■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■

NR 255

■

WTOREK 9 PAŹDZIERNIKA 2018

■

NAJWIĘCEJ CZY TELNIKÓW W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM

■

e-mail:redakcja@glokalna.pl

DZIŚ W NUMERZE:
● SŁUŻBA ZDROWIA

● NASZA AKCJA

Dyrekcja SOR-u ocenia
postępowanie lekarki
jako niewłaściwe

KARTY PARTNERSKIE
dla mieszkańców
powiatu!

Czytaj na str. 8

Czytaj na str. 22
● DODATEK

● EKOLOGIA

Jak segregować odpady
– krok po kroku –
część V
Czytaj na str. 6
● DODATEK

TWOJE DZIECKO
Czytaj na str. 18-19

TWOJE ZDROWIE
I URODA
WYBORY
Czytaj na str. 24-26
● SPORT

Roszczak wicemistrzem
świata w pięcioboju
rzutowym
Czytaj na str. 27

Trójka kandydatów
zmierzyła się w debacie

str. 6
Czytaj

Aktualności

2

WTOREK, 9 października 2018

OŚWIATA

Załatwią to polubownie czy sprawa trafi do sądu?
Kancelaria adwokacka, reprezentująca ponad stu nauczycieli z czterech krotoszyńskich szkół podstawowych, złożyła w trzech z tych placówek (w czwartej uczyni to w najbliższych dniach) wezwanie do zapłaty
zaległego wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe.
Jak wyjaśniają pełnomocnicy grupy
krotoszyńskich nauczycieli, wynagrodzenie to było permanentnie zaniżane,
począwszy od roku szkolnego 2010/2011. Powołując się na opinię
wojewody, prawnicy podkreślają, iż organ prowadzący szkoły nie ma kompetencji, by ustalać sposób rozliczeń godzin ponadwymiarowych.
– W związku z tym organ prowadzący wydał do szkół polecenie, by owe
godziny rozliczać progresywnie,
a nie – jak to jest w całym kraju – proWydawca:Wielkopolska Squad S.C.
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BANK SPÓŁDZIELCZY

Uroczyste przekazanie samochodu

porcjonalnie – tłumaczą pełnomocnicy. – Istotą przyjętego sposobu rozliczania jest więc zaniżanie wynagrodzenia
za te godziny – dodają.
Wezwania do zapłaty trafiły
do trzech placówek – SP nr 1, SP nr 5 i SP
nr 8. Roszczenia dotyczą w sumie 58 nauczycieli. Jednocześnie kancelaria wzywa
szkoły do prawidłowego rozliczania godzin ponadwymiarowych. Podobne wezwanie trafi lada moment także do SP
nr 7. W tym przypadku chodzi o ponad 50 nauczycieli.
Wezwania trafiły też do burmistrza
Franciszka Marszałka z prośbą o nieutrudnianie dyrektorom realizacji tegoż,
jak również o polubowne załatwienie
sprawy, póki pozwy nie zostały skierowane do sądu.
– Wyznaczyliśmy siedmiodniowy
termin na zapłatę, na to, by się dogadać.
Jeśli nie będzie żadnej reakcji w tym cza-

sie, złożymy w sądzie zbiorowe pozwy.
A z procesami, jak wiadomo, wiążą się
niemałe koszty – oznajmiają adwokaci.
Przypomnijmy, że o sprawie zrobiło
się głośno po interwencji senatora Łukasza Mikołajczyka, do którego dotarła informacja o niezgodnym z obowiązującym prawem pracy rozliczaniu i wypłacaniu wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli. Parlamentarzysta poinformował o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, która skontrolowała pięć szkół z gminy Krotoszyn. Kontrola wykazała, iż w dokumentach sporządzanych przez dyrektorów poszczególnych placówek, które później trafiają
do Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, nie są wykazywane niezrealizowane godziny dydaktyczne w dniach,
w których nie odbywają się lekcje z przyczyn od nauczycieli niezależnych.
ANDRZEJ KAMIŃSKI

1 października na krotoszyńskim
rynku doszło do uroczystego przekazania nagrody głównej ubiegłorocznej jesiennej edycji loterii Lokata
SGB. Szczęśliwą posiadaczką samochodu Seat Leon 5D Copa została
klientka Banku Spółdzielczego
w Krotoszynie – Jolanta Paszek.
Kluczyki do samochodu przekazał
laureatce Jan Pluta – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie.
Kolejne edycje Lokaty SGB układają się
zgodnie z porami roku, a pula nagród jest
imponująca. Samochody, skutery, rowery,
sprzęt RTV i AGD oraz inne atrakcyjne nagrody cztery razy w roku trafiają do rąk
klientów banków spółdzielczych SGB.
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie

z każdą edycją gwarantuje swoim Klientom
atrakcyjne oprocentowanie dla lokowanych
środków oraz liczne nagrody dodatkowe. 26 lipca w siedzibie organizatora (SGB
Bank S. A. z siedzibą w Poznaniu) odbyło
się losowanie nagród z ubiegłorocznej jesiennej edycji Lokaty SGB. Udział w loterii
zapewniały 6-miesięczne Lokaty SGB, założone w okresie od 16 października do 22
grudnia2017 wminimalnej kwocie500zł,
a każda wielokrotność tej sumy zwiększała
szanse na wylosowanie nagrody.
W puli nagród głównych, jako ta najbardziej wartościowa, znalazł się samochód Seat Leon 5D Copa, który wylosowała klientka krotoszyńskiego oddziału
Banku Spółdzielczego, na co dzień mieszkanka gminy Krotoszyn. Gratulujemy!
(NOVUS)

Aktualności

KROTOSZYN

Dotacja na zakup koparko-ładowarki

Koszt zakupu koparko-ładowarki wyniósł 159 900 zł.
Sprzęt będzie służył do utrzymywania systemu melioracyjnego na terenie gminy Krotoszyn.
(ANKA)

FOT. www.krotoszyn.pl

Związek Spółek Wodnych
w Krotoszynie uzyskał
od gminy dotację na zakup używanej koparko-ładowarki. Wysokość dofinansowania to 40 tys. zł.
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WYBORY

Trójka kandydatów zmierzyła się w debacie
3 października w Szkole Podstawowej
nr 7 z OI im. Henryka Jordana w Krotoszynie odbyła się debata kandydatów
na burmistrza w nadchodzących wyborach samorządowych. Przybyli
mieszkańcy mieli okazję przekonać
się, co mają do zaproponowania Franciszek Marszałek, Sławomira Kalak
i Bartosz Kosiarski.

nie dzieje, ale chcę zwrócić uwagę na to, żeby jakość inwestycji była lepsza – oznajmił
B. Kosiarski, jako przykłady podając zły stan
boiska przy szkole na Parcelkach czy miejsc
parkingowych na zrewitalizowanym rynku.
Prezes UKS Jedynka zaznaczył, że
można szukać oszczędności w budżecie, by
zrealizować oczekiwane inwestycje drogowe. Zaproponował zlikwidowanie niepotrzebnych – według niego – wydatków, takich jak wyjazdowe szkolenia dla radnych,
dyrektorów i kierowników. B. Kosiarski
wspomniał również o jednym ze swoich
sztandarowych pomysłów, czyli zapoczątkowaniu budowy Centrum Sportu i Rekreacji w Krotoszynie w jednym miejscu. Podkreślił, iż jest to projekt nakilka kadencji, ale
dzięki temu spółka mogłaby wreszcie osiągać zyski, zamiast generować ciągłe straty.
Sławomira Kalak, omawiając swój program wyborczy, skupiła się na kilku obsza-

OPS

Nie tracimy czasu na kłótnie

4 października w hotelu Krotosz odbyła się konwencja wyborcza Stowarzyszenia Obywatelskie Porozumienie Samorządowe. Na spotkaniu zaprezentowano kandydatów
w nadchodzących wyborach samorządowych.

Do licznie zgromadzonych członków
OPS-u przemówił Wiesław Sołtysiak.
Przewodniczący przypomniał historię
stowarzyszenia oraz idee, jakie przyświecały jego założycielom.
– Cztery lata minęły bardzo szybko – powiedział. – Dzisiaj znów sto-

rach aktywności. – Najważniejsi dla mnie
będą ludzie, a później marmury – stwierdziła kandydatka. Wymieniła zadania, które dla włodarza naszej gminy powinny być
sprawami priorytetowymi. Według niej są
to zabieganie o rozpoczęcie budowy obwodnicy Krotoszyna, remont dworca kolejowego oraz wprowadzenie oszczędności
w gminie, ale nie kosztem obywateli – np.
pracowników szkół. Tym samym nawiązała
do głośnej sprawy rozliczania godzin ponadwymiarowych.
– Dzięki środkom rządowym chcę
założyć w gminie szybki Internet – mówiła S. Kalak. – Ważną kwestią jest również wprowadzenie referendum obywatelskiego, w którym mieszkańcy mieliby
szansę wypowiedzieć się na temat ważnych inwestycji. Dlatego zamierzam powołać Społeczną Radę Konsultacyjną
przy burmistrzu, która by się składała
imy przed wyzwaniem, jakie stanowią
wybory. Podczas ostatniej kadencji
członkowie OPS-u organizowali dla
mieszkańców wiele ważnych inicjatyw.
Niektórzy oczekiwali, że będziemy
„opozycją totalną”. Byliśmy opozycją
pracującą dla dobra mieszkańców, nietracącą czasu na kłótnie i niesnaski.
Możemy się różnić i spierać, ale merytorycznie, bez podziału na plemiona – stwierdził W. Sołtysiak.
W pro gra mie wy borczym OPS
skupia się na takich kwestiach jak rozwój oświaty, kolejne inwestycje drogowe, dalsza rozbudowa szpitala powiatowego i poszerzenie usług medycznych,
Zaprezentowano oczywiście kandydatów na burmistrzów, do rad miejskich i rady powiatu. W Koźminie
Wlkp. OPS postanowiło poprzeć Dominika Radwańskiego w ubieganiu się
o stanowisko burmistrza, a w Zdunach
kandydatem komitetu OPS jest Barbara
Kempiak.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

z przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych.
Dyrektor SP nr 1 deklaruje także pomoc mieszkańcom poprzez wprowadzenie
darmowych porad prawnych. Zamierza też
wprowadzić tzw. gminne becikowe, które
by zakładało wypłatę 500 zł za pierwsze
dziecko i 1000 zł za każde kolejne, jak również program Mieszkanie Plus. – Musimy
sprawić, żeby miasto nie wymierało, żeby
tak wielu młodych ludzi stąd nie wyjeżdżało – oświadczyła S. Kalak.
Burmistrz Franciszek Marszałek
w swoim wystąpieniu omówił dorobek
czterech lat mijającej kadencji oraz plany
na kolejną. – Mój program zasadza się
na trzech słowach: mieszkańcy, współdziałanie i rozwój – powiedział F. Marszałek. – Przez ostatnie cztery lata właśnie
w taki sposób staraliśmy się zarządzać gminą. Współdziałaliśmy z mieszkańcami, że-

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

ZDUNY

Pieniądze na sprzęt dla strażaków

FOT. www.zduny.pl

Franciszek Marszałek to obecny burmistrz Krotoszyna. Sławomira Kalak od początku kariery zawodowej związana jest ze
Szkołą Podstawową nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich, gdzie od 16 lat pełni funkcję dyrektora. Bartosz Kosiarski jest nauczycielem wychowania fizycznego w SP nr 1
z 17-letnim stażem oraz prezesem UKS Jedynka, a ponadto prowadzi własną firmę.
Po losowaniu kolejności każdy z kandydatów przedstawił swój program wyborczy. Jako pierwszy głos zabrał Bartosz Kosiarski. – Chciałbym państwu uświadomić,
w jaki sposób powinien działać samorząd – rozpoczął B. Kosiarski. – Burmistrz
pełni rolę wykonawczą w mieście, więc tak
naprawdę politykę kreuje Rada Miejska,
które uchwałami decyduje, wjakim kierunku trzeba iść. Burmistrz natomiast jest odpowiedzialny za to, by wszystkie inwestycje
i uchwały były należycie wykonywane, by
pieniądze z naszej wspólnej skarbonki były
wydawane odpowiedzialnie.
Jak stwierdził, w Krotoszynie zdarzają
się inwestycje, które nie są właściwie wykonywane, a mimo to zostają oddawane
do użytku, przez co – z powodu poprawek – gmina ponosi dodatkowe koszty. – To nie jest tak, że w Krotoszynie nic się

by zapewnić gminie rozwój. Najważniejszą
inwestycją, jaka czeka nas w przyszłości,
niezależnie od tego, kto zostanie burmistrzem, jest dalsza rewitalizacja Krotoszyna.
Będzie to już czwarty etap. Najpierw zrewitalizowaliśmy rynek, potem pobliskie uliczki, a następnie miała miejsce modernizacja
Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z budową
hali widowiskowo-sportowej. Kolejny etap,
który już się zaczął, to al. Powstańców Wielkopolskich, a później przyjdzie czas na krotoszyńskie błonie.
Burmistrz podkreślił, jak ważna jest
dobra współpraca z powiatem i władzami
wojewódzkimi, gdyż dzięki temu można
wspólnie realizować duże inwestycje czy
korzystać ze środków zewnętrznych.
Wspomniał również o termomodernizacji
krotoszyńskiego Wodnika i modernizacji
odkrytego basenu oraz o uruchomieniu lodowiska, o co apelowała część mieszkańców.
Mówiąc o obwodnicy, wyjaśnił, że jest
to kwestia niezależna od burmistrza, ponieważ taka inwestycja zależy od władz centralnych. – Pojawiły się informacje, że zostanie uruchomiony Program Budowy Małych Obwodnic. Dlatego zwróciłem się
o wyjaśnienie do posłów, senatorów i ministra. Z odpowiedzi, jaką otrzymałem, wynika, że taki program nie będzie realizowany.
W Programie Dróg Krajowych i Autostrad
do 2025 roku nie przewiduje się obwodnicy Krotoszyna. We współpracy z dwoma
powiatami opracowujemy studium korytarzowe, które wytyczy przebieg przyszłej obwodnicy, jeśli pojawią się pieniądze na jej realizację – stwierdził F. Marszałek.

27 września w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej burmistrz Zdun Tomasz Chudy
oraz skarbnik gminy Iwona Klepacka podpisali umowę na dofinansowanie jednostek OSP.
Dotacja pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości i została przekazana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Kwota na wspar-

cie techniczne strażaków wynosi 36 400 zł,
a wkład własny gminy to 1 procent.
Pieniądze przeznaczone będą na zakup hydraulicznych nożyc do cięcia, defibrylatora, nożyc do cięcia pedałów gazu,
hamulca itp., noża do cięcia pasów bezpieczeństwa oraz zestawu klinów i podpór do stabilizacji pojazdów biorących
udział w zdarzeniach.
(NOVUS)

Gmina Zduny
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NA DRODZE

Karambol na ul. Ceglarskiej

Jedna osoba poszkodowana, pięć
rozbitych pojazdów i zniszczone ogrodzenie – to bilans zdarzenia drogowego, do którego doszło 26 września
na ulicy Ceglarskiej w Krotoszynie.
Jak ustalono, poruszający się ul. Ceglarską pojazd uderzył w jadący
przed nim samochód, a następnie staranował trzy zaparkowane auta i wjechał
w metalowe ogrodzenie posesji.
Strażacy wspólnie z ratownikami medycznymi udzielili pomocy osobie poszkodowanej. Lekarz podjął decyzję o przewiezieniu jej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Potem strażacy odłączyli akumu-

latory w rozbitych pojazdach, a po czynnościach dochodzeniowych policji usunęli z jezdni pozostałości po wypadku.
– Kierujący pojazdem marki Opel
Zafira mieszkaniec gminy Zduny nie zachował należytej odległości od pojazdu
poprzedzającego Hyundai, doprowadzając przez to do zderzenia. Następnie zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył
w zaparkowane na posesji pojazdy, a potem w metalowe ogrodzenie. Był trzeźwy.
Ukarany został mandatem w wysokości 250 złotych – informuje Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
(NOVUS)

Z POLICJI

Włamywacz zatrzymany
Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie prowadzili w ostatnim czasie działania operacyjne,
dotyczące kradzieży z włamaniem
na terenie naszego powiatu. W rezultacie tych czynności zatrzymano 20-letniego krotoszynianina, który ma na koncie włamania do wielu
obiektów.
Policjanci od dłuższego czasu pra-

SŁUŻBA ZDROWIA

Dziecko z agrafką w tchawicy
Krotoszyński SOR ponownie w centrum wydarzeń. 28 września rodzicie
zgłosili się do szpitala z 6-miesięcznym dzieckiem, które połknęło agrafkę. Lekarka nie stwierdziła poważnego zagrożenia życia i mały pacjent został odesłany do Ostrowa. Tam uznano, że stan chłopca jest na tyle poważny, że musi zostać przetransportowany
do Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska przeprowadzono udany zabieg.
Sprawą zainteresowały się ogólnopolskie media.
Sytuacja wywołała sporo kontrowersji,
ponieważ lekarka, która badała chłopca
w krotoszyńskim szpitalu, nie stwierdziła
poważnego zagrożenia życia. Dziecko zostało prześwietlone i okazało się, że agrafka
utknęła w okolicy tchawicy. Była otwarta,
a ostry koniec był skierowany ku górze. Mimo tego zalecono rodzicom, żeby przetransportowali syna prywatnym samochodem na oddział chirurgi dziecięcej w Ostrowie Wlkp, ponieważ w Krotoszynie nie było technicznej możliwości, by przeprowadzić zabieg.
Rodzicie ruszyli więc ze swoją pociechą doOstrowa. Mieli przedsobą40 minut
jazdy samochodem. W pewnym momencie zrobiło się niebezpiecznie, gdyż ich synek zaczął się krztusić. Wiedzieli, że od tej

chwili liczy się każda minuta, więc poprosili o pomoc patrol policji z Krotoszyna. – Matka trzymała na rękach małe, płaczące dziecko. Chcieli pilnie dotrzeć
do szpitala. Policjanci natychmiast wsiedli
do radiowozu i asystowali małżeństwu, żeby jak najszybciej dotarło na miejsce – mówi Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
Ostrowscy lekarze stwierdzili, że trzeba natychmiast usunąć agrafkę z gardła. Pacjenta przetransportowano do ośrodka klinicznego we Wrocławiu. Dopiero tam lekarze wykonali zabieg wyciągnięcia ostrego
przedmiotu. Agrafka była otwarta, ale
przy użyciu specjalistycznego sprzętu udało się ją wyjąć.
Być może udałoby się uniknąć niepotrzebnego stresu i paniki, gdyby 6-miesięcz-

ny chłopiec już z Krotoszyna został przetransportowany karetką na sygnale. Sprawą
zainteresowała się również Prokuratora Rejonowa w Krotoszynie. Wszczęto śledztwo
w sprawie narażenia 6-miesięcznego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub
zdrowia. – W celu weryfikacji doniesień
medialnych, dotyczących odmowy hospitalizacji dziecka, co do którego istniało uzasadnione podejrzenie połknięcia ciała obcego w postaci agrafki, jeszcze w dniu 29
września prokurator zlecił funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie zabezpieczenie dokumentacji medycznej odnośnie udzielonych świadczeń
medycznych z placówek, do których udali
się rodzice dziecka. Przesłuchano rodziców
oraz zabezpieczono zapisy monitoringu
w krotoszyńskim SP ZOZ – wyjaśnia Ma-

cowali nad sprawą włamania i kradzieży z budynku gospodarczego i altan
na terenie gminy. Sprawdzali każdą informację, która mogła mieć związek ze
sprawą. Po analizie zebranego materiału kryminalni wytypowali mieszkańca
Krotoszyna, który mógł być zamieszany
w te przestępstwa.
We wrześniu funkcjonariusze zatrzymali 20-letniego mężczyznę. Z policyjnych ustaleń wynika, że od maja
do sierpnia tego roku dokonywał właciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Prokuratura
stwierdziła konieczność weryfikacji wszelkich okoliczności, związanych z prawidłowością zastosowania procedur medycznych, przesłuchania świadków oraz uzyskania opinii biegłych. Decyzją zastępcy prokuratora okręgowego w Ostrowie Wlkp.
z 3 października postępowanie będzie kontynuowane przez Wydział I Śledczy tamtejszej Prokuratury Okręgowej.
Krotoszyński SP ZOZ wystosował oficjalne oświadczenie w tej sprawie. – Nie jest
prawdą – jak informowały szczególnie
w pierwszych godzinach po zdarzeniu niektóre media (…) – jakoby lekarka pełniąca
wówczas dyżur odmówiła pomocy dziecku.
Po analizie dostępnych dokumentów i pisemnych wyjaśnień złożonych przez personel pełniący dyżur w tym dniu na oddziale
stwierdzamy, że przyjęcie dziecka na oddział SOR przebiegło zgodnie z procedurami. Dziecku niezwłocznie po dotarciu
na oddział i przeprowadzeniu standardowego wywiadu zostało wykonane RTG klatki
piersiowej i jamy brzusznej, dzięki czemu
szybko potwierdzono podejrzenie o połknięciu agrafki. Świadczenie medyczne
w tym przypadku zostało więc udzielone.
Ubolewamy jednak, że lekarka pełniąca dyżur na SOR-ze, kierując się dobrym stanem
zdrowia dziecka wchwili jego pobytu naoddziale, nie podjęła obowiązku zabezpieczenia dowozu dziecka transportem medycznym do szpitala w Ostrowie Wlkp. Była to
jej samodzielna decyzja. W tym czasie

mań, kradnąc cenne przedmioty, takie
jak piła spalinowa, imadło, wiertarka,
przewód elektryczny, myjka ciśnieniowa, akumulator, szlifierka kątowa, a także wiele innych. Łączna wartość skradzionego mienia to kilka tysięcy złotych. Złodziej sprzedał przywłaszczone
przedmioty w jednym z lombardów,
tym samym wprowadzając jego właściciela w błąd.
Sprawca usłyszał łącznie osiem zarzutów. Przyznał się do zarzucanych czynów,
za co odpowie przed sądem. Grozi mu kara nawet do dziesięciu lat pozbawienia
wolności.
(NOVUS)

w szpitalu znajdowały się 2 karetki, które
mogły zostać do tego wykorzystane. Za zaistniałą sytuację szpital przeprasza rodziców
dziecka. Informujemy, że SP ZOZ – po analizie tego zdarzenia – podjął działania naprawcze związane zpostępowaniem wsytuacjach, w których na oddział ratunkowy,
w trybie nagłym, trafiają dzieci i są one następnie kierowane do innych szpitali. Działania naprawcze dotyczą zarówno przeprowadzonej diagnostyki w SOR, jak i zastosowanej formy transportu do oddziału specjalistycznego. Większy nacisk i uwaga personelu postawiona zostanie – w uzasadnionych przypadkach – na korzystanie z transportu medycznego. Lekarka, która 28 września pełniła dyżur, została poinformowana
o wynikach przeprowadzonego postępowania wewnętrznego, a także pisemnie upomniana przez zastępcę dyrektora SP ZOZ
ds. medycznych. Zostały również podjęte
rozwiązania, które pozwolą dyrekcji prowadzić nadzór nad dalszą pracą pani doktor,
szczególnie w sytuacjach niestandardowych. Dyrekcja szpitala ocenia postępowanie lekarki w zakresie przekazania pacjenta
do szpitala w Ostrowie Wlkp. jako niewłaściwe. Podjęte działania naprawcze mają
nacelu zapobieganie wprzyszłości takim sytuacjom jak ta, która zdarzyła się 28 września. Dyrekcja podkreśla również, że krytyka tego przypadku nie może być jedynym
wyznacznikiem całościowej oceny pracy
SOR-u czy całego szpitala – czytamy
w oświadczeniu szpitala.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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ZDUNY

Dofinansowanie na remont zabytkowego kościoła
W Urzędzie Miejskim w Zdunach
podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego
kościoła poewangelickiego w Zdunach”.
Dokument parafowali Tomasz Chudy – burmistrz Zdun, Iwona Klepacka – skarbnik gminy oraz Krzysztof Grabowski – wicemarszałek województwa
wielkopolskiego.
Projekt zakłada prace rozbiórkowe,
naprawę i odgrzybienie drewnianej kon-

strukcji, wykonanie pokrycia dachu wraz
z rynnami i instalacją odgromową. Ponadto teren wokół kościoła zostanie zagospodarowany poprzez nasadzenie zieleni.
W pobliżu pojawi się także kilka ławek.
Miejsce to będzie objęte monitoringiem
miejskim.
– Zawarta umowa jest realizowana
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w kwestii
ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego. Na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego
wpłynęło kilkanaście projektów. Myślę,

że pozyskane środki pomogą realnie panu
burmistrzowi wyremontować ten zabytkowy kościół. Chciałbym pogratulować
pracownikom urzędu miejskiego dobrze
przygotowanego projektu. Bardzo ważne
jest, żeby wszystkie dokumenty były profesjonalnie napisane. Muszą bowiem spełnić określone kryteria – wyjaśnił wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
Całkowita wartość projektu to ponad 500 tys. zł, a kwota dofinansowania
wyniesie ok. 280 tys. zł. – Jak wiadomo,
społeczność niemiecka do zakończenia II wojny światowej zawsze w Zdunach

była obecna. Cmentarz poewangelicki
również wymaga rewitalizacji, ale nie
można od razu mieć wszystkiego – stwierdził Tomasz Chudy.
Po podpisaniu umowy burmistrz za-

PGKiM

Inwestycji nie ma końca
W siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie odbyło się spotkanie, w trakcie którego podpisano
umowę na wykonanie inwestycji
na ulicy Wiewiórowskiego i Klemczaka w Krotoszynie. Chodzi o uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Wartość tych zadań to
ok. 6 milionów zł.
– Na realizację tych inwestycji udało
nam się pozyskać dofinansowanie, przez

co ceny wody nie ulegną zmianie – powiedział Marcin Jamry, prezes PGKiM.
Dotacja pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Pracownicy PGKiM wskazali na konieczność przeprowadzenia inwestycji
na ulicy Wiewiórowskiego, która jest
przygotowywana do przyłączenia nowego
zakładu – przetwórni mięsa firmy DINO. – Jeśli chodzi o ulicę Klemczaka, to
przez długi czas nie realizowano tam żadnej inwestycji. Wiemy, że jej stan jest niezadowalający. Wymiana całej infrastruk-

tury pozwoli zarządcy drogi na wykonanie nowej nawierzchni po zakończeniu
wszystkich prac – wyjaśniono.

M. Jamry zaznaczył, że spółka rozumie potrzeby mieszkańców, ale nie da się
zrealizować wszystkiego od razu. Z kolei

prosił wicemarszałka do miejscowości
Ruda, gdzie ze środków unijnych wybudowano świetlicę wiejską. Nowoczesny
obiekt powstał z płyt warstwowych.
(NOVUS)

burmistrz Franciszek Marszałek podkreślił, że wszystkie inwestycje są realizacją
potrzeb mieszkańców gminy.
– Wszystkie prace będą wykonywane pod ziemią. Efekty często nie są widoczne. Jest to jednak konieczne, żeby
gmina mogła prawidłowo się rozwijać.
Mieszkańcy długo czekają, żeby ulica
Klemczaka przestała wyglądać jak teraz.
Ustaliliśmy wstępnie ze starostą, że
po niezbędnych pracach kanalizacyjnych
ta droga zostanie wspólnie zmodernizowana. Gratuluję pracownikom PGKiM
oraz wykonawcom. Cieszy to, że pojawiają się chętni, by startować w przetargach – oznajmił burmistrz Krotoszyna.
(NOVUS)

Na Bieżąco

10

WTOREK, 9 października 2018

KOŹMIN WLKP.

Wyróżnienie dla ZAZ-u

FOT. ZAZ Koźmin Wlkp.

POLITYKA

We wrześniu w Poznaniu odbyła
się XIII Regionalna Gala Konkursu Lodołamacze 2018, w ramach którego
nagrody przyznaje się osobom i firmom przełamującym bariery w świecie niepełnosprawnych. W kategorii
'zakład pracy chronionej' drugie miejsce przyznano Zakładowi Aktywności
Zawodowej w Koźminie Wlkp.
Nagrodę odebrał kierownik ZAZ-u,
Jerzy Fornalik, który nie krył satysfakcji
z faktu docenienia dotychczasowej działal-

ności zakładu i trudu, jaki został podjęty
przez koźmiński samorząd w rozwój ekonomii społecznej.
Koźmiński ZAZ już od 10 lat tworzy
warunki pracy, dostosowane do osób niepełnosprawnych. Jest jednym z liderów
promowania idei społecznie odpowiedzialnego biznesu.
Podczas poznańskiej gali zostali nagrodzeni regionalni zwycięzcy z województw
łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Nagrody wręczono w ośmiu kategoriach.
(NOVUS)

BIBLIOTEKA

Poezja ,,Labiryntu”

Spotkanie z kandydatami koalicji
W trakcie niedawnej konferencji Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska – Platforma / Nowoczesna
przedstawiono kandydatów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w zbliżających się wyborach samorządowych. Z okręgu leszczyńskiego o miejsce w sejmiku będą się
ubiegać Ewa Panowicz i Włodzimierz Szewczyk.
Ewa Panowicz mieszka niedaleko
Leszna. Prowadzi kancelarię radcy prawnego. Ukończyła studia prawnicze
na Wydziale Prawa i Administracji
UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zarządzania i informatyki
na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako
radna sejmiku chce skupić się na takich
dziedzinach jak rozwój małych miejscowości z jak największym wykorzystaniem środków zewnętrznych, wspiera-

nie rozwoju sportu, zwłaszcza młodzieży. Zamierza też zająć się kwestią ochrony środowiska i walki ze smogiem poprzez dotacje do wymiany pieców grzewczych na ekologiczne.
Włodzimierz Szewczyk to były kandydat na burmistrza Krotoszyna. Od 20
lat pracuje w służbie zdrowia, która – jak
przyznaje – jest mu szczególnie bliska.

W sejmiku zamierza zabiegać o budowę
drugiego w Polsce Ośrodka Terapii Plutonowej w leczeniu nowotworów. – Taki
ośrodek istnieje w Krakowie i byłoby dobrze, żeby powstał również w Wielkopolsce – oznajmił W. Szewczyk, dla którego
profilaktyka i leczenie chorób nowotworowych to niezwykle ważne sprawy.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

PRZEDSZKOLE NR 5

FOT. KBP

100 kilometrów na 100-lecie niepodległości

21 września w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbyła się premiera kolejnego tomiku poezji Józefa Zdunka, tym razem zatytułowanego „Labirynt”.
Józef Zdunek urodził się w 1937 roku w Orpiszewie, ukończył Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, jest doktorem nauk humanistycznych, nauczycielem, regionalistą, bibliofilem i miłośnikiem poezji
od szkolnych lat. Pierwsze wiersze opublikował w prasie lokalnej.

W 2014 roku zadebiutował wydaniem książkowym poezji pt. „Pożegnania
nieustanne”. Dwa lata później ukazał się
jego kolejny tomik pt. „Światło i cienie”,
a w 2017 „Wątpienia”. Wszystkie zostały
wydane przez wydawnictwo Rhytmos,
dzięki wsparciu finansowemu burmistrza Krotoszyna, Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie oraz Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej.
Na premierze „Labiryntu” wystąpili
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie.
(NOVUS)

W sobotę w Przedszkolu nr 5 Wesoła Gromadka zebrała się grupa
mieszkańców wraz ze swoimi dziećmi, żeby wziąć udział w akcji „100
kilometrów na 100-lecie niepodległości”.
Uczestnicy, którzy przybyli w biało-czerwonych barwach, zostali powitani
przez dyrekcję Przedszkola nr 5 oraz burmistrza Franciszka Marszałka. – Jest nam
niezmiernie miło, że możemy wziąć
udział w obchodach 100-lecia odzyskania
niepodległości na sportowo. To miła i ciekawa inicjatywa, integrująca nas wszystkich. W związku z okrągłą rocznicą pamiętajmy słowa Jana Pawła II – „Wolności
nie można tylko posiadać, trzeba ją stale
zdobywać i umacniać”. Pamiętajmy o naszej historii i budujmy naszą wolność poprzez takie oddolne akcje – powiedział
włodarz Krotoszyna.

Uczestnicy akcji zostali podzieleni
na cztery grupy – rowerzystów, pływaków, biegaczy i miłośników nordic walking. Każdy musiał pokonać określony
dystans – kolarze 50 kilometrów trasą
z Krotoszyna do Średziny i z powrotem,
osoby z kijkami przeszły 20 kilometrów
z podziałem na dwie drużyny (po 10 km
każda), grupa na krytym basenie przepły-

nęła w sumie 20 km, a biegacze pokonali
trasę z Krotoszyna do Zdun i z powrotem
o długości 10 km.
Za udział w przedsięwzięciu wszyscy
otrzymali nagrody w postaci np. pamiątkowych kubeczków z logotypem akcji
„100 kilometrów na 100-lecie niepodległości”.
(NOVUS)
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ZDUNY

FOT. Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa”

Piknik organizacji pozarządowych

W ostatnią sobotę września w Zdunach odbył się II Piknik Organizacji
Pozarządowych Subregionu Kaliskiego. Organizatorami wydarzenia
były Zdunowskie Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy oraz Centrum
Integracji Wielkopolskich Inicjatyw
Społecznych z Kalisza.
Patronat honorowy nad imprezą objęli burmistrz Zdun oraz Gminna Rada
Działalności Pożytku Publicznego – jako
partner wydarzenia. Na piknik przybyła
liczna grupa przedstawicieli rozmaitych
stowarzyszeń i organizacji, takich jak Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
w Ostrowie Wlkp., Fundacja Iskierka Nadziei w Zdunach, Stowarzyszenie
na Rzecz Kultury ADSUM w Zdunach,
Stowarzyszenie MOTYLEK na Rzecz
Dzieci Specjalnej Troski w Konarzewie,
Fundacja LUDWIK w Ostrowie Wlkp.,
Fundacja NOWA NADZIEJA w Kaliszu,
Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
Goślińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Murowanej Goślinie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie, Akademia Piłkarska Reissa w Zdunach, Stowarzyszenie EUDAJMONIA w Nowych

Skalmierzycach, Towarzystwo Polsko-Brytyjskie w Kaliszu, Fundacja Kaliski
Inkubator Przedsiębiorczości, Kaliska Inicjatywa Miejska, Klub Seniora OPTYMIŚCI w Ostrowie Wlkp. czy Uniwersytet III Wieku w Kaliszu.
Organizatorzy zadbali o smaczny poczęstunek – były ciepłe i zimne napoje,
ciasto i grochówka. Organizacjom udostępniono przestrzeń do prezentacji swoich działań, zaś dla młodszych uczestników pikniku przygotowano gry, konkursy
i zabawy oraz spacer na pobliski szaniec.
W tę część rekreacyjną włączyła się 1.
Zdunowska Drużyna Harcerska.
Kolejnym punktem programu było
World Cafe – forum dyskusyjne, w trakcie którego uczestnicy podzieleni na grupy zmieniali stoliki. Każdy stolik miał
swojego opiekuna-moderatora z tematem
wiodącym. Tym sposobem wszyscy mieli
możliwość wypowiedzenia się na temat
każdego zagadnienia. Opiekunowie spisywali wnioski końcowe, które następnie
przewijały się w dyskusji z grupami.
Dyskusję przy stoliku nr 1 prowadziły Marlena Puźniak oraz Genowefa
Włoch ze Stowarzyszenia MOTYLEK
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Konarzewie. Tematem
przewodnim była integracja osób niepełnosprawnych. Poruszono takie kwestie

jak włączanie dzieci od najmłodszych
lat – poprzez przedszkola integracyjne – w proces integracji ze środowiskiem
osób z niepełnosprawnościami; większy
udział osób niepełnosprawnych w życiu
lokalnym oraz organizacja imprez masowych z udziałem takich osób. Postawiono
również na zwiększenie kontaktów dorosłych z niepełnosprawnymi.
Przy stoliku nr 2 moderatorem była
Kalina Michocka z Kaliskiej Inicjatywy
Miejskiej. Pochylono się nad problemem
dotarcia do ludzi, by angażowali się w inicjatywy lokalne i działalność organizacji
pozarządowych. Uznano, że trzeba formułować jasne przekazy, precyzyjnie określające oczekiwania wobec odbiorców, korzystając przy tym z różnych form komunikacji. Dodatkowo należy tworzyć miłą
atmosferę współpracy, opartej na szacunku i wzajemnym wspieraniu się.
Przy stoliku nr 3 rozmawiano
o współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Dyskusję prowadziła
Anna Grzymisławska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Jak stwierdzono, samorządy gminne
powinny przekazywać więcej środków
budżetowych organizacjom pozarządowym, zamiast instytucjom, które realizują te same zadania własne gminy.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

HARCERSTWO

Nie należy dłużej czekać!

W niedzielę, 23 września, w koźmińskim Parku im. Powstańców Wielkopolskich odbył się harcerski piknik „Nie
należy dłużej czekać!”. Impreza połączona była z akcją znakowania drzew.
Na piknik, oprócz harcerzy, przybyli
ich rodzice i dyrektorzy szkół, a także
burmistrz Maciej Bratborski i przewodniczący Rady Miejskiej Justyn Zaradniak.
Po przywitaniu wszystkich uczestników rozpoczęła się gra terenowa na terenie parku, z zadaniami dotyczącymi powstania wielkopolskiego. Hasłem przewodnim była odezwa, jaką wygłosili dowódcy powstania wielkopolskiego na rozpoczęcie wolnościowego zrywu – „Nie
należy dłużej czekać!”.

Jednocześnie poszukiwano nowych
tabliczek na drzewach w parku. Harcerze
bowiem odtworzyli 20 tabliczek z nazwami unikatowych gatunków drzew. – Gatunki drzew w naszym parku są niesamowite, a niektóre z nich rzadko spotykane
w Polsce. Dlatego zależało nam, aby odtworzyć tabliczki z ich nazwami – powiedział Artur Minta, komendant hufca.
Po grze na wszystkich czekała „Biało-czerwona strefa radości”, gdzie można
było wykonać kotylion czy pamiątkową
eko-torbę z herbem powstania wielkopolskiego. Oprócz tego każdy mógł skosztować świeżego ciasta i pysznej lemoniady.
Zakup tabliczek do oznakowania
drzew iorganizacja całego wydarzenia zostały sfinansowane z budżetu Koźmina Wlkp.
(NOVUS)

To i Owo

13

POD NASZYM PATRONATEM

Czerwona Szpilka
Co kryje się pod tą intrygującą nazwą? Czerwona Szpilka to projekt,
który pomaga kobietom stać się pewną siebie w każdej dziedzinie życia.
Jest to wydarzenie dla pań, które chcą
odnosić sukcesy w życiu, lubią o siebie zadbać i chcą cały czas poszerzać
swoje umiejętności i kompetencje.
Spotkanie w ramach projektu Czerwona Szpilka odbędzie się 22 października o godzinie 17.30 w Hotelu Wawrzyniak. Poprowadzą je kobiety, które
mają na swoich kontach liczne sukcesy.
Spełniają się nie tylko w sferze zawodo-

wej, ale też prywatnej. Ich wykłady
na pewno będą inspiracją do wzięcia życia w swoje ręce.
Wszystkie panie zainteresowane
udziałem w spotkaniu zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku oraz
strony Czerwonej Szpilki, na których
można dowiedzieć się więcej o wydarzeniu, a także kupić bilety:
–
https://www.
facebook.
com/events/298081870790441/
– https://czerwonaszpilka. pl/czerwona-szpilka-miescie/eliksir-mlodosci-i-skutecznosci/.
KINGA KOSTKA

ZDUNY

Wizyta królowej kryminałów
Przed kilkoma dniami w Bibliotece
Publicznej w Zdunach gościła Katarzyna Bonda, jedna z najpopularniejszych autorek powieści kryminalnych
w Polsce. Na spotkanie przybyło liczne grono miłośników jej twórczości.

Wspinali się na trzecie piętro

FOT. PSP Krotoszyn

Wszystkie powieści Katarzyny Bondy
zyskały status bestsellerów. Jest autorką trylogii kryminalnej z Hubertem Meyerem – „Sprawa Niny Frank”, „Tylko martwi
nie kłamią”, „Florystka”, dokumentów kryminalnych „Polskie morderczynie” i„Zbrodnia niedoskonała” oraz podręcznika „Maszyna do pisania”. Ogromną popularność i prestiżowe nagrody zyskała dzięki serii z profilerką Saszą Załuską – „Pochłaniacz”, „Okularnik”, „Lampiony”, „Czerwony pająk”.

STRAŻACY

A już wkrótce na naszych łamach
opublikujemy obszerny wywiad z Katarzyną Bondą!
(NOVUS)

Pod koniec września Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie przeprowadziła
trzeci etap zawodów w ramach Tur-

nieju Czterech Wspinalni. Była to już
siódma edycja tej rywalizacji.
W szranki stanęło 29 zawodników, re-

prezentujących komendy powiatowe bądź
miejskie PSP z Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Kalisza, Poznania i Piły.
W zmaganiach indywidualnych najlepszy był Krzysztof Gajewski (czas 15,50
s. / KP PSP Piła). Kolejne miejsca zajęli Daniel Więckowski (16,09 / KM PSP Kalisz), Piotr Foremski (16,81 / KM PSP Poznań), Piotr Bielawski (17,35 / KP PSP
Krotoszyn), Szymon Woźniak (17,50 /
KM PSP Kalisz), Damian Drążek (17,64 /
KP PSP Pleszew).
W klasyfikacji drużynowej triumfowali strażacy z KM PSP Kalisz, wyprzedzając rywali z jednostek w Pleszewie,
Krotoszynie, Ostrowie Wlkp. i Poznaniu.
(NOVUS)
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I LO KROTOSZYN

Olimpiada wiedzy o społeczeństwie
W I Liceum Ogólnokształcącym im.
H. Kołłątaja w Krotoszynie zorganizowano I Regionalną Miniolimpiadę
Wiedzy o Społeczeństwie. W szranki
stanęło 19 uczniów klas VIII szkół
podstawowych i III gimnazjów.
Patronat honorowy nad imprezą objęli starosta krotoszyński Stanisław
Szczotka, burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek i starosta pleszewski Maciej Wasielewski.
Zanim uczniowie przystąpili do zmagań, odczytano list, który skierowała
do nich Krystyna Łybacka, poseł do Parlamentu Europejskiego, która podkreśliła,
jak ważne jest poszerzanie horyzontów.
Olimpiada składała się z dwóch etapów – części pisemnej i quizu multimedialnego. Uczniowie musieli wykazać się
wiedzą ze świata socjologii, polityki i stosunków międzynarodowych. W komisji

konkursowej znalazły się nauczycielki – Julita Ludwiczak i Anna Czwojda – oraz uczniowie klasy IIIc i pomysłodawcy przedsięwzięcia – Marcin Kasperkowiak i Bartosz Marszałek.
Do drugiego etapu zakwalifikowało
się sześć osób. Finaliści odpowiadali
na pytania związane z treściami wyświetlanymi na projektorze. Dotyczyły m. in.
najsławniejszych polityków czy ustrojów
poszczególnych państw europejskich.
Zwycięzcą obu części olimpiady został Przemysław Jakubek (opiekun: Joan-

na Michalak) ze Szkoły Podstawowej nr 8
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M.
Curie-Skłodowskiej w Krotoszynie. Kolejne miejsca zajęli Piotr Czemplik (opiekun: Marta Koniecpolska) ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika
w Krotoszynie i Szymon Grządka (opiekun: Justyna Wójcik) z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Krotoszynie.
Laureaci otrzymali upominki, ufundowane przez Starostwo Powiatowe
i Urząd Miejski oraz licznych sponsorów.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Rozmaitości
STRZELANIE

FOT. Antoni Azgier

Walczyli o mistrzostwo
Krotoszyna i powiatu

We wrześniu na strzelnicy LO Krotoszyn przeprowadzono otwarte zawody strzeleckie z broni kulowej. Juniorzy oraz seniorzy rywalizowali
w strzelaniu z karabinu dowolnego
i pistoletu sportowego.
Tego dnia na strzelnicy zebrała się
młodzież z SP 3, SP 4, SP 5, ZSP 2 i ZSP
Zduny oraz seniorzy ze środowiskowego
Koła LOK w Krotoszynie, jak również
niezrzeszeni.
W strzelaniu juniorów kdw-10 najlepszy okazał się Mateusz Sroka (SP nr 4 Krotoszyn – 74 pkt.), wyprzedzając Bartłomieja
Kazowskiego (ZSP nr 2 Krotoszyn – 67
pkt.) i Mikołaja Wojciechowskiego (ZSP
nr 2 – 65 pkt.). Strzelanie z ps-10 wygrał
Dominik Hybysz (ZSP nr 2 – 82 pkt.),

a za nim uplasowali się Bartłomiej Kazowski
(97 pkt.) i Martyna Wasielak (SP nr 4 – 79
pkt.). W klasyfikacji łącznej juniorów pierwsze miejsce zajął B. Kazowski, druga była M.
Wasielak, a trzecia lokata przypadła Borysowi Staszewskiemu (SP nr 4).
W kdw-10 seniorów triumfował Robert Wasielak (CSiR – 82 pkt.), przed Robertem Grządką (67 pkt.) i Mariuszem
Czubakiem (64 pkt.). W ps-10 także najlepszy był R. Wasielak (81 pkt.), który wyprzedził Iwonę Karżewicz (CSiR – 75
pkt.) i M. Czubaka (71 pkt.).
Puchary i medale dla najlepszych zakupione zostały ze środków Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego
w Krotoszynie w ramach oferty dla organizacji pozarządowych.
(NOVUS)
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ZUZANNA NADZIEJA & MARCIN PAWLIK
- Klub Fotografii Artystycznej „Blenda”

PROJEKT

Seniorzy pełni inicjatyw!

Wystawa „Trój-wymiar codzienności”

Za nami kolejna edycja projektu
„Senior z inicjatywą”, organizowanego przez krotoszyński oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie. W tym
roku wydarzeniu przyświecało hasło
„Życie to kabaret”.
Impreza odbyła się pod patronatem
marszałka województwa wielkopolskiego
Marka Woźniaka, starosty Stanisława
Szczotki i burmistrza Franciszka Marszałka.
Projekt zainaugurowano konferencją
w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej,
w trakcie której nagrodzono laureatów
konkursu fotograficznego „Życie to kabaret”. Później Irena Marszałek, przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI, mówiła o dotychczasowych edycjach projektu
„Senior z inicjatywą”. Z kolei Ewa Zagawa,
psycholog i geloterapeuta, opowiedziała
o śmiechoterapii, która jest „balsamem dla
duszy i ciała”. Konferencję podsumował
Andrzej Piotrowski, dyrektor PCPR-u.
Następnie odbyły się warsztaty terapii śmiechem, w których uczestniczyło 30 osób. Prowadziły je E. Zagawa i psycholog Anna Żukrowska-Kołodziej. Zajęcia te były przede wszystkim dobrą zaba-

wą. Jak wiadomo, śmiech zwiększa poziom endorfin i odpręża.
28 września w krotoszyńskim kinie
Przedwiośnie odbył się XIV Przegląd
Twórczości Artystycznej „Senior z inicjatywą”. W imprezie wzięło udział 27 organizacji zrzeszających seniorów z powiatów
jarocińskiego, pleszewskiego, gostyńskiego, rawickiego i krotoszyńskiego. Uczestnicy prezentowali swoje talenty w następujących kategoriach – występy zespołowe i indywidualne, rękodzieło (m. in. haftowanie – wyszywanie, szydełkowanie,
malarstwo, biżuteria ręcznie robiona, inne
formy artystyczne), łamanie smaków (m.

in. słone i tłuste przekąski, przetwory warzywne i owocowe, domowe wypieki, nalewki domowej produkcji) oraz fotografia.
Jury przyznało cztery główne nagrody Grand Prix – Eugenii Chojnackiej ze
Stowarzyszenia „Aktywny Koźmin
Wlkp.” za najlepszy występ indywidualny, Grupie Wokalnej „Przyjaciele” za najlepszy występ zespołowy, Klubowi Seniora przy MGOPS w Koźminie Wlkp.
za najlepsze rękodzieło, Klubowi Seniora
w Miejskiej Górce za najlepszy przysmak.
Przyznano także 24 wyróżnienia.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Zamknięte drzwi frontowe kamienic
zaintrygowały nas – członków klubu fotograficznego „Blenda” – do poznania wnętrza budynku. Klatki schodowe to wejście
oddzielające świat zewnętrzny od prywatnej przestrzeni mieszkańców, o którą razem się troszczą.
W obecnych czasach coraz częściej
miejsca te są blokowane współczesną
technologią. Mieszkańcy przemierzający
w pośpiechu kilka razy dziennie swoje
klatki schodowe przestają dostrzegać
piękno i kunszt zabytkowych elementów
tych miejsc.
Postanowiliśmy zatrzymać w kadrze
rzadko spotykany klimat starych klatek
schodowych. Fotografowaliśmy o różnych
porach dnia, czekając na odpowiednie
światło. Obrazy na wystawie przedstawione są w formie tryptyków – zamkniętych ołtarzyków, zmuszamy w ten sposób
widza do interakcji z naszą instalacją. Poprzez formę ekspozycji chcemy złożyć
hołd pomijanym, niszczejącym i coraz
mniej dostępnym przejściom, które chronią mieszkańców.
Po raz pierwszy fotografie do naszej
wystawy są tworzone wspólnie przez
wszystkich członków klubu, nie identyfikujemy obrazów z poszczególnymi auto-

rami. Nasza wystawa odbywa się w ramach 4. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki, który rozpoczyna się 13 października i potrwa
do końca miesiąca. Więcej o Festiwalu
na stronie: www.4festiwal.pl, a krotoszyński wernisaż w niedzielę 14.10
o godz. 17.00 w Galerii Refektarz KOK.
Zapraszamy.
---------------------Klub Fotografii Artystycznej „Blenda” powstał w 2005 r. i działa przy Krotoszyńskim Ośrodku Kultury. Grupa skupia aktualnie kilka osób pasjonujących się
fotografią i zaraża innych poprzez liczne
działania i wystawy. „Blenda” ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw fotograficznych w kraju i za granicą.
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SUMO

Mistrzowski weekend Samsona

W ostatni weekend września w Myślenicach odbyły się Mistrzostwa
Polski Kadetek i Kadetów w Sumo.
Bardzo dobrze zaprezentowała się
ekipa UKS Samson Kobylin, zwyciężając w obu kategoriach. Z kolei zespół TA Rozum Krotoszyn był drugi
w klasyfikacji klubowej chłopców.
Trener Mirosław Flak i jego podopieczni z UKS Samson będą bardzo miło wspominać wyjazd do Myślenic. W klasyfikacji klubowej chłopcy i dziewczęta
z Kobylina okazali się najlepsi.
Złote medale wywalczyli Oliwia Kuś
(UKS Samson, 55 kg) i Piotr Sikora (UKS

Samson, 65 kg). Na drugim stopniu podium stanęli Agata Mroczek (UKS Samson, 50 kg), Mikołaj Raźniak (TA Rozum, 55 kg) i Michał Grzempowski (UKS
Samson, 85 kg).
Brązowe krążki wywalczyli Wirginia
Roszek (UKS Samson, 45 kg), Dawid
Lesk (UKS Samson, 55 kg), Zofia Pioch
(UKS Samson, 60 kg), Kacper Wiatrak
(TA Rozum, 65 kg), Lena Andrzejak (TA
Rozum, 65 kg), Weronika Szafraniak
(UKS Samson, +65 kg), Zuzanna Krystek
(TA Rozum, +65 kg), Mikołaj Kandzierski (UKS Samson, 95 kg) oraz Kacper Mikołajczyk (TA Rozum, +95 kg).
(GRZELO)

KARATE

Shodan pierwszy, Nippon trzeci

W Kobylinie odbył się VI Turniej Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza. W klasyfikacji drużynowej UKS
Shodan Zduny był najlepszy, a Nippon Krotoszyn znalazł się na trzecim
miejscu.
Do rywalizacji przystąpiło 135 zawodników z 16 klubów. Najlepiej spisali
się reprezentanci zdunowskiego klubu,
Dorobek Shodana to 9 złotych medali, 8
srebrnych i 8 brązowych. Na trzecim
miejscu sklasyfikowano ASW Nippon.
Krotoszyńscy karatecy wywalczyli 7 złotych krążków, 6 srebrnych i 5 brązowych.
Kobyliński UKS Ukemi zdobył jedno złoto oraz cztery brązowe medale, a Koźmiński Klub Karate Do Shotokan zgarnął
po jednym krążku z każdego kruszcu.

Na najwyższym stopniu podium
w Kobylinie stawali Jakub Romański
(UKS Shodan – kata, kumite), Natasza
Adamska (UKS Shodan – kata), Sławomir Maciaszek (UKS Shodan – kata),
Marta Streubel (UKS Shodan – kata), Jarosław Adamski (UKS Shodan – kata),
Lena Jankowska (UKS Shodan – kata), Jakub Formanowski (UKS Shodan – kata),
Filip Kowalczyk (UKS Shodan – kata), Jakub Pleskacz (ASW Nippon – kata, kumite), Marcelina Pleskacz (ASW Nippon – kata, kumite), Julia Mosz (ASW
Nippon – kumite), Filip Mosz (ASW
Nippon – kumite), Dawid Fortuniak
(ASW Nippon – kumite), Julia Patecka
(Koźmiński KK – kumite) oraz Dawid
Nele (UKS Ukemi – kumite).
(GRZELO)

LEKKA ATLETYKA

Roszczak wicemistrzem świata!
Mieszkający w Łagiewnikach Czesław Roszczak został wicemistrzem
globu masters w pięcioboju rzutowym. Mistrzostwa Świata Masters
w Lekkiej Atletyce odbyły się niedawno w Maladze.
W imprezie uczestniczyło 8200 zawodniczek i zawodników z ponad 100
krajów. Reprezentujący UKS Olimpijczyk
Pogorzela Czesław Roszczak rywalizował
w kategorii wiekowej M75 w sześciu konkurencjach.
W pchnięcia kulą mieszkaniec Łagiewnik zajął piąte miejsce z wynikiem 11,35 m. W rzucie młotem Roszczak zrealizował plan minimum, jakim
było wejście do finałowej ósemki. Ostatecznie, z rezultatem 33,63 m, zakończył
zmagania na szóstej lokacie.
W rzucie dyskiem mieszkaniec gminy Kobylin był nastawiony na walkę o me-

dal. Wynik 36,03 m pozwolił mu wyjść
na pozycję medalową, ale w ostatniej serii
rywale się zmobilizowali i rzucali na tyle
dobrze, że zepchnęli Roszczaka na piątą
pozycję.
Rzut oszczepem nasz zawodnik potraktował jako trening i przygotowanie
do pięcioboju. Uzyskał rezultat 30,02 m
i został sklasyfikowany na jedenastym

miejscu. Z kolei w rzucie ciężarkiem,
z wynikiem 14,49 m, znalazł się na szóstej lokacie.
Trzy dni później przyszedł czas
na pięciobój rzutowy. W tej dyscyplinie
Roszczak już dwukrotnie wywalczył tytuł
mistrza świata. Zawodnicy rozpoczęli
od rzutu młotem. Łagiewniczanin rzucił
na odległość 35,97 m i plasował się w czołówce. Pchnięcie kulą wygrał z rezultatem 11,66 m. Następnie rzucił dyskiem
na odległość 33,04 i po trzech konkurencjach prowadził z niewielką przewagą
nad Niemcem Fandrichem.
Po rzucie oszczepem (29,51 m) Polak
spadł na drugie miejsce. Ostatnią konkurencją był rzut ciężarkiem. Roszczak uzyskał 13,16 m. Łączny wynik – 4099
punktów – dał reprezentantowi UKS
Olimpijczyk Pogorzela srebrny medal mistrzostw świata.
(ANKA)

TENIS STOŁOWY

Dwa złota na początek sezonu
W Gizałkach rozegrany został pierwszy
turniej Grand Prix Tenisa Stołowego Młodzików i Juniorów Okręgu Południowej
Wielkopolski. Dwa złote medale wywalczyli reprezentanci UKS Impuls Zduny.
W zawodach rywalizowało troje tenisistów zdunowskiego klubu. Doskonałą
formę zaprezentowali Wiktor Malec i Miłosz Kołodziejski. Pierwszy był bezkonkurencyjny w juniorach, a drugi nie miał sobie równych w młodzikach. Blisko podium
była także Kasia Roszczak, która uplasowa-

ła się na czwartej pozycji w młodziczkach.
Warto przypomnieć, iż działalność UKS

Impuls sponsoruje gmina Zduny.
(ANKA)
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Dla wszystkich, ale nie dla każdego
5 listopada minie rok od momentu
powstania Thai Boxing Team Krotoszyn. Klub boksu tajskiego zrzesza
blisko 50 zawodników, którzy trenują pod okiem Łukasza Klepackiego.
Już wkrótce reprezentanci Thai Boxing będą startować w amatorskich
zawodach.
Muay thai nazywany jest sztuką ośmiu
kończyn, gdyż w trakcie walki ciosy mogą
być zadawane pięściami, łokciami, kolanami i stopami. – W Krotoszynie wcześniej
mieliśmy tylko zapasy, sumo oraz brazylijskie jiu-jitsu. Wraz z grupą znajomych szukaliśmy sportu walki, który zapewni nam
kontakt z przeciwnikiem poprzez uderzenia – wyjaśnia Piotr Paterek, prezes klubu
Thai Boxing Team Krotoszyn.
Obecny trener, Łukasz Klepacki,
z grupą znajomych treningi boksu tajskie-

go rozpoczął w 2009 roku. – Wzorowaliśmy się wtedy na chłopakach z Muay Thai
Jarocin. Dwa razy w tygodniu jeździliśmy
do Jarocina na treningi. Zebraliśmy dużo
doświadczenia, zarówno sportowego, jak
i organizacyjnego – kontynuuje P. Paterek.
Krotoszyńscy miłośnicy boksu tajskiego
mieli do dyspozycji małą salkę gimnastyczną, w której organizowali dla siebie dodatkowe treningi. Niestety, po jakimś czasie

nie mogli korzystać z tego pomieszczenia,
co mocno utrudniło im działalność.
Ale 5 listopada ubiegłego roku pasjonaci tej sztuki walki założyli własny
klub – Thai Boxing Team Krotoszyn. – W tej chwili jest u nas zapisanych
blisko 50 osób w różnym wieku. Regularnie na zajęcia uczęszcza 20-25 zawodników. Wszystko uzależnione jest od obowiązków domowych czy zawodowych,

które niekiedy uniemożliwiają udział
w treningach – mówi Ł. Klepacki.
Klub ma swoją siedzibę w Krotoszynie
przy ulicy Robotniczej 21. Zajęcia obywają
się w poniedziałki i środy (w godzinach 18.00-19.30) oraz w czwartki (17.0018.30 – trening wytrzymałościowy). – Zapraszamy osoby od 13. roku życia. Pierwsze
zajęcia są bezpłatne. Wystarczy mieć strój
sportowy oraz chęć do ćwiczeń. Nasze hasło
brzmi: „boks tajski jest dla wszystkich, ale
nie dla każdego” – stwierdza trener.
Póki co jedynym zawodnikiem, który
bierze udział w zawodach, jest Bartłomiej
Nowaczyk. Stoczył już pięć walk na galach w Gostyniu i Pępowie, rywalizował
także w lidze w Koninie. W krotoszyńskim klubie trenuje też Marek Durak, doświadczony zawodnik, który zamierza
wrócić do walk. Jego osiągnięcia w kick-boxingu to złoty medal Otwartych Mi-

ZAPASY

Medalowa piątka

FOT. DSF

Róża Gumienna straciła pas

– Nie chcę takimi rzeczami się tłumaczyć, ale ostatni miesiąc przed walką
był dla mnie szalony – oznajmia Róża
Gumienna. – Na początku września
przygotowywałam się do obrony pracy
doktoranckiej, co zajęło mi dużo czasu.
Z kolei od niedzieli do środy walczyłam
z jelitówką i przechodziły mi przez głowę myśli o odwołaniu pojedynku. Ostatecznie stwierdziłam, że pokażę się
na ringu, co niestety zakończyło się dla
mnie negatywnie.
Podczas gali DSF Kickboxing Challenge 17 zawodniczka Puncher Wrocław
zmierzyła się w kategorii 65 kg z reprezentantką Włoch – Cristiną Caru-

so. – Moja rywalka, podobnie jak ja, ma
bardzo dobre parametry motoryczne.
Wiedziałam, że od samego początku skieruje na mnie grad chaotycznych ciosów,
co też miało miejsce. Starałam się skupiać
na kontrach i to w nich szukać swoich
okazji na punktowanie – opowiada pochodząca z Kobylina zawodniczka.
Sędziowie po sobotnim pojedynku
punktowali następująco – 48-47, 50-46
oraz 49-46. – Sądzę, że głównym powodem mojej porażki było podejście mentalne. Czuję niedosyt oraz spore rozczarowanie swoją postawą. Chcę jak najszybciej rewanżu, a co za tym idzie – odzyskać pas
mistrzowski – stwierdza R. Gumienna.
Zawodniczka nie zamierza długo odpoczywać. – Mój manager jest już w trakcie załatwiania kolejnej walki zawodowej
w grudniu. Następnie planuję stoczyć pojedynek na początku roku, który pozwoli mi
odzyskać upragniony pas – podsumowuje.
(GRZELO)

(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Z dobrej strony pokazali się zawodnicy
UKS Olimpijczyk Sulmierzyce na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i Młodziczek w Zapasach w Stylu Wolnym. Podopieczni Rafała Patalasa zdobyli pięć medali.
Zawody odbyły się w Białogardzie. Rywalizowali zapaśnicy z czterech województw – zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Dla
młodych zawodników był to sprawdzian
przed zbliżającymi się mistrzostwami Polski.
Spośród reprezentantów Olimpijczyka
srebro wywalczyła Dominika Grobelna
w kat. 62 kg, a na trzecim stopniu podium
stanęli Zuzanna Lipska w kat. 58 kg, Norbert Adamczak w kat. 41 kg, Przemysław
Wizner w kat. 44 kg oraz Filip Cierniejewski w kat. 85 kg. W klasyfikacji drużynowej
sulmierzycki klub zajął szóste miejsce.

SPORTY WALKI

W sobotę, 29 września, odbyła się
gala DSF Kickboxing Challenge 17.
W walce o tytuł mistrzowski organizacji Róża Gumienna uległa na pełnym dystansie reprezentantce
Włoch – Cristinie Caruso.

strzostw Śląska w K-1 oraz brązowy krążek na Lubusz Open 2011.
– Zanim kolejni zawodnicy powalczą
w zawodach, chcę ich należycie przygotować. Jest grupa młodych osób, które mają
duży potencjał. Myślę, że kwestią czasu
jest ich udział w zawodach K1 oraz kickboxingu – przyznaje Ł. Klepacki.
– Chcielibyśmy podziękować restauracji Cristal, firmie Jotkel oraz cukierni
Łyskawa, które wspierają nas od początku
istnienia klubu. Zachęcamy też innych lokalnych przedsiębiorców do wsparcia
sportów walki w Krotoszynie. W listopadzie minie rok od pierwszego treningu
pod egidą TBT Krotoszyn. Jesteśmy mądrzejsi o pewne doświadczenia, mamy
więcej kontaktów i wciąż rozwijamy bazę
treningową. Nasz entuzjazm rośnie z czasem, a jego fundamentem są efekty sportowe. Informacje o naszym klubie można
znaleźć na naszym profilu facebookowym – Thai Boxing Team Krotoszyn – podsumowuje P. Paterek.

(ANKA)

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

Zespół Sylwii potrzebuje pomocy

Na początku listopada na Sycylii odbędą się rozgrywki Pucharu Mistrzów
w Piłce Ręcznej Plażowej. Niestety, mistrzynie Polski – ekipa BHT GRU Piotrków Trybunalski, w której występuje
Sylwia Bartkowiak – nie mają wystarczających środków finansowych, by
wziąć udział w tych zawodach.

Piłkarki z Piotrkowa Trybunalskiego to czterokrotne mistrzynie Polski
oraz zwyciężczynie Pucharu Polski,
srebrne medalistki Pucharu Mistrzów,
a także brązowe medalistki klubowych
mistrzostw Europy. – W tym ro ku
za rów no mę ska, jak i żeń ska dru ży na wy wal czy ły ty tuł mi strzow ski

kra ju, co upoważ nia do re pre zen towa nia Pol ski w pre sti żowym tur nie ju Pu cha ru Mi strzów – mówi Syl wia Bart ko wiak. – W zawo dach,
któ re ro ze gra ne zo sta ną w dniach 14 li sto pa da na Sycy lii, za gra 16 naj lep szych ekip z ca łej Eu ro py. Bardzo
chce my wziąć udział w tym tur nie ju, po ka zać spor to wy cha rak ter
i zna leźć się w fi na le. Ale że by do te go do szło, nie zbęd na jest po moc fi nan so wa. Prze lot ze spo łów to
koszt 25 tysię cy złotych. Za kwa te rowa nie z noc le giem to do dat kowe 50
tys. zł – do da je zawod nicz ka po cho dzą ca z Hen ry kowa.
Wszelkie informacje na temat tego,
jak wspomóc drużynę, znaleźć można
na stronie internetowej https://pomagam.
pl/razemzGRU.
(GRZELO)
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Tulisia ograła Białego Orła

Po dziesiątej kolejce klasy międzyokręgowej Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski nadal znajduje się w strefie
spadkowej. W sobotę podopieczni
trenera Dariusza Maciejewskiego
przegrali na wyjeździe z Tulisią Tuliszków 0: 1.
Koźminianie stworzyli sobie, zwłaszcza w pierwszej połowie, kilka wyśmienitych okazji. Bliscy wpisania się na listę
strzelców byli Mateusz Lis, Marcin Kaczmarek i Tomasz Miedziński, ale dwa razy
świetnie interweniował golkiper Tulisii,
a raz obrońca miejscowych zdołał wybić
piłkę z linii bramkowej.

Tulisia Tuliszków - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 1:0 (0:0)
BRAMKA: 1:0 – Patryk Janicki (73’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Lis,
Maciejewski, Kaczmarek, Bierła – T.
Miedziński (75’ M. Leoniak), Oleśków
(70’ Jagodziński), Urny, Błażejczak, M.
Miedziński (75’ Wciórka) – Kamiński

Niewykorzystane sytuacje zemściły
się w 73. minucie, kiedy to po składnej akcji gospodarzy Patryk Janicki zmusił Patryka Szulca do kapitulacji. Warto jednak
odnotować, że bramkarz Białego Orła spisywał się bardzo dobrze, kilka razy popisując się udanymi interwencjami.

PIŁKA NOŻNA

Wytrzymali godzinę

(GRZELO)

KARATE

Złoty medal Adamskiego

Przez godzinę meczu Piasta Kobylin
z SKP Słupca utrzymywał się rezultat
bezbramkowy. Długi czas gospodarze dzielnie stawiali opór rywalom.
Potem jednak przyjezdni dopięli swego i zadali cztery skuteczne ciosy.
Znakomicie zaprezentował się Jarosław Adamski w 18. International
Karate
Tournament
Croatia
Open – Rijeka 2018. Trener UKS
Shodan Zduny zdobył złoto w kata
masters.
Turniej zgromadził ponad 1900 karateków z 224 klubów z 26 państw.
Wśród nich znaleźli się przedstawiciele
UKS Shodan. W kata masters +45 lat Jarosław Adamski nie miał sobie równych
i stanął na najwyższym stopniu podium.
Pozostałym zawodnikom – Katarzynie
Trafankowskiej, Jakubowi Romańskiemu, Jakubowi Formanowskiemu oraz

Maurycemu Maciaszkowi – nie udało się
wywalczyć medali.
– Jako trener wiedziałem, że będzie
bardzo trudno, ale cel i doświadczenie, jakie można było zebrać, warte były podjętego trudu – mówi Jarosław Adamski. – Karate w Chorwacji i na całych Bałkanach
stoi na bardzo wysokim poziomie międzynarodowym. Croatia Open to turniej,
w którym rywalizują medaliści ME i MŚ.
Zawody były świetnie zorganizowane.
Każdy zawodnik wiedział., czy jest opóźnienie, wyniki podawane były na bieżąco
na telebimach, a do dyspozycji było osiem
tatami – stwierdza trener Shodana.
(GRZELO)

W 63. minucie pierwszego gola dla

SKP strzelił Szymon Szczęsny. Jeden z jego
kolegów próbował przelobować wychodzącego z bramki Bartosza Kubiaka. Golkiper
wprawdzie odbił piłkę nad sobą, ale dopadł
do niej Szczęsny i skierował do siatki.
Przy drugim trafieniu bramkarz Piasta także najpierw odbił futbolówkę, lecz
wobec dobitki był już bezradny. Tym ra-

BIEGI

Monika na trzecim stopniu podium
Kolejmymi zawodami, w których
startowała Monika Jadczak, był Bieg
Kobiet ANITA Zawsze PierWsi w Poznaniu. Utalentowana zawodniczka
uplasowała się na trzeciej pozycji.
Bieg na poznańskiej Malcie odbył
się w niedzielę, 30 września. Panie
chciały w ten sposób zwrócić uwagę

na profilaktykę antynowotworową.
Przygotowano dwie trasy wokół jeziora – na dystansach 5,4 oraz 10,8 km.
W obu biegach łącznie star towało 1058 kobiet.
Monika Jadczak pokonała dystans 10,8 km w czasie 48.10 i zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji open.
(ANKA)

Piast Kobylin – SKP Słupca
0:4 (0:0)
BRAMKA: 0:1 – Szymon Szczęsny (63’), 0:2
– Łukasz Pietrzak (75’), 0:3 – Igor
Sarnowski (90’), 0:4 – Kamil Michalak (92’)
PIAST: B. Kubiak – A. Kurzawa, K.
Kubiak, Ratajczak, Wosiek –
Kaźmierczak, Snela, Janowski (75’
Kowalski), Kamiński – Wachowiak (50’
Kokot), Olikiewicz

zem pokonał go Łukasz Pietrzak. W samej końcówce goście dobili Piasta, dwukrotnie skutecznie wykańczając szybkie
kontry. Na listę strzelców wpisali się Igor
Sarnowski i Kamil Michalak.
Piast miał w tym meczu kilka dogodnych sytuacji. W pierwszej odsłonie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę
nad poprzeczkę wybił bramkarz SKP.
Po zmianie stron dwie dobre okazje miał
wprowadzony z ławki rezerwowych Bartosz Kowalski. Z kolei uderzenie Patryka
Kamińskiego zablokowali defensorzy SKP.
Piast nie zasłużył na tak wysoką porażkę z wiceliderem, ale jednak to rywale
byli zdecydowanie skuteczniejsi. W najbliższej kolejce kobylinianie zagrają
na wyjeździe z Piastem Czekanów.
(GRZELO)
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Mariusz Walkowiak
W leczeniu
bólu kręgosłupa
polecam terapię
Dr. Coxa. Pozwala ona bowiem
na bezoperacyjne zmniejszenie
przepukliny dysku i jego regenerację nawet do 30 procent. To metoda
bezpieczna i łagodna, a przede wszystkim skuteczna. Mogą z niej skorzystać
pacjenci z takimi dolegliwościami jak
rwa kulszowa i barkowa, drętwienie,
mrowienie kończyn itp. Wcześniej je-

PIŁKA NOŻNA

Nokaut w drugiej połowie

szyńskiego bramkarza, a po zmianie stron
dołożyli kolejne cztery trafienia i wygrali
aż 7: 2. Po dwa gole strzelili Robert Skrobacz i Maciej Stawiński.
W następnej kolejce krotoszynianie
zagrają na własnym boisku z Polonusem
Kazimierz Biskupi.
(GRZELO)

Victoria Ostrzeszów
- Astra Krotoszyn 7:2 (3:2)
W pierwszej odsłonie spotkania Victorii Ostrzeszów z Astrą Krotoszyn
trwała wymiana ciosów. Na przerwę
z jednym golem przewagi schodzili
miejscowi. Po zmianie stron ostrzeszowianie znokautowali nasz zespół,
zdobywając aż cztery bramki.
Krotoszynianie objęli prowadzenie
po pięknym uderzeniu Szymona Polowczyka, który posłał piłkę w samo okienko
bramki miejscowych. Niedługo potem
kontuzji mięśnia dwugłowego nabawił się
doświadczony Dariusz Reyer, w efekcie
czego musiał opuścić boisko, co niewątpliwie wpłynęło na losy pojedynku.
Po chwili rzutu karnego nie wykorzystał Maciej Stawiński, ale krótko po tej sytuacji Victoria wyrównała za sprawą Eryka

BRAMKA: 0:1 – Szymon Polowczyk (6’),
1:1 – Eryk Młoczyński (20’), 1:2 – Karol
Krystek (32’ wolny), 2:2 – Robert
Skorbacz (37’), 3:2 – Maciej Stawiński
(44’), 4:2 – Robert Skrobacz (63’), 5:2
– Michał Mazurek (75’), 6:2 – Maciej
Sipurzyński (85’), 7:2 – Maciej
Stawiński (87’)
ASTRA: Jarysz – Jankowski, Stachowiak
(70’ Piwowar), Krystek, Olejnik,
Juszczak, Kuszaj, Budziak, Gmerek,
Polowczyk, Reyer (18’ Marciniak)

Młoczyńskiego. Astra ponownie wyszła
na prowadzenie w 32. minucie po strzale
Karola Krystka z rzutu wolnego.
To tylko rozsierdziło gospodarzy, którzy od tego momentu zaczęli niepodzielnie panować na murawie. Przed przerwą
zdołali jeszcze dwa razy pokonać kroto-

dynym 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.

