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19 września na placu budowy nowej
części szpitala powiatowego w Krotoszynie odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego.
W tym doniosłym wydarzeniu wzięli
udział przedstawiciele władz powiatowych i gminnych oraz wojewódzkich.
Nauroczystości byli obecni również pracownicy szpitala oraz reprezentanci wykonawcy inwestycji. Starosta Stanisław Szczotka zaznaczył, że to rok przełomowy, mając
namyśli20-lecie istnienia powiatu oraz100lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
– Bez wątpienia ostatnie 20 lat było
walką o rozwój naszego systemu opieki

zdrowotnej, a zwłaszcza szpitala powiatowego w Krotoszynie – mówił starosta. – Rozpoczęta modernizacja okazała się
procesem niełatwym, a momentami wręcz
dramatycznym. Podejmowaliśmy nieraz
trudne decyzje, ale zapewniam, że cel przyświecał nam jeden – zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom
naszego powiatu. Staraliśmy się również
zapewnić dobre warunki pracy personelowi medycznemu. Szpital w Krotoszynie
pozyskał ze środków europejskich oraz
z budżetu państwa dziesiątki milionów
złotych, m. in. na lądowisko dla helikopterów czy nowy blok operacyjny.
dokończenie na stronie 3
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BEZPIECZEŃSTWO

FOT. dh Wiesław Kupczyk - OSP Kobylin

Rywalizacja ratowników
KROTOSZYN

Sybiracy zostali upamiętnieni

16 września odbyło się oficjalne otwarcie ronda Sybiraków w Krotoszynie.
Tym samym upamiętniono Polaków,
którzy byli zsyłani na Syberię zarówno
w czasach carskiej Rosji, jak i ZSRR.
Uroczystości odbyły się przy asyście Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej oraz przedstawicieli Rodziny Ułańskiej w barwach 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
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W otwarciu ronda udział wzięli burmistrz Franciszek Marszałek, starosta Stanisław Szczotka, radni miejscy i powiatowi, a także Alicja Herbut – prezes Związku Sybiraków w Miliczu.
Do nadania rondu imienia Sybiraków nie doszłoby, gdyby nie usilne starania jednego człowieka, a mianowicie 90letniego Czesława Herby, który spędził
na Syberii 6 lat. W Krotoszynie jest znany jako „wierszokleta” tworzący oryginalną poezję oraz malarz. Słowa uznania należą się również Łukaszowi Cichemu
i Marcinowi Szyndrowskiemu, którzy
postanowili nagłośnić historię życia
wspomnianego Sybiraka, publikując jego
wspomnienia.
W trakcie uroczystości Czesław
Herba wygłosił iście poetycką mowę. – Niech to rondo Sybiraków / wywiezionych ludzi wraków / na nieludzką lodu ziemię / niech tu pamięć o nich
drzemie [...] Bądźmy czujni jak w rodzinie / pamięć o nich niech nie zginie /
Polska to kołyska nasza / hołdem rondo
ich okrasza. / Przed wszystkimi czoło
chylę / starym jestem już badylem / ron-

do jest moim spełnieniem / spełniło się
me marzenie / polskiego my plemię rodu / Alleluja i do przodu – wyrecytował
Czesław Herba.
Burmistrz oraz starosta podkreślali,
że od tej pory rondo będzie przypominać trudną historię naszego kraju. Andrzej Wesołowski, prezes Stowarzyszenia Rodzina Ułańska, wręczył Czesławowi Herbie certyfikat honorowego członka oraz medal 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich.
Podziękowania złożyła Alicja Herbut, która podkreśliła, że historia Sybiraków jest ważna zwłaszcza dla młodego
pokolenia. – Sybiracy to już ludzie starsi. Umierają. Jeżeli my nie zadbamy o pamięć o nich, umrze ona śmiercią naturalną, a to część naszej historii – historii
naszego życia. Spotykamy się w pięknym
roku jubileuszowym – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To
oni, wierni synowie i córki Polski, walczyli o tę niepodległość. Pamiętajmy! – oznajmiła prezes Związku Sybiraków w Miliczu.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Organizatorami mistrzostw były Komenda Powiatowa PSP, Zarząd Oddziału
Powiatowego OSP RP i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Zawody rozpoczęły się
od pisemnego testu. Następnie trzyosobowe zespoły w leśnej scenerii zmierzyły z pozorowanymi zdarzeniami. Ratownicy musieli udzielić pomocy osobie upadającej
z ambony myśliwskiej na skutek postrzelenia z broni palnej, osobie, na której zapaliło
się ubranie, osobie dorosłej przy nagłym zatrzymaniu krążenia, drwalowi po urazie
kończyny dolnej oraz trzem poszkodowanym w wyniku zdarzenia drogowego.

Sędzią głównym mistrzostw był st.
asp. Grzegorz Goliński – powiatowy koordynator ratownictwa medycznego PSP
w Krotoszynie. W komisji sędziowskiej
znaleźli się także funkcjonariusze – asp.
Mateusz Dymarski i sekc. Łukasz Wyduba – oraz ratownicy medyczni – Jakub
Nelle i Piotr Weksej.
W klasyfikacji jednostek ratowniczo-gaśniczych pierwsze miejsce zajęła II zmiana JRG Krotoszyn, druga była III zmiana JRG Krotoszyn, a na trzeciej
lokacie znalazła się I zmiana JRG Krotoszyn. W rywalizacji jednostek OSP najlepsza okazała się drużyna z OSP Sulmierzyce, wyprzedzając OSP Krotoszyn, OSP
Czarny Sad, OSP Zduny, OSP Biadki,
OSP Roszki i OSP Kobylin.
(NOVUS)

SULMIERZYCE

Umowa na przebudowę drogi
Burmistrz Dariusz Dębicki podpisał
umowę na przebudowę ulicy Jana
Pawła II. Koszt inwestycji to ok. 1 mln
zł. Miasto pozyskało na nią dofinansowanie w kwocie ponad 600 tys. zł.
W ramach tego zadania przebudowana od podstaw zostanie konstrukcja jezdni, wybudowane będą elementy odwodnienia – kanalizacja deszczowa, wpusty
deszczowe, a także chodniki i wjazdy
do posesji z kostki brukowo-betonowej.
Na drodze położona będzie nawierzchnia
bitumiczna z dwóch warstw betonu asfal-

FOT. www.sulmierzyce.pl

FOT. Łukasz Cichy

15 września przeprowadzono IV Powiatowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym jednostek KSRG.
W szranki stanęło dziesięć drużyn.

towego. Prace obejmować będą odcinek
o długości 490 metrów.
Koszt zadania szacowany jest na ok. 1
mln złotych, z czego ok. 611 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie z Urzędu Województwa Wielkopolskiego. Pozostałą
część środków pokryje miasto.
(NOVUS)
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Głos zabrał także Krzysztof Kurowski,
dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie. – Podpisując dzisiaj Akt Erekcyjny
i wmurowując go na terenie budowy, w sposób oficjalny i symboliczny inaugurujemy
rozbudowę nowej części szpitala. Jest to epokowe wydarzenie, ponieważ szpitale w Polsce buduje się z częstotliwością 70-100 lat.
Nasz szpital będzie służył tym, którzy dzisiaj potrzebują pomocy, i tym, którzy urodzą się za 50 lat – oznajmił K. Kurowski.
Dyrektor przypomniał także historię
krotoszyńskiego szpitala, sięgającą ponad 100 lat wstecz. Budynek, który znajduje się dzisiaj przyul. Bolewskiego, agdzie zlokalizowane są oddziały położniczo-ginekologiczny, noworodkowy i dziecięcy, oddano
do użytku 27 lutego 1906 r. W okresie międzywojennym placówka ta była Publicznym
Szpitalem Miejskim przy ul. Leśnej 4. Najstarsza część szpitala przy ul. Mickiewicza,
w której znajdują się dzisiaj oddziały wewnętrzny i chirurgiczny, należała w czasach
zaboru pruskiego do pobliskich koszar
wojsk niemieckich, znajdujących się wzdłuż
obecnej ul. Mickiewicza. Budynek ten był
lazaretem, czyli szpitalem wojskowym. Koszary zwane koszarami dworcowymi powstały w 1881 r. Prawdopodobnie w okre-

sie międzywojennym, gdy koszary te zajmowało polskie wojsko – część 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, budynek nadal pełnił
funkcję szpitala wojskowego.
Po zakończeniu II wojny światowej
Szpital Miejski nadal mieścił się w obiekcie przy ul. Bolewskiego. Wiele jednak
wskazuje na to, że sukcesywnie działalność medyczna prowadzona była również
w budynku przy ul. Mickiewicza. Szpital
na przestrzeni dziesięcioleci był rozbudowywany fragmentami. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej powstał w grudniu 1998 r.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było podpisanie dwóch egzemplarzy
Aktu Erekcyjnego przez władze gminy
i powiatu. Jeden dokument został włożony do specjalnej tuby, do której trafiły także aktualne zdjęcia szpitala oraz placu budowy, wycinki z lokalnych gazet i moneta.
Tuba została zamknięta i wmurowana
w wyznaczonym miejscu. Drugi egzemplarz będzie wyeksponowany w głównym
holu szpitala, na Izbie Przyjęć. Dokonano
także uroczystego poświęcenia placu budowy nowego skrzydła szpitalnego.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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POWIAT

Stypendia starosty dla młodzieży ze szkół średnich

17 września stypendia starosty krotoszyńskiego odebrali uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystość odbyła się w auli I Liceum
Ogólnokształcącego im. Hugona
Kołłątaja w Krotoszynie.

Stypendiami uhonorowano 39
uczniów z pięciu szkół, których organem
prowadzącym jest powiat. 34 młodych
ludzi nagrodzono za wysokie wyniki
w nauce, jedną osobę za szczególne osiągnięcia naukowe, dwie uczennice za wy-

bitne osiągnięcia sportowe i jednego
ucznia za wysokie wyniki w nauce oraz
za szczególne osiągnięcia sportowe.
Oprócz stypendystów i ich rodzin
w uroczystości uczestniczyli starosta Stanisław Szczotka, wicestarosta Paweł Ra-

dojewski, radni powiatowi – Renata
Zych-Kordus i Juliusz Poczta, Przemysław Wójcik – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – wraz z pracownikami wydziału oraz dyrektorzy szkół
ponadgimnazjalnych.

Stypendia starosty krotoszyńskiego
są przyznawane w związku z realizacją
„Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”, który ma
na celu promowanie osiągnięć młodzieży
ze szkół ponadgimnazjalnych i dostrzeganie jej potencjału.
Stanisław Szczotka i Przemysław
Wójcik w swoich wystąpieniach podziękowali wyróżnionym uczniom za ich
sukcesy i ciężką pracę. – Osiągnęliście
sukces też dzięki zaangażowaniu i poświęceniu waszych rodziców oraz nauczycieli, bo to oni stworzyli wam odpowiednie warunki. Każdy z was jest inny,
ma różne cele, zdolności i talenty. I to nas
wszystkich ubogaca. Każdy osiąga także
różne sukcesy, sukcesy na miarę własnych możliwości. Życzymy wam i waszym nauczycielom dużo „charakteru”,
abyście mogli rozwijać zainteresowania
i swoje pasje. Niech zdobyta wiedza
i umiejętności procentują wam w przyszłości – powiedział starosta.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

GMINA KROTOSZYN

Uhonorowano najzdolniejszych uczniów

Przed tygodniem w auli Szkoły Podstawowej nr 5 odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów burmistrza najlepszym uczniom szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu gminy Krotoszyn. Nagrodzono
ich za osiągnięcia w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018.

Licznie przybyłych gości powitał
wiceburmistrz Ryszard Czuszke. Hasłem przewodnim uroczystości były słowa Ireny Sendlerowej: „To, co najcenniejsze, każdy ma w sobie. W sercu”.
Program ar tystyczny przygotowali
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kro-

toszynie pod kierunkiem Ilony Ibron-Pawlak.
Burmistrz Franciszek Marszałek pogratulował wszystkim wyróżnionym
uczniom dobrych wyników w nauce i podziękował za ciężką pracę. Podkreślił ich zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy oraz
determinację wdążeniu doosiągania celów.

– Z ogromną przyjemnością i zadowoleniem występuję przed wami, by uhonorować was stypendiami dla najzdolniejszych,
sumiennych uczniów szkół podstawowych
i klas gimnazjalnych gminy Krotoszyn. Już
po raz siedemnasty spotykamy się z tej okazji. Duża liczba wniosków potwierdza waszą ogromną chęć rywalizacji i aktywnego
poznawania tego, co jest dla was nowe i cie-

kawe – powiedział włodarz Krotoszyna.
Tym razem uhonorowano aż 238
uczniów, w tym 102 gimnazjalistów. Ponadto pięciu uczniom szkół podstawowych wręczone zostały nagrody pieniężne prezydenta Lions Club Krotoszyn
w wysokości 1000 złotych.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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CENTRUM BUDOWLANE BANASZAK

Walczyli o tytuł najlepszego budowlańca
W piątek, 21 września, w Centrum
Budowlanym BANASZAK w Krotoszynie zorganizowano Dzień Budowlańca. Fachowcy z branży mieli więc
okazję zapoznać się z najnowszymi
rozwiązaniami, proponowanymi
przez producentów. Ponadto przeprowadzono rywalizację o tytuł Budowlańca Roku Ziemi Krotoszyńskiej. W szranki stanęło ponad trzydziestu fachowców.
Jak podkreślali organizatorzy, konkurencje w zawodach o miano Budowlańca
Roku Ziemi Krotoszyńskiej trzeba trakto-

wać z przymrużeniem oka. – Chodzi
przede wszystkim o dobrą zabawę, dlatego rywalizacja jest pół żartem, pół serio.
Fachowcy jednak muszą wykazać się
szybkością, zręcznością, siłą oraz równowagą – mówił Karol Banaszak z Centrum
Budowlanego BANASZAK.
W tym roku budowlańcy musieli
jak najszybciej pokonać slalomem wyznaczoną trasę z wózkiem załadowanym
materiałami budowlanymi, przejść z poziomicą, na której znajdowały się wypeł-

nione kieliszki, czy wykazać się celnością w rzucaniu tarczkami do flexa
do kast budowlanych. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji awansowali
do fazy finałowej, w której liczyły się siła
oraz wytrzymałość. Decydująca konkurencja polegała bowiem na tym, by jak
najdłużej utrzymać nad głową, na wyprostowanych rękach, 25-kilogramowe
worki z zaprawą do płytek.
Budowlańcem Roku został Vova Kijashko z krotoszyńskiej firmy Mal-Pol,

który tym samym zdobył główną nagrodę
w postaci 43-calowego telewizora. Kolejne miejsca na podium zajęli Robert Bargiel i Dominik Kaczmarek, których nagrodzono elektronarzędziami.
Zmagania budowlańców to nie
wszystko. Na przygotowanych stoiskach
można było obejrzeć produkty wielu part-

nerskich firm z branży, takich jak DULUX, WIM, AUSTROTHEM. Nie zabrakło też ciepłej strawy. W miłej i przyjaznej
atmosferze wszyscy świetnie się bawili,
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA I FILMY
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna
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FESTIWAL

Krotoszyński rynek w ogniu! Święto działkowców
Festiwal zainaugurowano w piątek
wieczorem występem krotoszyńskiego Teatru Ognia Infernal, prowadzonego przez
Krzysztofa Manistę. Przy żywiołowej muzyce i środkach pirotechnicznych publiczność oglądała niezwykły pokaz ognia, nagradzając ów popis gorącym aplauzem.
Następnego dnia w ramach Festiwalu Ognia dla licznie przybyłych widzów
przygotowano szereg atrakcji z udziałem
wielu artystów. Dla najmłodszych zorganizowano zajęcia z trudnej sztuki chodzenia po linie zwanej „slackline” oraz chodzenia na szczudłach. Niezwykłe wrażenie na wszystkich wywarło przejście po linie, zawieszonej pomiędzy oknem ratu-

FOT. Izabela Stanisławska

W sobotę, 15 września, na krotoszyńskim rynku odbył się finał Festiwalu
Ognia. Na scenie wystąpiły zespoły
z Litwy, Czech i Polski, które walczyły
o nagrodę krotoszyńskiej publiczności za najlepszy pokaz ogniowy.

sza a dachem kamienicy naprzeciwko.
Prócz tego dla dzieci przygotowano takie
atrakcje jak malowanie twarzy, puszczanie ogromnych baniek mydlanych czy pokaz sztuczek z piłką w wykonaniu Kamila Frąckowiaka.

Wieczorem miała miejsce Gala
Ognia, na której zaprezentowały się trzy
grupy – Ugnies Valdovai z Litwy, Firelovers z Czech i Flow Fireshow – Fire&Light Show z Poznania. Publiczność była zachwycona niezwykłymi pokazami sztuki
panowania nad ogniem, pirotechniką
i efektami specjalnymi. Zwycięzcę wskazali widzowie, w czym pomogło urządzenie do pomiaru głośności aplauzu.
Najlepszy wynik – 105,2 decybela – uzyskali artyści z Litwy, którym nagrodę wręczyli burmistrz Franciszek Marszałek i wicestarosta Paweł Radojewski.
Zwieńczeniem festiwalu był niezwykły
pokaz laserów. Organizatorem imprezy
było Stowarzyszenie Twoja Alternatywa.
(NOVUS)

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

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp. zaprosił działkowców i mieszkańców do udziału
w uroczystości z okazji 60-lecia nadania ogrodowi imienia.
Najpierw odprawiona została Msza
św. w intencji zmarłych i żyjących działkowców. Potem złożono kwiaty pod pomnikiem Wolności. Dalsza część uroczystości odbywała się w letniej świetlicy
ogrodu.
Prezes Mirosław Witkowski podziękował kronikarzowi honorowemu, Stefanowi Kaźmierczakowi, za przygotowanie
koncertu, we współpracy z Piotrem Skowrońskim, sekretarzem ROD. Koncert ów
wpisuje się w ramy Gminnych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, stanowi hołd koźmińskich działkowców bohaterom walk
o wolność naszego kraju. – Wśród tęsknot
za ojczyzną i bliskimi znalazł się czas

HISTORIA

Rozdrażewscy - wielka rodzina szlachecka
W Rozdrażewie odbyła się konferencja naukowa ,,Rozdrażewscy i Rozdrażew, możni panowie i ich gniazdo”. W spotkaniu wzięła udział liczna grupa naukowców i historyków.
Celem konferencji było zwrócenie
uwagi na dzieje możnego rodu Rozdrażewskich herbu Doliwa.
Konferencję otworzyła Alicja Banaszek – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie. Wójt Mariusz
Dymarski podziękował wszystkim gościom za tak liczne przybycie i podkreślił,
że od dawna gmina nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem.
Spotkanie prowadził prof. dr. hab.
Tomasz Jurek. O historii Rozdrażewa, posiłkując się badaniami archeologicznymi,
opowiedział dr Janusz Tomala. Kwestię
surowców mineralnych z rejonu Rozdrażewa omówił prof. dr hab. inż. Maciej

Pawlikowski. Wykład na temat historii
polskiej szlachty w okresie średniowiecza
wygłosił prof. dr hab. Jan Wroniszewski.
Bogatą genealogię całego rodu Rozdrażewskich zaprezentował dr hab. Rafał
Pinke. Biografie niektórych potomków Jana Rozdrażewskiego przedstawił Andrzej
Krzyżanowski, wicekanclerz Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Ja-

nusz Łojko przybliżył problem źródłoznawstwa, dotyczący miejscowości, parafii i właścicieli Rozdrażewa i okolic
do 1793 r. O budowie mineralogicznej
Idola z Dąbrowy opowiedział prof. dr
hab. inż. Maciej Pawlikowski.
Cykl wykładów zakończyła prelekcja dra
Janusza Tomali natemat zabytków naterenie
Rozdrażewa. Później przyszedł czas nadysku-

sję, a następnie na wycieczkę po kościołach
ufundowanych przez Rozdrażewskich
w Krotoszynie, Benicach i Rozdrażewie.
Rozdrażewscy herbu Doliwa to jeden
z najznaczniejszych wielkopolskich możnowładczych rodów, którego przedstawiciele w XVI i XVII wieku zajmowali wysokie stanowiska nie tylko w kraju, ale
i w Europie. Niektóre źródła podają, że
przez ponad 400 lat (od 1270 r.) byli właścicielami Rozdrażewa i okolicznych miejscowości. Lista miast i wsi, które należały
do Rozdrażewskich od XIV do XVII wieku jest długa. Były to m. in. Krotoszyn,
Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Benice, Lutogniew, Gogolewo czy Nowe Miasto.
Rozdrażew jest uznawany za rodowe
gniazdo Rozdrażewskich. Pierwszym Doliwą, który przyjął od nazwy miejscowości
nazwisko Rozdrażewski, był Jarosław (ur.
ok. 1422, zm. 1467 lub 1468) – miecznik, później podkomorzy kaliski. Wśród

na piosenki, aby choć na chwilę zapomnieć o okrucieństwie wojny. Przywracamy również pamięć o naszych działkowcach, którzy 60 lat temu, 9 września 1958 roku, nadali ogrodowi imię Powstańców Wielkopolskich jako wyraz hołdu walczącym żołnierzom, wśród których były również trzy koźmińskie kompanie – powiedział S. Kaźmierczak. Koncert składał się z dwóch części: legionowej
i powstańczej. Wysłuchano 22 pieśni.
Burmistrz Maciej Bratborski podziękował za zorganizowanie koncertu i wystawy oraz za włączenie się do rocznicowych obchodów. Wspomniał o doniosłej
roli zwycięskiego powstania w kształtowaniu się granic powstającego państwa
polskiego. Ponadto przekazał działkowcom dwie dobre wiadomości – Rada
Miejska podjęła uchwałę, na podstawie
której będzie możliwe wsparcie finansowe budowy domu działkowca, a poza tym
kontynuowana będzie modernizacja ulicy Cieszyńskiego na odcinku do ul. Działkowej.
OPRAC. (NOVUS)

jego potomków należy wymienić: Jana
Rozdrażewskiego (zm. 1527/28) – kasztelana kamieńskiego i międzyrzeckiego;
Stanisława Rozdrażewskiego (zm. 1564
w Wiedniu) – kasztelana rogozińskiego;
Hieronima Rozdrażewskiego (zm. 6 lutego 1600 w Rzymie) – biskupa kujawskiego, sekretarza wielkiego koronnego, dyplomatę, bibliofila i mecenasa sztuki; Stanisława Rozdrażewskiego (zm. 27 marca 1619 w Krakowie) – jezuitę i pierwszego rektora Kolegium Jezuitów w Pułtusku; Jana Rozdrażewskiego (zm. 1585
w Wiedniu) – marszałka dworu francuskiej królowej Elżbiety Austriackiej, przywódcę jazdy nadwornej Franciszka II Walezjusza; Jana Rozdrażewskiego (zm. 15
marca 1600) – podkomorzego, potem
kasztelana poznańskiego; Jana Rozdrażewskiego (zm. 11 grudnia 1628) – krajczego królowej Konstancji Habsburżanki,
starostę odolanowskiego; Jakuba Hieronima Rozdrażewskiego (zm. 4 kwietnia 1662) – kasztelana kaliskiego, później
wojewodę inowrocławskiego.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Bieżąco
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PODŁOGA

Oferta specjalna
Promis Wood
Często dzwonicie do nas z rozmaitymi zapytaniami, np. czy znamy wysokiej klasy hydraulika, dostawcę
pieców gazowych etc. Solidnych fachowców nie brak także w branży
podłogowej. Dlatego też dziś dopytujemy naszych Partnerów – firmę
Promis Wood – o możliwości promocyjne, jakie są dostępne w okresie
letnim.
Mówi Zbigniew Durka, kierownik
sprzedaży krajowej Promis Wood. – Szanowni Państwo, jesteśmy polską marką,
specjalizującą się w produkcji podłóg
drewnianych, wykonanych z dębu, jesionu i orzecha amerykańskiego. Jeden z zakładów produkcyjnych umiejscowiony
jest w Kobylinie, gdzie pracujemy dla Państwa od roku 2003. Na najbliższy kwartał
Promis Wood przygotowało dla Klientów
ciekawą ofertę pod kątem części asortymentu. Proponujemy Państwu promocję
związaną z deskami podłogowymi, zachęcając jednocześnie do zapoznania się z całą gamą produktową, która jest dostępna
na www.jppromis.pl.
Jesteśmy prężnie rozwijającym się

producentem podłóg drewnianych, litych
i warstwowych. Zawsze staramy się iść
z duchem czasu, wyprzedzać rynek, stale
poszerzając swój asortyment. Posiadamy
podłogi o szerokiej gamie wykończeń,
a nasza bogata oferta cieszy się uznaniem
odbiorców. Przygotowujemy gotowe podłogi warstwowe i lite. W naszej pracy stawiamy na jakość, dzięki czemu możemy
śmiało stwierdzić, iż tworzymy wyłącznie
produkty o najwyższej klasie, a nasze naturalne podłogi drewniane pozwalają
na wykonanie zindywidualizowanej przestrzeni do życia na najwyższym poziomie.
Do naszych kluczowych produktów
należą różnorodne parkiety oraz deski
warstwowe o rozmaitym wykończeniu.
Dlatego też w okresie letnim stawiamy
na naturalne deski podłogowe, które są
do nabycia w okazyjnych ce-

nach – już od 45zł/m2 brutto.
Owe produkty można nabyć bezpośrednio w zakładzie, umiejscowionym w Kobylinie przy ul. Kolejowej 21
(+48 65 548 24 57).
(RED.)

KONARZEW

Przeszłość kluczem do przyszłości

15 września Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa” zorganizowało IV Piknik Rodzinny. Był to czas dobrej zabawy, ale również głębokiej
refleksji nad własną przeszłością.
Uczestnicy bawili się do późnych godzin nocnych.
Impreza została podzielona na dwie
części. Pierwsza odbyła się w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
gdzie doszło do spotkania, na którym zaprezentowano publikację „Szkice historyczne Konarzewa i Szczerkowa”.
W epokę średniowiecza prezentacją
multimedialną wprowadził uczestników
Piotr Mikołajczyk, dyrektor krotoszyńskiego muzeum. Potem każdy z autorów

publikacji czytał wybrany przez siebie
fragment. Spotkanie umilał muzyczny
duet Próba Czasu – Dorota Marszałek
i Stanisław Szelągowski – wraz z Weroniką Ertel. Na koniec rozgorzała dyskusja na temat lokalnej historii.
W drugiej części festynu, już na terenie boiska wiejskiego, na uczestników, zwłaszcza tych najmłodszych, czekało wiele atrakcji – gry, zabawy, konkursy, malowanie twarzy czy puszczanie baniek mydlanych. O artystyczną
oprawę imprezy zadbały Zespół Tańca
Ludowego Krotoszanie, Szkoła Tańca
Art of Dance oraz Grupa Muzyczna Effatha. Festyn zakończył się zabawą taneczną z DJ-em Fun.
(NOVUS)

BIBLIOTEKA

Skwer stanie się nową przestrzenią kulturalną
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera pozyskała
fundusze z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce pod nazwą
„Skwer D-O-M: Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy”.
Do grupy inicjatywnej należą krotoszyńska książnica – jako lider – oraz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie. Grant w wysokości 75 tysię-

cy złotych prze zna czo ny zo sta nie
na ada pta cję skwe ru są sia dują ce go
z biblioteką.
Celem jest stworzenie dla mieszkańców gminy nowej przestrzeni do spędzania wolnego czasu, integracja międzypokoleniowa, zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej seniorów oraz aktywizacja społeczności lokalnej.
Na zmodernizowanym terenie planuje się organizowanie cyklu działań kulturalnych i artystycznych, kierowanych
do mieszkańców. Będą to m. in. koncerty
lokalnych zespołów młodzieżowych, ak-

cje czytelnicze dla dzieci, letnia czytelnia
z kawiarenką, zajęcia aktywizujące dla seniorów. Można tu będzie odpocząć i spotkać się ze znajomymi.
W celu aranżacji skweru odbędzie się
szereg działań, do których zaproszeni zostaną mieszkańcy, m. in. prace ogrodnicze
i remontowe. Będzie posadzona nowa roślinność, a na betonowym ogrodzeniu powstanie mural.
Inauguracja odbędzie się w maju 2019 roku w trakcie Tygodnia Bibliotek 2019.
OPRAC. (ANKA)
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BIBLIOTEKA

Powrót do włoskiego renesansu Z Elizą Piotrowską o życiu na obczyźnie

Zgromadzona publiczność miała
okazję przenieść się w świat rządzony
przez Kupidyna i Wenus – świat zakochania, gwałtownych porywów serca, sielanki
i słodkich katuszy miłosnych. Madrygały
miłosne i wojenne Claudia Monteverdiego, mistrza tego gatunku, wykonali prawdziwi eksperci – włoska grupa wokalna
La Compagnia del Madrigale.
Monteverdi tworzył madrygały
od młodości do końca kariery, a jego szczytowym osiągnięciem jest zaprezentowana
na tym koncercie VIII księga madrygałów,
wydana w 1638 roku, zawierająca utwory
miłosne i wojenne. Tytułowa „wojna” („guerrieri”) to żartobliwa metafora zmagań
serca atakowanego strzałami Amora.

Madrygały Monteverdiego są rozmową. Śpiewano je na tętniących życiem dworach renesansowej Italii, gdzie
sztuka konwersacji była niezbędna każdemu dworzaninowi. Głosy w madrygale podają sobie i odbierają od siebie
fragmenty poetyckiego tekstu, zatrzymują się na wybranych słowach, powtarzają najważniejsze pojęcia. Mamy wrażenie śpiewu bez końca, bo gdy któryś
z głosów potrzebuje wziąć oddech, melodię przejmuje inny. W czasach Monteverdiego rodził się nowożytny teatr
i kompozytor po mistrzowsku włączył
triki sceniczne do swojej muzyki. Większość madrygałów z księgi VIII to małe
sceny dramatyczne – z przedstawieniem bohaterów, rozwinięciem akcji,
dialogami i konfliktami oraz zakończeniem. Dramaturgię budują rytm, umiejętne stosowanie dysonansów, kontrasty, napięcia, przesada, a także typowe
dla renesansu muzyczne poczucie humoru.
(NOVUS)

W książce tej E. Piotrowska stworzyła obraz
naszych narodowych cech, wad, udręk, radości i smutków. Powieść „Obczyzno moja”
wzrusza i rozbawia, łączy poezję i prozę,
zmusza do refleksji nad uwikłaniem, klaustrofobią i wolnością.

Podczas spotkania w bibliotece autorka opowiadała o swoim życiu na obczyźnie, o ludziach, których spotkała i spotyka
na swojej drodze. Jej książki można wypożyczyć w krotoszyńskiej książnicy.

zespół Głuchowanie z gminy Pogorzela.
Od trzech lat współorganizatorem biesiady jest Stowarzyszenie Aktywny Koźmin
Wielkopolski, które pozyskuje na ten cel
środki z budżetu gminy. Tegoroczna edycja miała wyjątkowo podniosły charakter
i było swego rodzaju manifestacją patrioty-

zmu. Najpierw wszyscy zaśpiewali „Rotę”.
W programie imprezy, oprócz znanych
pieśni patriotycznych i żołnierskich, znalazła
się „Marsylianka Wielkopolska”, atakże garść
poezji patriotycznej, którą z wielkim wyczuciem zaprezentowała Anna Parużyńska.

OPRAC. (ANKA)

KOŹMIN WLKP.

Śpiew łączy
pokolenia
6 września koźmińscy seniorzy zorganizowali Wspólne Świętowanie z okazji 100.
rocznicy odzyskania niepodległości.
W imprezie uczestniczyła młodzież z ZSP
im. J. Marcińca, która przedstawiła program artystyczny „W hołdzie powstańcom wielkopolskim”, przygotowany
pod kierunkiem Izabeli Stanisławskiej.
Do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych seniorzy zaprosili również

FOT. www.kozminwlkp.pl

W kościele pw. Jana Chrzciciela
w Krotoszynie odbył się koncert
„Monteverdi – Madrigali guerrieri et
amorosi” w wykonaniu włoskiej La
Compagnia del Madrigale. Do występu doszło w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans.

Dwa poprzednie spotkania zostały
zorganizowane dla dzieci, ponieważ E.
Piotrowska jest znaną i cenioną autorką
oraz ilustratorką wielu utworów dla młodych czytelników.
Pisarka zajmuje się także krytyką
sztuki i tłumaczeniami z języka włoskiego.
Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i studia specjalizacyjne na Uniwersytecie La Sapienza
w Rzymie. Jest laureatką wielu ogólnopolskich konkursów literackich i plastycznych oraz inicjatyw edukacyjnych. Przez
blisko dziesięć lat mieszkała w Rzymie,
a od 2011 roku żyje w Brazylii.
W2017 roku ukazała się jej debiutancka powieść dla dorosłych „Obczyzno moja”.

FOT. Mateusz Jędrzejak

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie
z Elizą Piotrowską. Pisarka już po raz
trzeci gościła w naszej książnicy.

(NOVUS)

Wydarzenia
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FESTYN

Wszyscy byliśmy harcerzami

SPACER DLA SERCA

Twoja szansa na zdrowie…

W Parku Miejskim w Krotoszynie
po raz kolejny zorganizowano festyn
„Wszyscy byliśmy harcerzami”. Imprezę przygotował Hufiec ZHP im.
Powstańców Wielkopolskich.
Na festyn zaproszono byłych, aktualnych i przyszłych harcerzy. Wszyscy mieli
okazję zaznajomić się z funkcjonowaniem krotoszyńskiego hufca, jego tradycjami, zasadami, celami działalności. Wiele atrakcji przygotowano dla najmłodszych – wspinaczkę po skrzyni, ściankę
wspinaczkową, huśtawkę linową, gry te-

renowe czy fotobudkę. Poprzez dobrą zabawę dzieci mogły przekonać się, jak to
jest być harcerzem. Ponadto można było
skorzystać z telefonów polowych, poznać
harcerskie piosenki oraz posmakować
harcerskiej kuchni.
Każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się, jak wstąpić w szeregi harcerstwa. Podczas festynu harcerze zbierali
pieniądze na rozwój swojego hufca. Jak
wiadomo, stracili swoją siedzibę i wiele
cennych eksponatów w pożarze, do którego doszło w lipcu tego roku.
(NOVUS)

Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE
zaprasza mieszkańców powiatu krotoszyńskiego na kolejny „Spacer dla
Serca”, będący formą profilaktyki
wstępnej w chorobach serca i układu krążenia. 29 września
o godz. 10.00 wszyscy uczestnicy
spotkają się na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 i ruszą na dostosowaną do fizycznych możliwości każdego z nich trasę spacerową.
Tym razem głównym tematem spaceru będzie miażdżyca – choroba, która rozwija się przez całe nasze życie, a nieleczona
może skończyć się zawałem serca, udarem
mózgu lub amputacją nogi. Miażdżyca to
stwardnienie oraz zwężenie tętnic, będące
skutkiem odkładających się w nich blaszek miażdżycowych, tworzących złogi
utrudniające przepływ krwi, co w konsekwencji utrudnia funkcjonowanie całego
organizmu i prowadzi do wymienionych

wcześniej następstw. Dlatego właśnie warto poznać czynniki ryzyka wystąpienia
choroby, jej przyczyny, objawy i zasady leczenia, a także zakres badań profilaktycznych, informujących o występujących
w organizmie zagrożeniach. Wszystkie te
zagadnienia przybliży podczas prelekcji
współpracujący ze stowarzyszeniem lekarz rodzinny, Maciej R. Hoffmann.
„Spacer dla Serca”, z uwagi na jego walory zdrowotne, jest przedsięwzięciem
kontynuowanym od kilku lat, a jego celem
jest nie tylko systematyczne poszerzanie,
ale przede wszystkim utrwalanie wiedzy
zdrowotnej w dziedzinie chorób serca
i układu krążenia. Stąd w programie tegorocznej imprezy przewidziano dla wszystkich uczestników konkurs wiedzy ze znajomości zasad profilaktyki i czynników ryzyka w chorobach serca i układu krążenia
oraz skromny, zdrowy poczęstunek.
Niezależnie od zaplanowanego 29
września spaceru program przedsięwzię-

cia uzupełniono o warsztaty relaksacyjne,
które odbędą się w październiku. Psychoterapeutka Agnieszka Dwojak podczas
zajęć z muzykoterapii nauczy czerpać
z walorów terapeutycznych muzyki docierającej do każdego, bez względu
na wiek człowieka, a psychoterapeutka
Sylwia Minta nauczy technik relaksacyjnych, skutecznych w walce ze wszechobecnym w naszym życiu stresem.
Projekt „Spacer dla Serca” jest realizowany przy współudziale Stowarzyszenia
Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej oraz przy finansowym wsparciu powiatu krotoszyńskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert i pozyskanych z grupy
krotoszyńskich firm sojuszników. Skorzystaj zatem z szansy zdobycia dodatkowej
wiedzy zdrowotnej. Uczestnicząc w organizowanej imprezie profilaktyczno-edukacyjnej wzmocnisz swoje serce, poznasz kolejny
czynnik ryzyka wystąpienia chorób serca
i układu krążenia, poszerzysz swoją wiedzę
i utrwalisz propagowane systematycznie
zasady zdrowego i aktywnego stylu życiu.
(AO)
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TRIATHLON / BIEGI

Malbork zdobyty

Tegoroczna edycja Castle Malbork zgromadziła blisko1400 zawodniczek izawodników. Rywalizację na dystansie 1/2 (1,9 km
pływania, 90 km jazdy rowerem, 21 km
biegu) wygrał Tomasz Szala (3: 56: 01), wyprzedzając Tomasza Spaleniaka (4: 01: 28)
i Filipa Przymusińskiego (4: 11: 31). Damian Witkowski uzyskał czas 5: 08: 42

i uplasował się na 105. miejscu.
Na dłuższym dystansie startował Paweł Błażutycz, który z czasem 11: 25: 42
znalazł się na 69. lokacie. Zwyciężył Jakub Kimmer z wynikiem 8: 50: 02.
Półmaraton Szpot w Swarzędzu wygrał Krzysztof Hadas z czasem 1: 08: 50.
Nasz powiat reprezentowali Marcin Obal
(90. miejsce – 1: 31: 53), Artur Marek
(106. miejsce – 1: 33: 05), Błażej Zimmermann (126. miejsce – 1: 34: 19), Jacek Modrzyński (335. miejsce – 1: 45: 21) oraz
Marek Ostój (515. miejsce – 1: 54: 02).
(GRZELO)

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Srebro Andrzeja Ruska

SUMO

Mistrzostwa Polski w Kobylinie
W Kobylinie odbyły się Mistrzostwa
Polski Młodziczek i Młodzików w Sumo pod honorowym patronatem
burmistrza Tomasza Lesińskiego.
Był to najważniejszy etap eliminacji
przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy w Estonii.
Do rywalizacji przystąpiło blisko 200
zawodniczek i zawodników z całego kraju. Bardzo dobrze zaprezentowali się gospodarze imprezy – ekipa UKS Samson
Kobylin uplasowała się bowiem na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Kobylińscy sumocy wywalczyli cztery medale. Aleksandra Osman (50 kg) oraz Jakub
Kaźmierczak (55 kg) zdobyli srebrne
krążki, a Agata Jarka (60 kg) i Klaudia
Matysiak (+65 kg) stanęły na trzecim
stopniu podium.
Dwa brązowe medale to dorobek
Olimpijczyka Sulmierzyce. Przemysław

FOT. www.kobylin.pl

Damian Witkowski i Paweł Błażutycz startowali w XVII edycji Castle
Triathlon Malbork. Z kolei krotoszyńscy biegacze rywalizowali w III Półmaratonie Szpot w Swarzędzu.

Wizner był trzeci w kat. 45 kg, a Dominika Grobelna w kat. 65 kg. Na podium nie
udało się stanąć reprezentantom TA Rozum Krotoszyn. Dominik Konowalczyk
był trzynasty w kat. 55 kg, natomiast Angelika Paradys zajęła siódme miejsce
w kat. 50 kg.
– Dziękuję wszystkim sponsorom,

którzy przyczynili się do organizacji tych
mistrzostw – powiedział Mirosław Flak,
trener UKS Samson. – W szczególności
chciałbym wyróżnić panią Mariolę Wojciechowską, dyrektor Zespołu SPiP w Kobylinie, za udostępnienie obiektu oraz
osobiste zaangażowanie w imprezę.
(GRZELO)

ZAPASY
Andrzej Rusek wywalczył srebrny
medal na Mistrzostwach Polski
w Trójboju Siłowym Klasycznym Juniorów. W Kielcach zawodnik reprezentujący Stowarzyszenie Atletyki
Ciężkiej Ursus Krotoszyn rywalizował
w kategorii +120 kg.
Mieszkaniec Cieszkowa ma 18 lat
i dopiero zaczyna zmagania w kategorii
do 23 lat. Już w swoim pierwszym starcie
w tej grupie wiekowej wywalczył srebrny
medal, tracąc do pierwszej lokaty zaledwie 7,5 kg. W przysiadzie A. Rusek zaliczył 260 kg, pobijając dotychczasowy rekord kraju, w wyciskaniu osiągnął 120 kg,

a w martwym ciągu uzyskał 230 kg. Łączny wynik 610 kg dał mu drugie miejsce
i srebrny medal MP.
– Ze swojego startu jestem zadowolony, gdyż celem było pobicie rekordu kraju
w
przysiadzie,
który
wynosił 257,5 kg – mówi A. Rusek. – Dziękuję za pomoc w przygotowaniach Romanowi Szymkowiakowi, Szczepanowi Zimmermannowi, Krzysztofowie Szlachcie
oraz wszystkim kolegom z klubu. Teraz
skupiam się już na grudniowych zawodach sprzętowych, na których zamierzam
pokazać się z bardzo dobrej strony – zapowiada trójboista.
(GRZELO)

Srebrny medal Roberta Barana
Na początku września w warszawskiej Arenie Ursynów odbyły się LXI
Memoriał Pytlasińskiego w Zapasach w Stylu Klasycznym, XXVII Memoriał Wacława Ziółkowskiego
w Zapasach w Stylu Wolnym
oraz XXII Poland Open w Zapasach
Kobiet. Bardzo dobrze spisał się Robert Baran, zdobywając srebrny medal w kategorii 125 kg.
W pojedynku ćwierćfinałowym reprezentant LKS Ceramik Krotoszyn po-

konał 3-0 zawodnika z Węgier, Daniela
Ligetiego, a w półfinale po świetnej walce
okazał się lepszy od Chińczyka Zhiweia
Denga, wygrywając 7-3.
W finałowej konfrontacji krotoszyński zapaśnik musiał uznać wyższość mistrza Rosji, Anzora Khizrieva, przegrywając przez przewagę techniczną. W tej samej kategorii brązowy medal wywalczył
Kamil Kościółek.
– Pozytywnie mogę ocenić moje sobotnie walki, ale z finałowego pojedynku
nie jestem zadowolony. Przede mną jesz-

cze trochę pracy, aby odpowiednio zaprezentować się na październikowych mistrzostwach świata w Budapeszcie – ocenił Robert Baran w wywiadzie dla TVP
Sport.
(GRZELO)
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KARATE

Weszli w nowy sezon z przytupem
15 września odbył się XV Jubileuszowy Turniej Karate o Puchar Kostrzyńskiego Samorządu. Znakomicie spisali się zawodnicy z naszego powiatu, zdobywając wiele medali. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajął UKS Shodan Zduny.
Do rywalizacji przystąpili reprezentanci 21 klubów z makroregionu. Każdy
z zawodników walczył o przynależność
do kadry Wielkopolski WKF, czyli formuły olimpijskiej. Aż 27 krążków zgar-

nęła ekipa Shodana – po dziewięć z każdego kruszcu, co dało jej pierwszą lokatę
w klasyfikacji klubowej.
Siedem medali (1 złoty, 1 srebrny, 5
brązowych) wywalczyli karatecy ASW
Nippon Krotoszyn, pięć razy na podium
(złoto i cztery raz brąz) stawali przedstawiciele Koźmińskiego Klubu Karate
Do Shotokan, a jeden brązowy krążek to
dorobek UKS Ukemi Kobylin.
Na najwyższym stopniu podium
w Kostrzynie stanęli Kajetan Woźniak
(KKK Do Shotokan – kumite), Jakub

DART

Nasi walczyli w Chorzowie
Przedstawiciele Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta rywalizowali
w Grand Prix POD 2 Darta w Chorzowie. Najlepiej spisał się Jacek Cieślak, który każdego dnia imprezy
walczył w fazie pucharowej.
Pierwszego dnia na etapie grupowym zmagania zakończyli Przemysław
Sawicki, Adrian Jasiński, Sebastian Szostak, Włodzimierz Skalski oraz Marta
Pawlicka. Do fazy pucharowej przeszli
Przemysław Pawlicki, Zdzisław Jusiak

i Jacek Cieślak. Pierwszy z wymienionych
pokonał Marcina Lewandowicza (3: 2)
i Roberta Rosika (3: 2) oraz przegrał
z Krzysztofem Waberskim (0: 3) i Sławomirem Makwińskim (0: 3). Z. Jusiak
ograł Cezarego Biernackiego (3: 1) i Mateusza Szmidta (3: 2), a nie dał rady Bartoszowi Sokołowskiemu (2: 3) i Marcinowi
Słomskiemu (0: 3). J. Cieślak wygrał
z Grzegorzem Mrozem (3: 0), Sławomirem Sewulokiem (3: 0) i Jackiem Domką
(3: 0), a lepsi od niego okazali się Rudolf
Wolkmann (2: 3) i Tytus Kanik (0: 3).

Pleskacz (ASW Nippon – kata), Marta
Streubel (UKS Shodan – kata), Katarzyna Trafankowska (UKS Shodan – kata), Jakub Formanowski (UKS
Shodan – kata), Natasza Adamska
(UKS Shodan – kata) oraz Filip Kowalczyk (UKS Shodan – kata). Ponadto
zdunowskie zespoły były najlepsze
w kata dziewcząt 10 lat i młodszych, juniorek, młodziczek i juniorek młodszych oraz w pierwszym kroku 8 lat
i młodsi.
(GRZELO)

Wniedzielę napierwszym etapie zawody zakończyli Z. Jusiak, W. Skalski, M. Pawlicka, S. Szostak, A. Jasiński, P. Pawlicki.
Z kolei P. Sawicki w grupie pokonał Mateusza Szklannego (3: 1) oraz Mirosława Kowalskiego (3: 1), a w fazie pucharowej wyeliminował go J. Cieślak (0:3), który następnie
nie sprostał Krzysztofowi Kciukowi (0: 4).
Na kolejnym turnieju Grand Prix rozpocznie się rywalizacja drużynowa. Krotoszyńscy darterzy występować będą w zespole Meblex Rawicz, a koszulki i wpisowe
ufundował jeden z członków grupy – Z.
Jusiak. Poza nim w drużynie znaleźli się
W. Skalski, P. Sawicki, A. Jasiński, J. Cieślak, S. Szostak i P. Pawlicki jako kapitan.
(GRZELO)
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Monika nie zwalnia tempa Wielkie emocje w pojedynku Orłów
W bardzo nerwowej atmosferze zakończyło się sobotnie spotkanie Białego Orła Koźmin Wlkp. z Orłem
Mroczeń. Gdy w 88. minucie ekipa
Dariusza Maciejewskiego wyszła
na prowadzenie 3: 2, wydawało się,
że koźminianie zgarną pełną pulę.
A jednak zeszli z boiska pokonani.

Kolejnymi sukcesami może pochwalić się Monika Jadczak. Młoda zawodniczka zajęła pierwsze miejsce
wśród kobiet w Rajdzie Hajstra i była druga w biegu w Sarnowie.
Ponad 400 uczestników wzięło udział
w V Rajdzie Hajstra, który odbył się 8 września w ramach Dni Karpia. Monika startowała w biegu przełajowym na 10 kilometrów, zaliczanym do Grand Prix cyklu „Powiat ostrowski biega”. Po dwóch biegach reprezentantka Krotoszyńskiej Grupy Biegowej była liderką, wyprzedzając drugą w klasyfikacji zawodniczkę o 4 minuty.

Monika znów pokazała klasę i pokonała trudną trasę w czasie 47.25, będąc
najlepszą w gronie pań. Druga kobieta dotarła do mety okoły 3 minuty później.
Tym samym nasza zawodniczka umocniła się na czele klasyfikacji GP „Powiat
ostrowski biega”.
Osiem dni później rywalizowała
w Sarnowie w kolejnej edycji imprezy
„Cała Polska biega – Rawicz też”. W biegu
głównym, którego trasa wiodła po ciężkim piaszczystym podłożu, M. Jadczak
uzyskała czas 43.57 i uplasowała się
na drugim miejscu wśród kobiet.
(ANKA)

– Z natury jestem spokojnym człowiekiem i raczej staram się motywować
kolegów, nie skupiając się na pracy sędziów. Niestety, arbitrzy tego pojedynku
pokazali się z bardzo słabej strony i wydali wiele bardzo kontrowersyjnych decyzji.
Dla przykładu, przy ostatnim golu kierownik drużyny rywali stał przy moim
słupku i cały czas mnie obrażał – tak sobotnie widowisko skomentował Patryk
Szulc, bramkarz koźmińskiego zespołu.
Spotkanie znakomicie rozpoczęli goście, którzy po 30 minutach gry, po dwóch
indywidualnych akcjach Mikołaja Szulca,
prowadzili 2: 0. Potem do pracy wzięli się
miejscowi. – Przy pierwszej bramce dla
Mroczenia zawodnik zaatakował mnie
wślizgiem. Kolejny gol padł z rzutu wolnego, który sędzia podyktował, bo podobno,
wybijając piłkę, opuściłem pole karne.
Przy trzecim trafieniu był spalony – powiedział golkiper koźminian.

Gospodarze doprowadzili więc do remisu. Koźminianie jednak ponownie wyszli na prowadzenie w 88. minucie za sprawą Tomasza Miedzińskiego. Mało kto się
wtedy spodziewał, że Biały Orzeł zakończy
ten pojedynek bez choćby jednego punktu.
A jednak... W doliczonym czasie gry
rywale jeszcze dwa razy zdołali pokonać P.
Szulca. Najpierw uczynił to Marcin Górecki, a potem do siatki trafił Rafał Janicki.
Już w najbliższy weekend derby powiatu – Biały Orzeł zmierzy się z Piastem
Kobylin.
(GRZELO)

Orzeł Mroczeń - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 4:3 (1:2)
BRAMKI: 0:1 – Mikołaj Szulc (15’), 0:2
– Mikołaj Szulc (26’), 1:2 – Jakub
Kupczak (42’), 2:2 – Rafał Janicki (62’
wolny), 2:3 – Tomasz Miedziński (88’),
3:3 – Marcin Górecki (91’), 4:3 – Rafał
Janicki (93’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Bierła,
Konopka, Kaczmarek, Nowakowski (58’
T. Miedziński) – Lis, Wosiek,
Maciejewski, Błażejczak (72’ Oleśków)
– Kamiński (89’ Borowczyk), M. Szulc

Sport
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Stal Pleszew - Astra Krotoszyn

Astra lepsza od Stali

0:1 (0:1)
BRAMKA: 0:1 – Łukasz Budziak (34’)
ASTRA: Jarysz – Olejnik, Jankowski,
Reyer, Adamski (75’ Piwowar) Juszczak, Budziak, Krystek, Stachowiak
- Gmerek (86’ Kuszaj), Paczków

FOT. Jardersport.pl

Trafienie Łukasza Budziaka w 34.
minucie zapewniło Astrze Krotoszyn
wyjazdową wygraną ze Stalą Pleszew. Podopieczni trenera Krzysztofa Wewióra walczyli o każdy centymetr boiska i to się opłaciło.
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Zdecydowanym faworytem spotkania była Stal, która po przyjściu trójki doświadczonych piłkarzy znajduje się w czubie tabeli. W obozie Astry liczono na to,
że powrót do zdrowia Dariusza Reyera
przyniesie pozytywne skutki.

PIŁKA NOŻNA

Długo oczekiwane zwycięstwo

Kluczowa dla losów pojedynku była 34. minuta. Damian Gmerek posłał futbolówkę w pole karne w kierunku dalszego
słupka, gdzie znajdował się Szymon Juszczak. Skrzydłowy Astry zgrał piłkę doŁukasza Budziaka, a ten skierował ją do siatki.
Jednym z bohaterów konfrontacji był
Bartosz Jarysz, który tego dnia dwoił się
i troił w bramce. Warto też dodać, że pleszewianie dwukrotnie trafili wpoprzeczkę. Natomiast w 50. minucie golkiper Astry w sobie tylko znany sposób wybił końcami palców piłkę po strzale Błażeja Ciesielskiego.
Krotoszynianie pokazali konsekwencję taktyczną, która przy odrobinie szczęścia i nieskuteczności rywali dała im cenne zwycięstwo w Pleszewie.
(GRZELO)

w sytuacji sam na sam z bramkarzem
i pokonał Bartosza Kubiaka.
Kilka minut później Piast pozbawił
rywali złudzeń. Po prostopadłym podaniu od Dominika Sneli M. Olikiewicz zagrał piłkę wzdłuż pola bramkowego,
a Mateusz Wachowiak z najbliższej odległości umieścił ją w siatce.
Strzelanie zakończył ten, który zaczął. W 70. minucie M. Olikiewicz wykorzystał sytuację sam na sam z golkiperem
Zielonych, ustalając wynik konfrontacji.
Wnajbliższej kolejce dojdzie dodrugich
w tym sezonie derbów powiatu krotoszyńskiego. W Koźminie Wielkopolskim miejscowy Biały Orzeł zmierzy się z Piastem.
(GRZELO)

Po sześciu porażkach z rzędu Piast
Kobylin się przełamał i wywalczył
komplet punktów. Podopieczni trenera Pawła Janasa na własnym
obiekcie pokonali 4: 1 najsłabszy zespół klasy międzyokręgowej, Zielonych Koźminek.
Wynik spotkania otworzył w 9. minucie Mateusz Olikiewicz. Po rozegraniu
z rzutu wolnego przed polem karnym gości napastnik miejscowych nie dał szans
bramkarzowi Zielonych. Marcin Lajs
miał sporego pecha przy drugim trafieniu
dla Piasta. Po strzale z dystansu Jakuba
Szymanowskiego piłka odbiła się od słupka, a następnie od pleców golkipera i wpadła do siatki.

Po zmianie stron nadzieję na korzystny rezultat przywrócił przyjezdnym Marcin Gaweł, który po prostopadłym podaniu z głębi pola znalazł się

Piast Kobylin – Zieloni
Koźminek 4:1 (2:0)
BRAMKI: 1:0 – Mateusz Olikiewicz (9’
wolny), 2:0 – Mariusz Łajs (33’
samobójcza), 2:1 – Marcin Gaweł (53’),
3:1 – Mateusz Wachowiak (60’), 4:1 –
Mateusz Olikiewicz (70’)
PIAST: B. Kubiak – K. Kubiak,
Ratajczak, Wosiek, A. Kurzawa –
Kamiński (75’ E. Jędrzejak), Snela (63’
Kokot), Szymanowski, Kaźmierczak –
Wachowiak (80’ Janowski), Olikiewicz
(75’ Kowalski)

Mariusz Walkowiak
Chiropraktyka metodą Pierce'a to
zaawansowana terapia, prowadzona
na specjalnej kozetce z zapadniami, która
pozwala na wyjątkowo dokładne i bezpieczne działanie, nawet w przypadku
skomplikowanych problemów odcinka
szyjnego kręgosłupa i zrotowanej miednicy. Efektem jest przywrócenie prawidłowej ruchomości kręgów, pracy układu nerwowego, funkcji fizjologicznych
oraz wyrównanie miednicy.
Metoda Pierce'a wyróżnia się bez-

pieczeństwem ze
względu na wykorzystanie specyficznej techniki
nastawienia – bez
rotacji głowy. Diagnoza opiera się
na wnikliwej analizie zdjęć RTG,
badaniu neurologicznym mięśni i czucia
skórnego, badaniu palpacyjnym całego
kręgosłupa i miednicy oraz szczegółowym wywiadzie i historii choroby.

