodził

Na Bieżąco
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Dealerzy
złapani

Kierowcy, patrzcie na znaki !

Policjanci z krotoszyńskiego wydziału kryminalnego zatrzymali trzech
mężczyzn związanych z przestępczością narkotykową. Mężczyźni posiadali marihuanę i haszysz. Funkcjonariusze przedstawili im zarzuty posiadania oraz handlu narkotykami.
Dzięki krotoszyńskim policjantom,
prawie 136g narkotyków nie trafi na rynek. W poniedziałek, 6 sierpnia, kryminalni z Krotoszyna zauważyli pojazd a obok
niego dwóch mężczyzn. Podjechali do nich
i wylegitymowali. Podczas kontroli i przeszukania odkryto narkotyki. Jeden z mężczyzn trzymał w ręce „skręta”, a w pojeździe znaleziono młynek z zawartością suszu, jak i woreczki z suszem. Osoby zatrzymano w policyjnym areszcie. Byli to mieszkańcy Krotoszyna w wieku 57 i 45 lat. Jeszcze tego samego dnia policjanci przeszukali mieszkanie jednego z zatrzymanych,

a następnego dnia drugiego. Dzięki intensywnej pracy i działań operacyjnych, policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, w tej sprawie zatrzymali jeszcze 34-letniego mieszkańca Krotoszyna, u którego znaleźli sporą ilość narkotyków. Trzeci mężczyzna w swoim pokoju
miał kilkanaście woreczków narkotyków.
Całej trójce przedstawiono zarzuty posiadania środków odurzających, a 34 letni
mieszkaniec usłyszał jeszcze zarzut handlu
narkotykami. Łącznie u wszystkich policjanci zabezpieczyli 135,74 gram marihuany, haszyszu i amfetaminy oraz akcesoria
do zażywania, jak i wagę do porcjowania
narkotyku. Całej trójce grozi za posiadanie
środków odurzających do 3 lat więzienia.
Sprawa nie jest zakończona, policjanci nie
wykluczają kolejnych zatrzymań.
(NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

W czwartek, 2 sierpnia, o godzinie 18.11 doszło do pożaru samochodu osobowego, stojącego na parkingu przed basenem miejskim w Koźminie Wielkopolskim. Płomienie zagrażały innym pojazdom, ustawionym obok. Nikomu nic się nie stało.
Do zdarzenia wysłano jeden zastęp
z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej
w Krotoszynie oraz jeden zastęp z Jednostki OSP Koźmin Wielkopolski.
Na miejscu stwierdzono, że pali się komora silnika samochodu osobowego (Skoda
Octavia). Pojazdy zagrożone pożarem zostały usunięte przez właścicieli
przed przybyciem Jednostek Ochrony
Przeciwpożarowej. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu terenu,
na którym pracowano. Strażacy podali je-

FOT. Szymon Sikora

Pożar przy basenie...

den prąd gaśniczy piany ciężkiej w natarciu na palącą się komorę silnika. Po stłumieniu płomieni – przy pomocy rozproszonego prądu wody – schłodzili rozgrzane elementy karoserii. Po całkowitym
ugaszeniu i schłodzeniu pojazdu strażacy
kamerą termowizyjną zweryfikowali likwidację zagrożenia. Urządzenie nie wykazało podwyższonej temperatury więc
jednostki ochrony przeciwpożarowej zakończyły swoje działania.
(NOVUS)

W środę, 8 sierpnia, w godzinach popołudniowych w Krotoszynie doszło
do dwóch wypadków samochodów,
których przyczyna była identyczna – nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz zignorowanie znaku,, STOP”
na skrzyżowaniu. W pierwszym zdarzeniu poszkodowane zostały cztery osoby, w tym dwoje małych dzieci, które
zostały przetransportowane do szpitala. W drugim – na szczęście – doszło
tylko do niegroźnej kolizji.
Pierwszy wypadek miał miejsce o godzinie 16.17 na skrzyżowaniu ulic Promienistej iRobotniczej. Namiejsce wysłano dwa
zastępy straży z jednostki ratowniczo–gaśniczej. Po przeprowadzonym wstępnym
rozpoznaniu ustalono, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów (Renault Scenic oraz
Peugeot 308). Pojazdami podróżowało łącznie pięć osób, w tym dwójka dzieci. Wszyscy uczestnicy zdarzenia w chwili przybycia
straży pożarnej znajdowali się na zewnątrz
pojazdów. Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu terenu. Ratownicy niezwłocznie przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym. Dzieciom biorącym udział w zdarzeniu strażacy podarowali maskotki „Misia Ratownika”. Poprzybyciu namiejsce zdarzenia
Zespołu Ratownictwa Medycznego, osoby
poszkodowane trafiły pod opiekę ratowników medycznych. Napodstawie przeprowa-

FOT. PSP Krotoszyn

NA DRODZE

FOT. KPP Krotoszyn

Z POLICJI

dzonych badań koordynator działań medycznych podjął decyzję o przetransportowaniu czterech osób – w tym dwójki dzieci – do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Strażacy w rozbitych pojazdach odłączyli akumulatory oraz w jednym z pojazdów zakręcili zawór instalacji LPG. Rozlane
płyny eksploatacyjne zabezpieczyli sorbentem. Po wykonaniu czynności przez policję
rozbite pojazdy zostały zabrane przez pomoc drogową. Po całkowitym zlikwidowaniu zagrożenia strażacy zakończyli swoje
działania.
– Według wstępnych ustaleń kierujący
pojazdem marki Peugeot 308, 24-letni
mieszkaniec gminy Krotoszyn, na ulicy
Promienistej nie zastosował się do znaku
,,STOP” i nie udzielił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu samochodowi marki Renault Scenic. Drugim pojazdem kierowała
mieszkanka Krotoszyna, z którą podróżowała dwójka jej dzieci w wieku 8 i 3 lat.
Osoby poszkodowane zostały przetransportowane do szpitala w Ostrowie.
Na szczęście dzieciom nic poważnego się

NA DRODZE

Nie ustąpił pierwszeństwa
W piątek, 10 sierpnia, w godzinach
rannych na skrzyżowaniu ulic Floriańskiej i Mickiewicza doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Na szczęście nie stwierdzono
osób poszkodowanych. Policja ustaliła wszelkie okoliczności zdarzenia.
– Na miejscu ustalono, że kierujący
pojazdem marki Fiat Punto (32-letni

nie stało. Ich obrażenia zakwalifikowano
na poniżej 7 dni. Niestety, kierująca pojazdem doznała poważniejszych uszczerbków
na zdrowiu. Na miejscu zdarzenia byli
obecni policjanci, którzy dokonali niezbędnej dokumentacji w celu ustalenia wszystkich szczegółowych okoliczności tego zdarzenia – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie. Za spowodowanie wypadku drogowego, sprawcy może grozić kara
do 3 lat pozbawienia wolności.
Drugie podobne zdarzenie miało miejsce kilkanaście minut później naParcelkach,
przy skrzyżowaniu ulic Spokojnej i Półwiejskiej. – Kierujący pojazdem marki Volkswagen Passat również nie zastosował się doznaku,, STOP” i nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu pojazdowi o tej samej
marce. Na szczęście była to tylko drobna kolizja i nikomu nic poważnego się nie stało.
Kierujący byli trzeźwi. Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 300 zł – dodaje policjant.
(NOVUS)

mieszkaniec Krotoszyna), nie udzielił
pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Opel Astra.
Podróżował nim 60-letni mężczyzna,
również zamieszkały w Krotoszynie.
Wszystkich uczestników zdarzenia
przebadano na zawartość alkoholu. Byli trzeźwi. Sprawcę kolizji ukarano
mandatem karnym w wysokości 300
złotych – informuje Piotr Szczepaniak,
oficer prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)
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Kampania społeczna

„Zacznij myśleć”

Ruszyła kampania społeczna „Zacznij myśleć”, organizowana przez
Fundację Wsparcia Rolnika POLSKA
ZIEMIA i Instytut Gospodarki Rolnej.
Ma ona na celu uświadomienie społeczeństwu konsekwencji braku
uwagi, która jest najczęstszą przyczyną wypadków. W powiecie krotoszyńskim zostały nagrane sceny
do spotu kampanii.
Coraz częściej żyjemy na tak zwanym
„autopilocie”, codzienne czynności wykonujemy automatycznie, odpływając myślami od rzeczywistego czasu i chwili,
w jakiej obecnie się znajdujemy. Lekkomyślność, rutyna czy nasza nieuwaga
sprawiają, że są sytuacje, odnośnie których bardzo chcielibyśmy cofnąć czas.
W letnie miesiące szczególnie często
do wypadków dochodzi na wsi.
Nie zdajemy sobie sprawy, że wystarczy chwilę pomyśleć, aby zapobiec tragedii. To nasze opanowanie i sprawne myślenie może ustrzec nas od dramatycznych
wydarzeń.
Kampania „Zacznij myśleć” ma na celu odwrócenie schematu „Polak mądry
po szkodzie” i uwrażliwienie społeczeństwa na konieczność wykształcenia większego stopnia odpowiedzialności za siebie
i swoje najbliższe otoczenie. Tylko efektywna edukacja, oddziałująca na emocje
i pobudzająca wyobraźnię, może przyczynić się do ukształtowania większej świa-

SŁUŻBA ZDROWIA

Jak pracuje blok operacyjny?
Szpital przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie ma niezwykle nowoczesny,
przebudowany w latach 2014-2015,
blok operacyjny. Dyżury pełnią tam
pielęgniarki o specjalizacji instrumentariuszek. Na bloku pracują też
pielęgniarki anestezjologiczne.

Przygotowanie do zabiegu

Personel, który wchodzi na blok
przez śluzę dezynfekcyjną, w szatni damskiej i męskiej przebiera się w czystą, zieloną odzież, zakłada specjalne buty chirurgiczne, czepki na głowę, maski
ochronne na twarz. Blok operacyjny jest
klimatyzowany, obok znajduje się centralna sterylizatornia.
Przed zabiegiem i założeniem jałowych rękawiczek chirurdzy, ortopedzi,
jak i instrumentariuszki asystujące
przy zabiegu wykonują tzw. chirurgiczne
mycie rąk i dezynfekcję rąk. Przy myciu

FOT. SP ZOZ

Instrumentariuszki asystują lekarzom chirurgom i ortopedom przy zabiegach, m. in. przygotowują narzędzia, podają je podczas operacji. Pielęgniarki anestezjologiczne współpracują natomiast
z lekarzem anestezjologiem, który znieczula chorego do zabiegu.
dłoni i przedramion postępują według
określonych zasad, zachowując wyznaczoną kolejność mycia poszczególnych
części rąk.

której nie wolno przekroczyć personelowi ani z jednej, ani z drugiej strony.
Wszystko ze względu na zapobieganie zakażeniom oraz czuwanie nad bezpieczeństwem pacjenta.

Wjazd przez śluzę

Pacjent, który z oddziału przywożony jest na łóżku do operacji, w tzw. śluzie,
przekładany jest na wózek transportowy,
którym trafia na salę operacyjną. Śluza,
zarówno od strony oddziału chirurgicznego, jak i od strony bloku posiada rozsuwane automatycznie drzwi. Na środku jej
podłogi namalowana jest czerwona linia,

Trzy sale

Za śluzą od strony bloku znajduje się
duży hol, pacjent przewożony jest na salę
operacyjną, gdzie przekładany jest na stół
operacyjny. Krotoszyński blok posiada
trzy sale wyposażone w nowoczesny
sprzęt. Jedna przeznaczona jest do zabiegów ortopedycznych, druga do tzw. „czy-

stych” zabiegów chirurgicznych, trzecia
to sala „brudna” – gdzie wykonywane są
operacje pacjentów, którzy mają zakażenia tkanek. Na wszystkich jednak salach,
bez względu na ich potoczną nazwę, panują te same warunki czystości.
Zabieg trwa

Większość operacji wykonuje
dwóch do trzech chirurgów/or topedów – operator (główny operujący) i asystent/asystenci, którzy mu pomagają
w przeprowadzeniu zabiegu. Przy operacjach pracują także dwie instrumentariuszki. Jedna pielęgniarka asystuje
przy operacji, druga wykonuje czynności
pomocnicze.

domości związanej z bezpieczeństwem,
co przełoży się bezpośrednio na mniejszą
liczbę wypadków.
Kampania społeczna ma charakter
krótkich spotów, ukazujących konsekwencje „braku myślenia” w różnych obszarach naszego życia. – Nasza ekipa filmowa, aby nagrać spoty do kampanii, wybrała się do województwa wielkopolskiego do wsi Walerianów w powiecie krotoszyńskim. Tam, dzięki uprzejmości właścicieli gospodarstwa, mogliśmy nagrać
sceny do spotów. Nie było łatwo, pogoda
nie rozpieszczała, warunki do pracy były
trudne, ale udało nam się zrealizować nasze plany – oznajmia Elżbieta Górnik, wiceprezes Fundacji Wsparcia Rolnika
POLSKA ZIEMIA.
W kampanię nie zostali zaangażowani profesjonalni aktorzy, ale zwykli ludzie, dla których sprawa bezpieczeństwa
jest bardzo ważna – mieszkańcy pobliskich wsi, funkcjonariusze pogotowia ratunkowego czy pracownicy fundacji. – Każdy zrobił, co w jego mocy i dał
z siebie wszystko, aby jak najwiarygodniej
i w poruszający sposób odegrać swoją rolę – zaznacza E. Górnik
Organizatorzy kampanii wierzą, że
wzajemne uświadamianie się wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa Polaków.
Pierwszy spot kampanii oraz więcej informacji można znaleźć na stronie: http://zacznijmyslec. com/.
OPRAC. (ANKA)

Zespół anestezjologiczny – lekarz
i pielęgniarka – znieczulają pacjenta,
w trakcie zabiegu kontrolują jego parametry życiowe, podają leki, informują chirurgów/ortopedów o stanie chorego,
po zabiegu rozpoczynają wybudzanie.
Po operacji pacjent trafia do pokoju wybudzeń, który również znajduje się
na bloku. Tam nad jego stanem czuwa
pielęgniarka anestezjologiczna. Gdy stan
pacjenta pozwala na transport na oddział,
przewożony jest tam i przekładany na łóżko szpitalne w opisanej już śluzie.
W 2016 roku szpital wykonał 1852
zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne,
a w roku następnym – 1948.
OPRAC. (RED)

Rozmaitości

KONKURS

Stwórz własną kompozycję kwiatową
Powiat krotoszyński i gmina Krotoszyn zapraszają do udziału w konkursie na najładniejszą kompozycję
kwiatową Dożynek Powiatowych. Impreza odbędzie się 2 września w Lutogniewie.
W konkursie mogą wziąć udział osoby
indywidualne bądź grupy – maksymalnie
trzyosobowe. Nie mogą zaś uczestniczyć
właściciele i pracownicy kwiaciarni oraz
producenci kwiatów i roślin ozdobnych,
a także pracownicy zatrudnieni u organiza-

torów i członkowie ich najbliższych rodzin.
Do konkursu zgłaszać się należy poprzez wypełnienie i dostarczenie organizatorom formularza. Można go przesłać drogą elektroniczną na adres:malgorzata.krupa@starostwo.krotoszyn.pl do 28 sierpnia.
Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie – 62 725 42 56 w. 349 (do godziny 15.00), ale w takim przypadku wypełniony formularz trzeba dostarczyć w formie papierowej najpóźniej w dniu konkursu do godziny 12.00.
Uczestnicy konkursu są zobowiązani

KROTOSZYN

Rajd po pałacach
W sobotę, 11 sierpnia, z krotoszyń skie go ryn ku wystar tował,,
Retro-Moto”, czyli rajd motocykli
i zabytkowych samochodów. Organi za to rem wy da rze nia był Klub
Motocyklowy Ignis Ardens Poland,
we współpracy z Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw i Krotoszyn
Współadziałamy.

du zakładała odwiedzenie starych, historycznych pałaców w Smolicach, Dłoni,
Pępowie. W każdym z tych miejsc liczne
grono uczestników miało okazję zapoznać się z jego historią, obejrzeć pomieszczenia i zachowane zabytki. Rajd zakończył się w krotoszyńskim klubie motocyklowym, gdzie dla wszystkich czekał ciepły poczęstunek.
(NOVUS)

Imprezę zainaugurowano na krotoszyńskim rynku o godz. 10.30. Trasa raj-

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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do dostarczenia wcześniej przygotowanych
kompozycji do wskazanego przez organizatora miejsca (namiot za sceną główną) 2
września, w godzinach 11.00-12.00.
Prezentacja konkursowa odbędzie się
podczas Dożynek Powiatowych na boisku
w Lutogniewie. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników zaplanowano ok. godz. 17.00.
Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną kompozycję kwiatową. Można
wykorzystać kwiaty, zioła, warzywa oraz inne naturalne elementy dekoracyjne. Preferowane będą kwiaty polne i ogrodowe.
Regulamin konkursu i kartę zgłoszeniową znajdziecie na stronie www.powiat-krotoszynski.pl.
(ANKA)
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WAKACJE

Chórzyści wypoczywali w górach
Kolejny wakacyjny wypad zaliczyli
członkowie chóru Izydorki, działającego przy Szkoły Podstawowej w Biadkach. W dniach 27-29 lipca wypoczywali w Pieninach. Celem wyjazdu było miłe i aktywne spędzenie wolnego
czasu oraz integracja zespołu.
Aktywny wypoczynek rozpoczął się
jeszcze przed dotarciem do miejsca noclegu. Pierwszym przystankiem były Katowice i klub Roller Disco WROTKA. Izydorki szalały na wrotkach, bawiąc się

przy dźwiękach dyskotekowej muzyki,
a wraz z nimi Klaudia Szubert (dyrygentka chóru) i Maciej Poczta (specjalista
od nagłośnienia scenicznego).
– Miejscem zakwaterowania była
Willa nad Dunajcem w Nowym Targu.
Przemiła obsługa przywitała nas bardzo
ciepło, ale na pogawędki nie było czasu,
bo już czekała kolejna atrakcja. Tym razem były to pląsy w Szaflarskich Termach. Zjazdy na zjeżdżalniach, jacuzzi,
ciepła woda na świeżym powietrzu oraz
fala wytwarzana przez umiejętne podsko-

ki całej grupy spowodowały na twarzach
Izydorków błogie uśmiechy. Pierwszy
dzień zakończył się tradycyjnym meczem
w ringo – opowiada Klaudia Szubert.
Nazajutrz młodzi artyści doskonalili
swoje umiejętności wokalne. W rolę
szkoleniowca wcieliła się Maria
Wnęk – kierownik zespołu ludowego
Zielony Jawor z Krempachów. Chórzyści
z Biadek poznali śpiewy ze Spiszu. Po wyczerpujących warsztatach większość
miała przyjemność po raz pierwszy opuścić ojczysty kraj i udać się za granicę Pol-

ski – na Słowację. Kolejną atrakcją był rafting po Dunajcu.

SULMIERZYCE

Atrakcyjny tydzień

Koloniści nad Bałtykiem
FOT. www.sulmierzyce.pl

ZDUNY

Od 26 lipca do 4 sierpnia, 45-osobowa grupa dzieci ze Sulmierzyc przebywała na koloniach w Łukęcinie, koło
Pobierowa. 10 dni wypoczynku obfitowały w liczne atrakcje, które przyniosły wszystkim sporo chwil radości.

W okresie, od 6 do 10 sierpnia, odbywały się Letnie Warsztaty Rozmaitości, skierowane dla dzieci ze
Zdun. Na uczestników czekało wiele
ciekawych atrakcji.
6 sierpnia przygotowano dla uczestników gry i zabawy plastyczne oraz integracyjne. Tego dnia odbył się również turniej
gry w kręgle oraz warsztaty kulinarne.
Następnego dnia dzieci zawitały
do Pogorzeli, gdzie zorganizowano zajęcia
rolnicze, jak np. dojenie sztucznej krowy
i kozy oraz malowanie miseczek cera-

micznych. 8 sierpnia był punktem kulminacyjnym warsztatów, ponieważ dzieci
udały się w wycieczkę do Wrocławia,
gdzie zorganizowany został rejs statkiem,
zwiedzanie stadionu Śląska Wrocław oraz
pobyt w restauracji McDonald's. Kolejny
dzień upłynął pod znakiem pobytu na basenie w Krośnicach, gdzie uczestnicy mieli okazję schłodzić się w upalny dzień.
Ostatnie godziny zająć miały miejsce
w Domu Strażaka w Zdunach, gdzie nastąpiło podsumowanie i wręczenie dyplomów uczestnictwa.
(NOVUS)

Organizatorem wyjazdu była Miejska
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która sfinansowała wypoczynek 25 osób. Kierownikiem kolonii była
Dorota Woźniak, zaś funkcje wychowawców pełnili:Izabela Bochyńska, Marcelina
Ziental, Romuald Gurzyński.
Uczestnicy kolonii wzięli udział w kilku wycieczkach. Podczas pierwszej odwiedzili Kołobrzeg, gdzie podziwiali przepiękne widoki z latarni morskiej oraz zwiedzili
muzeum minerałów, znajdujące się w podziemiach kołobrzeskiej latarni. Ekspozycja
składała się z kilkunastu przeszklonych witryn, w których znalazło się kilkaset okazów
z różnych zakątków świata. Minerały przy-

wieziono między innymi z Madagaskaru,
Brazylii, Maroka oraz Rosji. Ciekawym
miejscem była też wystawa plenerowa
w Muzeum Oręża Polskiego, gdzie w ekspozycji zewnętrznej zgromadzone były samochody, samoloty oraz broń pancerna iartyleryjska. Dzieci zwiedziły również starówkę
oraz niepowtarzalny średniowieczny obiekt
sakralny, wzniesiony z czerwonej cegły, czyli
Bazylikę Konkatedralną Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu.
Przy okazji drugiej wyprawy autokarowej, koloniści trafili do Kamienia Pomorskiego, gdzie zwiedzili port jachtowy Marina, basztę wolińską z wystawą kamieni oraz
konkatedrę św. Jana Chrzciciela. W kościele
obejrzeli skarbiec z zabytkowymi naczyniami liturgicznymi i innymi dziełami sztuki
sakralnej oraz zwiedzili przykościelny wirydarz – jedyny tego typu ogród w Polsce. Koloniści mieli okazję posłuchać również pięknego koncertu organowego. Tego samego
dnia dzieci zawitały do oceanarium, zlokali-

Ostatniego dnia pobytu w Pieninach
Izydorki uświetniły Mszę świętą w Kościele pw. Niepokalnego Serca NMP
w Szlembarku, gdzie organistką jest Maria Wnęk. Potem wszyscy udali się
na słynne nowotarskie lody.
W drodze powrotnej Leszek Przekwas, kierowca autobusu z formy CELTOUR, zabrał grupę z Biadek do Krakowa. Zabawa w parku trampolin GOJUMP
była dla wszystkich niezwykłą atrakcją.
Wyjazd Izydorków był współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie oraz dzięki pomocy indywidualnego sponsora, za co Klaudia Szubert
i wszyscy chórzyści serdecznie dziękują.
OPRAC. (ANKA)

zowanego w Pobierowie. Miały okazje poznać różnego rodzaje ryb z mórz i oceanów
z całego świata. Zobaczyli płaszczki, piranie,
jadowite skrzydlice, żółwie oraz niebezpieczne rekiny i mureny.
Następna podróż doprowadziła kolonistów do Międzyzdrojów, którzy przespacerowali się słynną Aleją Gwiazd, która powstała w 1996 roku.
Kolejnym etapem wyprawy było wejście do mini muzeum V3 w poniemieckim
bunkrze amunicyjnym, mieszczącym się
przy drodze do Wapnicy. Młodzież z dużym zainteresowaniem słuchała ciekawych
opowieści o tym miejscu. Wśród eksponatów znalazły się:hełmy, karabiny, pistolety,
amunicja, które można dotknąć i wziąć
do ręki. Koloniści byli również zachwyceni
widokiem Jeziora Turkusowego o powierzchni ponad 6,5 hektara, które znajduje się nieopodal bunkra.
Wieczory na koloniach spędzano głównie, grając m. in. w dwa ognie, piłkę nożną,
siatkówkę. W programie kolonii znalazło się
również miejsce narozmowy opozytywnych
aspektach życia bez uzależnień, ukazywanie
znaczenia pozytywnego stosunku do siebie
i umiejętności współżycia z innymi. Był również czas na dyskotekę, podchody i quiz wiedzy kolonijnej. Wielu wrażeń dostarczył
wszystkim morski chrzest kolonijny. Neptun
i Salacja dokonywali pasowania na kolonistę,
przyczym każdy zuczestników musiał wykazać się fizyczną sprawnością i odwagą.
(NOVUS)
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KROTOSZYN

The Dumplings podbili serca
W sobotę, 11 sierpnia, na krotoszyńskim rynku odbył się trzeci w tym roku,, Więc Wiec”, czyli cykl koncertów
organizowanych przez Krotoszyński
Ośrodek Kultury. Tym razem na scenie zagrały zespoły:Disco z klasą,
Kinga Głyk Quarter oraz gwiazda
wieczoru – The Dumplings.
Weekendowy koncert otworzyła formacja Disco z klasą. Pochodzący z Łodzi
muzycy, podczas swojego występu, podjęli trud zagrania utworów z gatunku disco-polo za pomocą instrumentów muzycznych, takich jak:flet, wiolonczela, saksofon, czy organy elektryczne.
Po nich swój występ jazzowy miała
Kinga Głyk. Zaledwie 20-letnia artystka
jest uważana za najlepszą polską basistkę
młodego pokolenia i wschodzącą gwiazdę
muzyki jazzowo-bluesowej. – Muzyczne
zdolności Kingi Głyk już dzisiaj pozwoliły jej zapisać się na stałe w historii polskiego jazzu. Dojrzałość w improwizacji, dobre wyczucie rytmów i swoboda na scenie
mieści się w granicach dobrego smaku,
harmonizując z muzyką całego zespołu – tak o Kindze Głyk wypowiedział się

Adam Makowicz – światowej sławy pianista jazzowy i mistrz improwizacji.
Po dwóch występach publika nie
miała dość, w zniecierpliwieniu wyczekując występu gwiazdy tego wieczoru. Zespół The Dumplings zgromadził pod sceną licznie przybyłych fanów. Młodzi muzycy pokazali to, z czego są znani. Zaprezentowali więc głównie muzykę elektroniczną, bardzo wyrafinowaną pod wzglę-

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
14-16 sierpnia

godz. 10.00 – JAK ZOSTAĆ CZARODZIEJEM –
Meksyk/Wlk. Brytania, animowany, 97' - 2D dubbing
godz. 14.30 – JAK ZOSTAĆ CZARODZIEJEM –
Meksyk/Wlk. Brytania, animowany, 97' - 2D dubbing

dem brzmieniowym, czasami z dość
mrocznymi i poruszającymi kompozycjami. W ich tekstach dało się zaobserwować
nawiązywanie do wielu trudnych kwestii,
np. przemocy domowej. Występ The
Dumplings spotkał się z uznaniem widowni, która z zadowoleniem mogła wracać do domów.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Do 28 sierpnia
godz. 16.15 – ANT-MAN I OSA – USA/Wlk. 17-19 sierpnia
XXII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej Sposób na dobre wakacje – biblioteka publiczna
Brytania, akcja/sci-fi, 120' - 3D dubbing
zaprasza dzieci wraz z rodzicami do udziału w
godz. 18.30 – ANT-MAN I OSA – USA/Wlk. BuskerBus na krotoszyńskim rynku.
bezpłatnych zajęciach.
18-19 sierpnia
Brytania, akcja/sci-fi, 120' – 2D dubbing
1. Grand Prix Wielkopolski w piłce ulicznej w szkole Do 31 sierpnia
godz. 20.45 – ANT-MAN I OSA – USA/Wlk.
Wystawa ekspozycji Radosława Barka „Miasta,
podstawowej nr 3.
Brytania, akcja/sci-fi, 120' - 2D napisy
miasteczka, krajobrazy – szkice z podróży” w
19 sierpnia
Wtorek-czwartek
Koncert organowy – muzyka niemiecka w muzeum regionalnym.
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w wykonaniu Gaila Archera w kościele farnym o godz. Wystawa pt. „Dziecko” w Krotoszyńskiej Bibliotece
wieku 4-10 lat w godzinach 17-20 w I LO.
Publicznej.
19.00.
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KROTOSZYN

BUSKER BUS

Discopolowe szaleństwo

Odwiedź rynek i baw się dobrze!
Między 17 a 19 sierpnia krotoszyński rynek po raz kolejny stanie się
sceną dla artystów ulicznych.
Przed publicznością swoje pokazy
zaprezentują światowej klasy komicy, akrobaci, żonglerzy, iluzjoniści
i przedstawiciele innych dyscyplin
cyrkowych oraz teatralnych, tanecznych i muzycznych.

W piątek, 10 sierpnia, na krotoszyńskim rynku została zorganizowana
Gala Disco Polo. Dla fanów muzyki
rozrywkowej zagrali:Players, Skaner
oraz gwiazda wieczoru – Boys. Wydarzenie wzbudziło spore zainteresowanie ze strony mieszkańców,
którzy tłumnie przyglądali się koncertom – głównie zza barierek okalających strefę biletowaną. Pod sceną, w mniejszej grupie, zgromadzili
się natomiast najwierniejsi fani.
Taka sytuacja zdaje się być niezrozumiałą, ponieważ wstęp na teren imprezy
masowej nie wymagał żadnych wygórowanych kwot. Bilet kosztował zaledwie 10 zł od osoby. – Po co mam płacić,
skoro mogę sobie popatrzeć na widowisko
zza barierek – tym tonie wypowiadało się
wielu mieszkańców.
Impreza wzbudziła również skrajnie
różne opinie na portalach społecznościowych. Nie zabrakło zarówno zachwytu fanów, jak i solidnego potępienia. Antagoniści uważają, że z publicznych pieniędzy,
nie powinno się promować – jak sami
wskazują na naszym profilu na FB –,, kiczu”,,, żenady” i,, czystej komercji”, która
ich zdaniem nie ma nic wspólnego

z prawdziwą muzyką. Strona sympatyków disco polo ma zgoła odmienne zdanie. Część osób pokusiło się o krytykę,,
Więc Wieców”, gdzie ich zdaniem jest
grana muzyka niegodna ich uwagi. Prawda zapewne leży gdzieś pośrodku, ponieważ w takiej sferze, jak kultura, każdy
może mieć własne zdanie. W myśl słyn-

nej sentencji de gustibus non est disputandum (o gustach się nie dyskutuje – przyp. red.).
(NOVUS)

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

Zaproszeni w tym roku artyści nie
boją się wyzwań. Udowodnią, że ludzkie
ciało ogranicza tylko wyobraźnia. Ekstrawagancki duet Estupida Compania zaprezentuje przedstawienie w stylu starego
cyrku dziwaków, z wykorzystaniem technik fakirskich. Aerial Manx z Australii
udowodni, że można połykać miecze, jednocześnie robiąc salta. Do wybuchów
śmiechu doprowadzi pochodzący z Macedonii Gjurcinowsky, a do świata iluzji zaprosi Brazylijczyk Diogo Alvares. Na festiwalu wystąpi ponad 20 grup i artystów.
Opisy przedstawień dostępne są na stronie www.buskerbus.com i na www.facebook.com/buskerbusfestival.
BuskerBus to festiwal interdyscyplinarny. Sztuka uliczna wychodzi do ludzi
i wciąga ich do magicznego świata. Interakcja między organizatorami, publicznością oraz artystami jest kluczowym elementem. To szczera reakcja widzów i bu-

dowanie więzi z publicznością sprawiają,
że przedstawienia uliczne są wyjątkowym
doświadczeniem. Festiwal bawi, wzbudza emocje, otwiera widzów na nowe doświadczenia. Udowadnia, że sztuka może
być powszechnie dostępna – także poza
wielkimi arenami czy teatrem.
Głównym dochodem artystów ulicznych jest to, co dostają do kapelusza. Serdecznie zachęcamy do wynagradzania ich
za pokazy.
Organizatorami wydarzenia są Krotoszyński Ośrodek Kultury i Małgorzata
Węglarz, dyrektor artystyczny Festiwalu
BuskerBus.
MAŁGORZATA WĘGLARZ
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Świetne starty Damasiewicz

Przed nami XXVII edycja
Biegu Piłsudskiego

FOT. GOS KOŹMIN WLKP.

SPORTY WODNE

Bardzo korzystnie prezentuje się Julia Damasiewicz. Uczennica Szkoły
Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim pokazała się z bardzo dobrej strony na arenie krajowej oraz
międzynarodowej w surfingu oraz kitesurfingu.
– Moja przygoda, zarówno z surfingiem jak i „kajtem”, zaczęła się w 2016 roku – powiedziała Julia Damasiewicz. – W tym też roku zaczęłam osiągać
pierwsze sukcesy we wspomnianych dyscyplinach. Duża w tym zasługa mojego
taty, który zaszczepił we mnie pasję. To
on od najmłodszych lat stawiał mnie
na desce. Gdy inne dzieci robiły babki
z piasku, ja bawiłam się w wodzie z malutką deską i żagielkiem – dodała.
Damasiewicz ma za sobą całkiem
udany czas. – Rozpoczęłam sezon majowymi zawodami w Krynicy Morskiej. Następnie rywalizowałam w Chału-

pach – oznajmiła zawodniczka. Kolejny
start miał miejsce 22 czerwca, w zawodach Surf to Fly Summer Cup. W nich
Damasiewicz okazała się najlepsza w konkurencji Kite Foil, w kategorii over all.
Z kolei w hang time (najdłuższy skok)
oraz TTR młodziczek uplasowała się
na drugiej pozycji. – Dzień później spotkaliśmy się w Krynicy Morskiej na Aztorin Kite Challenge – czwartym przystanku w ramach Pucharu Polski. Tam zajęłam drugie miejsce w kite foil w kategorii
młodziczek i open oraz w konkurencji
freestyle w grupie open kobiet – zakomunikowała sportsmenka.
Czerwiec zamknął piąty przystanek
w ramach Pucharu Polski – Volvo Gdynia
Sailing Days. W nadmorskiej miejscowości uczennica SP nr 1 w Koźminie Wlkp.
dwukrotnie plasowała się na drugim miejscu:w kite foil w gronie młodziczek oraz
open kobiet. Natomiast od 9 do 13 lipca
odbywały się mistrzostwa Europy w nie-

mieckim Warnemunde. W nich Damasiewicz zajęła IV miejsce w kite foil kobiet poniżej 19 lat oraz X pozycję w kite foil
w open pań. Całość zakończyło Polish Surfing Challenge, czyli mistrzostwa Polski
w surfingu. – Przede mną jedna z najważniejszych imprez w tym sezonie – MP
w kitesurfingu w Pucku. Zawody wyłonią
tegoroczną kadrę Polski. Aktualnie wraz
z moją drużyną przebywam na zgrupowaniu. Po czempionacie odbędzie się jeszcze
rywalizacja w Międzyzdrojach, która zakończy obecny sezon – powiedziała.
Wspomniane sukcesy pokazują wielki
potencjał młodej zawodniczki. – Jestem
zadowolona z dotychczasowych startów.
Większość zawodów była dobrze zorganizowana i na wiatr nie można było narzekać. Niestety zdarzyły się też komplikacje
ze sprzętem, ale i tak udało mi się utrzymać na wysokiej pozycji w Pucharze Polski,
co mnie bardzo cieszy – podsumowała.
(GRZELO)

TENIS ZIEMNY

Udany projekt KTT
Od 16 do 21 lipca, na obiekcie Krotoszyńskiego Towarzystwa Tenisowego
w Krotoszynie, odbyła się IV edycja
letniej szkółki tenisa. Przez pięć dni,
dwadzieścioro dzieci z powiatu krotoszyńskiego uczyło się podstaw tenisa
ziemnego, trenując pod okiem Wiesława Bergera, Małgorzaty Kornek
i Bartłomieja Machnika.
Organizatorem wydarzenia był zarząd KTT. 20-osobowa grupa dziewcząt
i chłopców w wieku od 7 do 13 lat miała
możliwość podnoszenia swoich umiejętności gry w tenisa ziemnego. Poza nauką
podstaw tej dyscypliny, najmłodsi korzystali z uroków kąpieli w położonym obok
basenie. Nie zabrakło gry w unihokeja,
siatkówkę czy piłkę nożną w hali i na orliku krotoszyńskiego „Kołłątaja”. Tygodniowe zmagania zakończyły się turniejami
w poszczególnych kategoriach wieko-

wych oraz sobotnim grillem, w którym
uczestniczyli również rodzice dzieci.
W zajęciach czynnie uczestniczyli członkowie zarządu KTT.
Podsumowując bogaty w atrakcje tydzień, Waldemar Wronecki, prezes KTT,
wręczył wyróżniającym się zawodnikom
okolicznościowe puchary, a pozostałym
dyplomy uczestnictwa. – Uśmiech
na twarzy dziecka jest najlepszą nagrodą
dla nas, organizatorów i trenerów. Już
dziś większość uczestników zapowiedziała udział w kolejnej edycji – powiedział
W. Wronecki. Projekt został zrealizowany
przy zaangażowaniu środków powiatu
krotoszyńskiego w ramach konkursu
ofert na zadania publiczne – „Wsparcie
aktywnych form wypoczynku dzieci
i młodzieży z terenu powiatu”.
Krotoszyńskie Towarzystwo Tenisowe zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu, uprawiających amatorsko tenis,

na XVIII singlowe mistrzostwa o Puchar
Starosty Krotoszyńskiego, które odbędą
się w ostatni weekend sierpnia (2526.08). Zawody rozgrywane zostaną
w trzech kategoriach wiekowych:do 45
lat, +45 i +55. Zapisy do turnieju pod numerami telefonów 666-844-483
oraz 501-575-950.
(GRZELO)

Tradycyjnie, 15 sierpnia, a więc
w Święto Wojska Polskiego, w Kobylinie odbędzie się Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy
zawodów zmierzą się z 15-kilometrową trasą. Będzie to XXVII edycja
imprezy.
W tym roku honorowy patronat
nad biegiem objął minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak. Zgłoszenia dokonywane były do 6 sierpnia poprzez stronę www.sts-timing.pl. Będą również
przyjmowane w dniu zawodów w hali
sportowej Pilawa przy ulicy Strzeleckiej,
w godzinach 8.00-10.00. Jednakże dokonać rejestracji w dniu startu można wy-

łącznie, jeśli nie zostanie wyczerpany limit, który w tym roku wynosi 250 osób.
W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy powyżej 16 roku życia.
Każdy startuje na własną odpowiedzialność, składając podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach.
Biegacze powinni opłacić startowe.
W dniu zawodów wynosi ono 50 zł. Dla
zawodników z gminy Kobylin, jedynie 20 zł.
Uczestnicy na trasę biegu wyruszą
o godzinie 10.30 ze stadionu Piasta Kobylin. W porównaniu z minionymi latami
trasa składać się będzie z jednej pętli, dającej dystans 15km.
(GRZELO)

BIEGI

Latem nie wieje nudą
Mimo okresu wakacyjnego, biegacze z powiatu krotoszyńskiego nie
próżnują, biorąc udział w licznych zawodach na terenie całego kraju.
Pod koniec lipca nasi przedstawiciele rywalizowali w Izerskim Weekendzie Biegowym w Szklarskiej Porębie oraz I Kaliskim Półmaratonie
Nocnym „Bursztynowa Hellena”.
Na Izerski Weekend Biegowy
w Szklarskie Porębie składały się trzy imprezy:6. Półmaraton Wielka Pętla Izerska, 3. Mała Pętla Izerska oraz 1. Mocna
Piątka Izerska. Przedstawiciel KS Krotosz
Krotoszyn – Marcin Obal – sprawdził
swoje siły na najdłuższym dystansie. Biegacz pokonał półmaraton w czasie 1:45:14, zajmując 104 miejsce w klasyfikacji generalnej.
Z kolei bieg w Kaliszu ukończyło 613
osób. Zwycięzcą imprezy został Błażej
Wytwer z czasem 1:14:59. Na kolejnych
stopniach podium uplasowali się Adam
Szurmiński (1:17:38) oraz Krzysztof
Górny (1:18:40). Powiat krotoszyński reprezentowało ponad 20 zawodników.
Najlepiej poradził sobie Paweł Dzikowski
(1:34:23), zajmując 60 pozycję. Ponadto
zaprezentowali się Bartosz Krysztofiak
(62 miejsce – 1:34:33), Maciej Karolew-

ski (93 miejsce – 1:37:17), Adam Pluta
(95 miejsce – 1:37:25), Marek Ostój
(156 miejsce – 1:43:58), Rafał Bystrowski (183 miejsce – 1:44:58), Jacek Ratajski (227 miejsce – 1:48:56), Łukasz Zając
(268 miejsce – 1:51:42), Rafał Kulas
(330 miejsce – 1:55:33), Marcin Konieczny (338 miejsce – 1:56:16), Michalina Waligóra (342 miejsce – 1:56:21),
Paulina
Walczak
(343
miejsce – 1:56:22), Paweł Rudnicki (345
miejsce – 1:56:24), Tomasz Kłopocki
(346 miejsce – 1:56:36), Paweł Jaworski
(351 miejsce – 1:56:45), Radosław Wita
(358 miejsce – 1:57:11), Łukasz Karpiewski (359 miejsce – 1:57:12), Karolina Krysztofiak (401 miejsce – 1:59:20),
Agnieszka Rudnicka (436 miejsce – 2:02:25), Katarzyna Modrzyńska
(593 miejsce – 2:28:25) oraz Jacek Modrzyński (594 miejsce – 2:28:27).
(GRZELO)
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Astra nadgryzła Wilki

Udany debiut Janasa

Przed spotkaniem z Wilkami Wilczyn
krotoszynianie nie byli w komfortowej sytuacji. Z drużyny do Odolanovii Odolanów odszedł Mikołaj Marciniak, a na finiszu przygotowań grę w barwach Lwa Pogorzeli wybrał podstawowy defensor Łukasz
Wawrocki. Dodatkowo team opuścili Kamil Czołnik oraz Krzysztof Ratyński. Każdy z wymienionych zawodników nie dość,
że potrafił wpisać się na listę strzelców, to
był ważnym elementem zespołu.
W to miejsce do drużyny dołączył doświadczony Dariusz Reyer, wracający
z wypożyczenia do LKS-u Czarny
Las – Szymon Polowczyk oraz mający
za sobą grę w CKS-ie Zduny, napastnik – Damian Gmerek. – Nigdy nie mieliśmy okazji rywalizować z zespołem
z Wilczyna. W związku z reformą rozgrywek, konfrontacje z drużynami okręgu
konińskiego będą dla nas wielką niewiadomą, dlatego do każdego rywala musimy podejść z odpowiednim szacunkiem
i pełną koncentracją – zapowiadał
przed sobotnim pojedynkiem Mariusz
Ratajczak, wiceprezes oraz kierownik seniorów Astry.
Słowa działacza okazały się prorocze.
Spotkanie rozgrywane w sobotnie popołudnie – przy wysokiej temperaturze – nie należało do najłatwiejszych.

FOT. Ania Krystek

Trafienie Łukasza Budziaka zapewniło komplet punktów Astrze Krotoszyn w pierwszym meczu nowego
sezonu kalisko-konińskiej ligi międzyokręgowej. Podopieczni trenera
Krzysztofa Wewióra pokonali na wyjeździe Wilki Wilczyn 1:0.

Od początku do natarcia ruszyli miejscowi, a dwoił się i troił w bramce Bartosz Jarysz. Krotoszynianie najbliżej trafienia
byli po sytuacji Gmerka. Napastnik w dogodnej okazji przeniósł futbolówkę
nad bramką Wilków. Astra już w pierwszej połowie musiała dokonać przymusowej zmiany. W 33 minucie meczu
po starciu z bramkarzem urazu doznał
młodzieżowiec Oliwier Kuszaj. Niestety
młody pomocnik nie był już wstanie kontynuować gry, a jego miejsce na murawie
zajął Dominik Piwowar.
Kluczowa dla losów spotkania akcja
miała miejsce w 78 minucie gry. Lewym

skrzydłem popędził Polowczyk, który
znalazł w polu karnym niepilnowanego
Łukasza Budziaka. Skrzydłowy posłał idealną piłkę do pomocnika Astry, który
strzałem wewnętrzną częścią stopy umieścił futbolówkę w bramce, obok bezradnie interweniującego golkipera Wilków.
Mimo utraty bramki gospodarze nie
poddawali się i za wszelką cenę starali się
doprowadzić do wyrównania. Dobrze spisywała się krotoszyńska obrona, bądź
świetnymi paradami popisywał się Jarysz.
Trener Wewiór podpowiadał swojemu zespołowi energicznie przy linii, a w ostatnich sekundach wpuścił na boisko kolejnego zawodnika z drużyny juniorów starszych – Oskara Staszewskiego, aby ukraść
cenne sekundy.
Ostatecznie Astra zdołała dowieźć
cenny wynik do ostatniego gwizdka sędziego. W związku z tym, że krotoszynianie rozpoczynali serię spotkań trzeciej
grupy ligi międzyokręgowej, zostali
pierwszym liderem rozgrywek. W środę, 15 sierpnia, podopieczni Wewióra podejmą na własnym obiekcie Tur 1921 Turek (godz. 15.00). Zapraszamy wszystkich kibiców do wspierania zespołu, który udanie rozpoczął nowy sezon ligowy.
(GRZELO)

Wilki Wilczyn - Astra Krotoszyn
0:1 (0:0)
BRAMKA:0:1 – Łukasz Budziak (78’)
ASTRA:Jarysz – Olejnik, Jankowski,
Reyer, Polowczyk – Juszczak, Krystek,
Kuszaj (33’ Piwowar, 78’ Roszczak),
Marciniak (72’ Adamski), Budziak –
Gmerek (90’ Staszewski)

POD NASZYM PATRONATEM DART

Zawodnicy KLD triumfują w Mastersie!
Marta Pawlicka i Konrad Pawłowski zostali najlepszymi zawodnikami turnieju
Masters, kończącego miniony sezon
zmagań Krotoszyńskiej Ligi Darta. Krotoszynianka w finale pokonała 4:3
obecną mistrzynię naszego miasta,
Annę Kowalczyk. Z kolei Pawłowski nie
dał szans Przemysławowi Pawlickiemu, zwyciężając 5:1.
Do turnieju Masters zakwalifikowali
się najlepsi zawodnicy, którzy na przestrzeni
całego sezonu utrzymywali wysoką dyspozycję. Wśród pań utworzono dwie grupy
potrzy zawodniczki, wktórych rywalizowano systemem każdy z każdym. Następnie
w pierwszym półfinale Anna Kowalczyk
ograła Izabelę Bajer 3:0, a Marta Pawlicka
okazała się lepsza od Ewy Pawlickiej (3:0).
W finale, po niezwykle zaciętym boju
przedstawicielka SKLD pokonała swoją odwieczną rywalkę 4:3. Na fazie grupowej

zmagania zakończyły Ilona Kuznowicz oraz
Danuta Pawlicka.
Natomiast w gronie panów zagrało
łącznie 16 zawodników. Grano więc w czterech grupach W ćwierćfinałach Bartosz
Derwich pokonał Dominika Szymkowiaka
(3:2), Konrad Pawłowski ograł Waldemara
Kałużnego (3:0), Przemysław Pawlicki wygrał z Jackiem Cieślakiem (3:1), a Norbert
Pecyna okazał się lepszy od Grzegorza Mroza (3:2). Pierwszy półfinał był zdecydowanym triumfem Pawłowskiego, który aż 4:0
ograł Derwicha. Z kolei Pawlicki stoczył bodaj najciekawszą tego dnia walkę z Pecyną,
zwyciężając finalnie wnajmniejszym zmożliwych rozmiarów (4:3). W finale K. Pawłowski nie dał szans P. Pawlickiemu, pokonując prezesa SKLD5:1. Niemniej, wygrana
pozostaje na gruncie krotoszyńskim, bowiem Pawłowski od kilku tygodni jest zawodnikiem KLD (wcześniej reprezentował
Leszno – przyp. red.).

Na fazie grupowej zmagania zakończyli
inni przedstawiciele SKLD – Przemysław
Sawicki, Włodzimierz Skalski oraz Karol
Pietrzak. – Gratuluję wszystkim zawodnikom wyników w sezonie 2017/2018. Mam
nadzieję, że w przyszłym każdy z nas pokusi
się o jeszcze bardziej znaczące rezultaty,
a Krotoszyn będzie znany w całym kraju
z posiadania świetnych darterów. Dziękuję
Galerii Krotoszyńskiej za ufundowanie nagród dla najlepszych zawodników oraz bycie
naszym Partnerem Strategicznym. Z kolei
Gazecie Lokalnej KROTOSZYN dziękuję
za medialną otoczkę wokół wszystkich wydarzeń, w których braliśmy udział – powiedział P. Pawlicki, prezes SKLD.
We wtorek, 14 sierpnia, w krotoszyńskim klubie Bila odbędzie się spotkanie
członków SKLD. Każda chętna osoba, która
chciałaby dołączyć do stowarzyszenia proszona jest o przybycie na godz. 19.00.
(GRZELO)

FOT. Bartłomiej Szymczak
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Bardzo mądrze zagrali w minioną
niedzielę zawodnicy Piasta Kobylin.
W swoim pierwszym meczu o punkty podopieczni trenera Pawła Janasa
pokonali na własnym boisku Polonus Kazimierz Biskupi 2:1. Świetny
mecz zanotował Patryk Kamiński,
który zapisał na swoim koncie bramkę i asystę.
Okres letni w drużynie z Kobylina
nie należał do spokojnych. Wszystko rozpoczęło się od sagi, związanej z poszukiwaniem nowego trenera. Dotychczasowy
szkoleniowiec Marek Nowicki zdecydował się objąć Jarotę Jarocin. Działacze Piasta sondowali kilka opcji. Jedną z nich był
Krzysztof Wewiór, który ostatecznie zameldował się w Krotoszynie. Następnie
toczone były rozmowy z Dawidem Pirogiem. Piłkarz porozumiał się jednak
z Centrą Ostrów Wlkp., gdzie gra obecnie
na poziomie IV ligi. Ostatecznie nowym
szkoleniowcem drużyny został Paweł Janas, mający za sobą przygodę z WKS-em
Witaszyce.
Dodatkowo z drużyny odeszło kilku
zawodników. Barwy Krobianki Krobia
od nowej rundy bronią Marcin Kurzawa,
Jakub Pospiech oraz Marcin Porzucek.
Do Gromu Czeluścin przeszedł podstawowy golkiper, Jakub Poślednik. Nowym
graczem Sparty Miejska Górka został
Edwin Marchewka. Z kolei młodym
skrzydłowym – Maciejem Wachowiakiem zainteresowała się szkółka piłkarska
z Wronek. Natomiast do drużyny z Kobylina dołączyli Damian Ratajczak i Bartłomiej Wosiek (obaj Orla Jutrosin), Mateusz Olikiewicz i Sylwester Kłos (obaj Piast

Żmigród), Alan Janowski (Jarota Jarocin),
Bartosz Kubiak (Grom Golina) oraz Mirosław Kaźmierczak (Miedź Legnica).
Spotkanie rozpoczęło się idealnie dla
miejscowych. Już w piątej minucie meczu Patryk Kamiński popisał się fenomenalnym uderzeniem, wyprowadzając
swój zespół na prowadzenie. W dalszej
części gry przewagę optyczną mieli przyjezdni, ale nie wynikały z tego żadne 100% sytuacje. Piast mógł podwyższyć
w 40 minucie, ale piłka po uderzeniu Jakuba Szymanowskiego z rzutu wolnego
obiła poprzeczkę. Po 60 sekundach Piast
dobił rywala. Świetnym podaniem popisał się Kamiński, a będący w polu karnym
Mirosław Kaźmierczak, płaskim uderzeniem wpakował futbolówkę do siatki.
Z drugiej odsłony kibice zgromadzeni na stadionie zapamiętają dwa kluczowe momenty. Najpierw, za drugie żółte
napomnienie, boisko musiał opuścić Sylwester Kłos. Z kolei w ostatnich minutach gry goście zdobyli bramkę honorową. Po szybko rozegranym rzucie rożnym,
ładnym uderzeniem głową popisał się Mateusz Czajka.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Piast Kobylin – Polonus Kazimierz
Biskupi 2:1 (2:0)
BRAMKI:1:0 – Patryk Kamiński (5’),
2:0 – Mirosław Kaźmierczak (42’),
2:1 – Mateusz Czajka (88’ głową)
PIAST:B. Kubiak – K. Kubiak, Wosiek,
Janowski, Kłos – Szymanowski,
Olikiewicz (90’ Jędrzejak), Snela,
Kaźmierczak – Kokot (75’ Ratajczak),
Kamiński (80’ Kowalski)
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Bartkowiak ponownie mistrzynią Polski!
Na początku sierpnia w Starych Jabłonkach odbył się finałowy turniej mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej. Świetnie spisał się męski oraz żeński zespół BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski, wygrywając swoje kategorie!
Sukces może świętować pochodząca
z Henrykowa Sylwia Bartkowiak, która
tym samym obroniła wywalczony
przed rokiem tytuł mistrzowski.
Turniej finałowy MP PGNiG Summer
Superligi dostarczył ogromnych emocji. Zarówno w kategorii męskiej oraz żeńskiej rywalizowało po osiem zespołów. W pierwszej fazie obowiązywał system grupowy.
Grano więc każdy z każdym. W pierwszej
grupie, broniący tytułu BHT GRU Juko
Piotrków Trybunalski pokonał ROKiS Radzymin (2:1), Varsovię Warszawa (2:1)
oraz Ochotę Warszawa (2:0). Na drugim
miejscu z grupy wyszła Varsovia, wygrywając z Radzyminem (2:0). Natomiast w grupie B – Red Hot Czili Buk wygrał z BHT
Pyrki Poznań (2:1), BHT Byczki Kowalewo
Pomorskie (2:0) oraz UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie (2:0).
Na dalszym etapie zacięty był zwłaszcza pojedynek pomiędzy GRU Juko a Pyrkami. Pierwszą odsłonę drużyna Bartkowiak wygrała 23:16. Druga część meczu
ułożyła się po myśli ekipy z Poznania, która
doprowadziła do shoot-outów. W nich, team z Piotrkowa zwyciężył 5:4. W drugim
półfinale Red Hot Czili bez większych
przeszkód pokonał Varsovię 2:0.
Finał kobiet rozpoczął się zgodnie
z przewidywaniami, a GRU prowadziło
z rywalkami 8:2. Przy takim wyniku
do głosu doszła drużyna z Buku, zmniej-

Mariusz Walkowiak

szając przewagę rywalek do dwóch trafień
(10:8). W dalszej części pierwszej partii
bukowianki zaprezentowały się lepiej,
zwyciężając 20:18. Mistrzynie Polski zrehabilitowały się w kolejnych dwóch odsłonach. Najpierw rozgromiły rywalki 20:6,
natomiast w shoot-outach ponownie nie
dały szans przeciwniczkom, zwyciężając 8:3. Trzecie miejsce w turnieju zdobyły Pyrki. Z kolei w turnieju panów najlepsza okazała się ekipa z Piotrkowa Trybunalskiego przed Akademią Sportu
Gdańsk oraz BHT Auto Forum Petra
Płock. – Turniej finałowy, tak jak zakładałam, rządził się swoimi prawami, a hasło
„bij mistrza” znajdowało swoje odzwierciedlenie prawie w każdym meczu – oznajmiła Sylwia Bartkowiak. – Już

RZUT BERETEM

FOT. Bartłomiej Szymczak

Maćkowiak mistrzem świata!

W niedzielę, 12 sierpnia, na krotoszyńskim rynku odbyły się XXIII Mistrzostwa Świata w Rzucie Beretem. Najlepszy okazał się Patryk Maćkowiak,
który oddał rzut na odległość 40,44m.
Wśród najmłodszych uczestników – do dziewiątego roku życia – zwyciężył Aleksander Macioch-Śmiałek
(28,37m). W gronie młodzieży (10-18
lat) najlepszy był Oskar Stefański
(29,35m). Kategorię pań zdominowła
Dorota Ludwiczak (29,38m).

W rywalizacji samorządowców najlepszy okazał się – podobnie jak w minionym roku – Maciej Poczta (32,23m).
Z kolei najdalej tego dnia rzucił Patryk
Maćkowiak (40,44m), który wygrał rywalizację open.
Pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe wręczali Ryszard Czuszke, wiceburmistrz Krotoszyna, Paweł Radojewski, wicestarosta krotoszyński oraz Tomasz Niciejewski, dyrektor CSiR Wodnik.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

w fazie grupowej natrafiłyśmy na spore
problemy i dwa z trzech pojedynków wygrałyśmy dopiero po wykonaniu serii shoot-outów. Zarówno mecz półfinałowy jak
i finał stały na bardzo wysokim poziomie
i żadna z drużyn nie odpuszczała. Cieszę
się, że to my zachowałyśmy więcej zimnej
krwi i lepiej taktycznie rozgrywałyśmy akcje sam na sam z bramkarką. Udało nam
się zrealizować cel – obrona mistrzostwa
Polski. Do tego dołożyłyśmy jeszcze Puchar Polski, kończąc sezon z podwójną koroną. Jesteśmy już myślami przy listopadowym Pucharze Mistrzów, który odbędzie się na Sycylii. Tam będziemy chciały
poprawić wynik z minionego roku – podsumowała piłkarka.
(GRZELO)

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

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

