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POD NASZYM PATRONATEM

Tłumy na treningu z Qczajem!

NASZA AKCJA

Zagłosuj
na ulubionego proboszcza!
2 listopada ruszył nasz Plebiscyt
„Ulubiony Proboszcz Powiatu Krotoszyńskiego w 2018 roku”. To już
siódma edycja zabawy, która cieszy
się wielką popularnością wśród naszych Czytelników.
Na naszej liście znajduje się 27 proboszczów z terenu powiatu krotoszyńskiego. Zachęcamy do głosowania, dzięki

któremu macie możliwość wyrażenia
swojej opinii. Wkrótce dowiemy się,
z działań którego proboszcza jesteście zadowoleni najbardziej.
Laureata plebiscytu poznamy o północy 30 listopada 2018. Wtedy to nasza
zabawa dobiegnie końca. Regulamin plebiscytu i klasyfikację on-line znajdziecie
na: www.glokalna.pl – zakładka NASZE

3 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie odbył się
wielki trening fitness pod hasłem
„Ukochoj się z Qczajem”. Daniel Kuczaj to słynny trener personalny, który zyskał już ogromną popularność
w naszym kraju. Organizatorem wydarzenia było Active Zone.

AKCJE.

Na trening stawiło się ponad 200
osób, głównie pań w różnym wieku. Nie
zabrakło również dzieci. Rozgrzewkę
przeprowadziła Hania Szymańska – trenerka personalna fitness z MsFit Studio
z Gostynia. Następnie na scenie pojawił
się gość specjalny, czyli Qczaj.
Najpierw wygłosił mowę motywacyjną, żeby wzbudzić – przede wszystkim
w kobietach – większą wiarę w siebie
i nieograniczony potencjał własny. Potem
wszyscy przystąpili do intensywnego tre-

(RED)

Jak głosować?
Wyślij sms pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o treści PROBOSZCZ.,
podając numer kandydata według wzoru: PROBOSZCZ. 28
Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!
Oddaj 3 głosy na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 72051

(koszt 2,46 zł z VAT).
Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567
(koszt 7,38 zł z VAT).

ningu wespół z Qczajem. Każda osoba
z wielkim zaangażowaniem wykonywała
wszystkie ćwiczenia.
W trakcie imprezy można było zasięgnąć porad przy stoiskach firm Active Zone, Dom Zdrowia czy Yasumi epil.
Daniel Qczaj Kuczaj ma 31 lat i po-

chodzi z Ludźmierza na Podhalu. Rodowity góral obecnie robi karierę jako trener
fitness, ale w życiu parał się wieloma zajęciami, np. próbował swoich sił w aktorstwie. Trenuje aktywnie fitness od ponad 10 lat, brał udział także w zawodach
kulturystycznych. Z czasem rozpropagował swoją działalność w Internecie, odnosząc przy tym duży sukces, ponieważ wiele jego treningów obserwuje codziennie
tysiące osób. Wielka w tym zasługa jego
bezpośredniości i uroku osobistego.
Sponsorami treningu z Qczajem były
m. in. MonEw – dla Wyjątkowych Kobiet, Dom Zdrowia, Centrum Sportu
i Rekreacji Wodnik, Sławek Skalski, Yasumi epil, Auta Kaczmarek, EkoZysk, Sklep
Motoryzacyjny Pawlicki.
(NOVUS)

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
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KONFERENCJA

Rodzice w życiu szkoły

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie odbyła się konferencja „Rodzicu – możesz wiele. Prawa i obowiązki rodziców w szkole”. Inicjatorką wydarzenia była Sabina Rybakowska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Benicach.

Wydawca:Wielkopolska Squad S.C.

BASZKÓW

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

Budynki gospodarcze w ogniu

g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

Późnym wieczorem 27 października
wybuchł pożar budynków gospodarczych w miejscowości Baszków
(gmina Zduny). Osób poszkodowanych nie było.

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
g.kotecki@glokalna.pl

Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl
Wydawca nie odpowiada za treść
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

Na akcję wysłano zastępy gaśnicze
z JRG Krotoszyn, OSP Baszków, OSP
Zduny, OSP Kobylin i OSP Konarzew.
Na miejscu ustalono, że pali się kompleks budynków gospodarczych – dwa
drewniane garaże oraz pomieszczenie
z płyt betonowych. Pożar był już mocno

rozwinięty i zagrażał budynkowi
mieszkalnemu.
Strażacy podali trzy prądy gaśnicze
wody oraz jeden prąd gaśniczy piany sprężonej w natarciu na palące się obiekty.
Po stłumieniu ognia przystąpili do rozbiórki poszycia dachowego. Jego konstrukcja uległa bowiem częściowemu spaleniu i zapadła się do środka.
Usuwanie więźby dachowej pozwoliło zlokalizować ukryte ogniska pożaru,
które systematycznie dogaszano. Następnie wyniesiono uratowane mienie.

(NOVUS)

FOT. PSP Krotoszyn

Patronat nad konferencją objął burmistrz Krotoszyna. W grupach warsztatowych moderatorami byli nauczyciele benickiej szkoły. W organizację spotkania
włączyły się także Samorządowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydział
Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie.
Jak podkreślali organizatorzy, obecność rodziców w życiu szkoły prowadzi
konsekwentnie do poszukiwania różnorodnych metod i środków umożliwiających współpracę. Dlatego w ramach kon-

ferencji zastosowano metodę „open space”, która umożliwia swobodny dialog
osób zainteresowanych tematem.
W trakcie konferencji poruszono takie zagadnienia jak skuteczna komunikacja pomiędzy rodzicami a szkołą, telefon
w szkole i wynikające z tego zagrożenia,
warsztaty dla rodziców w szkole, wychowanie w domu czy w szkole. Ponadto rozmawiano o tym, jak pomóc dziecku ze
szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,
jak uświadomić nauczycielom, że każde
dziecko jest inne, jak uniknąć alienacji
dziecka w szkole, jak angażować rodziców
do działania w szkole, jak wyeliminować
niezdrową żywność ze sklepików szkolnych, jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki.
Dla rodziców i nauczycieli uczestniczących w konferencji było to bardzo
owocne i pouczające spotkanie.

Jednocześnie rota wyposażona
w sprzęt pomiarowy sprawdziła budynek mieszkalny oraz obiekty gospodarcze, zlokalizowane po przeciwnej stronie, z uwagi na uszkodzenia okien, wywołane przez wysoką temperaturę. Za-

grożeń nie stwierdzono. Budynek, który uległ częściowemu spaleniu, również
został sprawdzony kamerą termowizyjną. Więcej ukrytych zarzewi ognia nie
stwierdzono.
(NOVUS)

Aktualności

3

INWESTYCJE

Ulica Jasna już gotowa

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Sztafeta Niepodległości
19 października miał miejsce oficjalny
odbiór ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz
ze skrzyżowaniem z ulicą Zdunowską.
Na spotkanie przybyli pracownicy Urzędu Miejskiego z burmistrzem na czele
i przedstawiciele firmy, która wykonała
rozbudowę tej drogi.
Koszt inwestycji wyniósł ok. 3 mln zł,
a z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej udało się
pozyskać dofinansowanie w kwo-

cie 1 296 000 zł. Umowa z wojewodą
wielkopolskim podpisana została 18
września.
Zakres prac obejmował budowę drogi od podstaw o długości 765 metrów
i szerokości 6 metrów z nawierzchnią
z betonu asfaltowego. Ponadto zrobiono
chodnik, ścieżkę rowerową i zjazdy, a także przyłącza kanalizacyjne, deszczowe, sanitarne i wodociągowe. Zamontowano
także oświetlenie uliczne.
(NOVUS)

W ramach obchodów setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę na niedawno otwartym boisku
sportowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Libelta
w Krotoszynie zorganizowano Sztafetę Niepodległości.
Po uroczystym odśpiewaniu „Mazurka
Dąbrowskiego” każda z klas wytypowała
po sześciu przedstawicieli, którzy je reprezentowali w patriotycznym biegu sztafetowym. Uczestnicy byli ubrani w stroje w barwach narodowych. Setka uczniów upamiętniła okrągłą rocznicę odzyskania niepodległości, pokonując sto okrążeń wokół boiska.
Każdy biegł z flagą narodową.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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ZDUNY

Zdolni uczniowie otrzymali stypendia
W połowie października w Szkole
Podstawowej w Zdunach odbyła się
akademia z okazji Święta Edukacji
Narodowej. W trakcie uroczystości
wręczone zostały stypendia burmistrza za rok szkolny 2017/2018.
13 uczniom przyznano stypendium
o charakterze motywacyjnym w wysokości 500 zł. Wraz z życzeniami kolejnych
osiągnięć w nauce i sporcie stypendystom

wręczono upominki i dyplomy, a rodzice
otrzymali listy gratulacyjne.
Za wysokie wyniki w nauce wyróżnieni zostali Kinga Grobelna (absolwentka SP w Zdunach), Weronika Ratajek (absolwentka SP w Zdunach), Wiktoria Chyła (uczennica SP w Zdunach),
Aleksandra Lew (uczennica SP w Baszkowie), Anna Streubel (uczennica SP
w Zdunach, wyróżniona również
za osiągnięcia sportowe), Wojciech Pere-

grym (wyróżniony także za szczególne
osiągnięcia artystyczne), Weronika Nowacka (SP w Baszkowie, wyróżniona
również za osiągnięcia naukowe), Zofia
Kraszewska (SP w Baszkowie, wyróżniona też za promocję szkoły). Za szczególne osiągnięcia sportowe uhonorowano
Weronikę Połczyńską (SP w Zdunach)
i Weronikę Kar wik (ZSP Zduny),
a za osiągnięcia naukowe – Jakuba Żyto
(SP w Zdunach), Jakuba Starczewskiego
(SP w Zdunach) oraz Huberta Wasielewskiego (SP w Zdunach).
OPRAC. (NOVUS)

LIPOWIEC

Pożar budynku mieszkalnego
Późnym wieczorem 23 października
w miejscowości Lipowiec (gmina Koźmin Wlkp.) w jednym z budynków
mieszkalnych wybuchł pożar.
Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Na miejsce skierowano cztery zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie, dwa z OSP Koźmin Wlkp.
i po jednym z OSP Czarny Sad oraz OSP
Wałków. Strażacy zostali poinformowani,
że budynek jest zamieszkiwany i prawdopodobnie przebywa w nim jedna osoba.
Jak się okazało, obiekt palił się w całej
objętości. Jego właściciel znajdował się
na zewnątrz, z objawami podtrucia gazami pożarowymi.
Strażacy niezwłocznie przystąpili
do działań gaśniczych, jednocześnie
udzielając pomocy medycznej poszkodowanemu mężczyźnie. Łącznie podano
trzy prądy gaśnicze wody oraz jeden prąd
piany ciężkiej w natarciu na płonący budynek. W powierzchni dachowej wyko-

FOT. dh Szymon Sikora
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nano otwory rewizyjne, przez które podawano pianę gaśniczą bezpośrednio na palące się poddasze.
Po stłumieniu ognia strażacy dokładnie
przeszukali budynek mieszkalny. Na szczęście w środku nikt nie przebywał. Po przybyciu służb medycznych poszkodowanego
przebadał lekarz. Mężczyzna pozostał

namiejscu, odmawiając hospitalizacji. Opieka społeczna zapewniła mu lokal zastępczy.
Na koniec działań obiekt został oddymiony. Urządzenia pomiarowe nie wykazały zagrożeń. Sprawna akcja strażaków
pozwoliła na uratowanie części palącego
się domu.
(NOVUS)

Na Bieżąco

PROFILAKTYKA

Wyprzedź raka!
Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE
kończy swą tegoroczną działalność
statutową, realizowaną w ramach
dofinansowanego przez gminę Krotoszyn projektu WYPRZEDŹ RAKA,
akcją badań profilaktycznych
pod hasłem „Twoja szansa w walce
z rakiem piersi”.
Choroba ta mimo prowadzonych
od lat działań i postępów w jej leczeniu
jest nadal groźna, a naszym najważniej-

szym sojusznikiem w walce o własne
zdrowie i wczesne wykrycie choroby jest
wiedza i znajomość podstawowych zasad
profilaktyki, które stowarzyszenie szerzy
od 20 lat. Mimo prowadzonych w tym zakresie działań i coraz skuteczniejszych
metod leczenia liczba zachorowań nie
maleje. Rocznie wykrywa się 15 000 nowych przypadków chorobowych, a około 5 000 kobiet umiera z tego powodu.
Główna przyczyna tego stanu rzeczy
to zbyt późno wykryta choroba. A sposo-

by wczesnego jej wykrycia zależą przecież
od postawy zdrowotnej każdej kobiety.
Nie wystarczy tu jednak posiadana wiedza, ale niezbędne jest systematyczne korzystanie z jej zasobów. W codziennym
życiu musimy pamiętać o obserwacji swojego organizmu i szybkiej reakcji na przesyłane przez ciało sygnały, o comiesięcznym przeprowadzeniu samobadania piersi i korzystaniu z podstawowych, powszechnie zalecanych badań profilaktycznych. To jest Twoja szansa na zdrowie
i długie życie.
W związku z powyższym Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE zaprasza
mieszkanki g0miny Krotoszyn 10 listopada na kolejną akcję badań profilaktycz-
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nych. W uruchomionych w Zakładzie
Opieki Medycznej CER-MEDIC Sp. z o.o.
w Krotoszynie przy ul. Przemysłowej 21
gabinetach specjalistycznych wykonasz
badanie usg piersi, a następnie skorzystasz
z porady specjalisty onkologa. Na badania
należy zgłaszać się w godzinach od 9.00
do 13.00. Z uwagi na możliwości organizacyjne i merytoryczne liczba badań jest
ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
Skorzystaj z tej szansy. Rak piersi jest
najczęstszym i najgroźniejszym nowotworem występującym u kobiet i stanowi 20% wszystkich notowanych rocznie
w Polsce zachorowań na nowotwory złośliwe.
(AO)
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Edukacja
ZSP 3 KROTOSZYN

Nasi kelnerzy blisko podium

Tuż za podium uplasowali się Aleksandra Skowrońska oraz Jakub
Chojnicki w VI Wielkopolskim Konkursie „Profesjonalny kelner kluczem do sukcesu zawodowego”.
Przedstawiciele ZSP nr 3 w Krotoszynie znaleźli się w gronie dziewięciu
najlepszych kelnerów w Wielkopolsce.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się dziewięć osób z pięciu szkół
województwa wielkopolskiego. Krotoszyńską Trójkę reprezentowali Aleksandra Skowrońska i Jakub Chojnicki.
Konkurs składał się z części merytorycznej i sprawnościowej. Każdy z uczest-

ników miał do wykonania cztery zadania – przygotowanie nakrycia stołu
na przyjęcie oficjalne dla czteroosobowej
delegacji zagranicznej do zaplanowanego
menu i charakteru uroczystości, obsłużenie gości z uwzględnieniem standardów
obsługi, przygotowanie nakrycia stołu dla
jednej osoby do określonego menu zgodnie z poleceniem oraz serwowanie dania
głównego wraz z dodatkami, a także bieg
z tacą z przeszkodami na dystansie 150 m.
Aleksandra Skowrońska uplasowała
się na czwartej pozycji, a Jakub Chojnicki
tuż za nią. Do konkursu przygotowała ich
Mariola Kaczmarek, nauczycielka ZSP 3
w Krotoszynie.
(GRZELO)

ZSP ZDUNY

Dzień Pracy i Edukacji

W październiku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach zorganizowano V Dzień Pracy i Edukacji.
Po raz kolejny zatem spotkali się
uczniowie, czynni oraz emerytowani
nauczyciele, lokalni pracodawcy
i przedstawiciele instytucji współpracujących z placówką w zakresie
kształcenia praktycznego.
W gronie zaproszonych gości znaleźli
się m. in. Władysław Ulatowski – sekretarz
gminy Zduny, Józef Januszkiewicz – starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, Zbigniew Kurzawa, Daria Lisiak i Iwona Lisiak – przedstawiciele OHP, jak również reprezentanci wielu firm.

Tradycyjnym punktem spotkania było uroczyste ślubowanie uczniów klas
pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia. Przy okazji zaprezentowano
osiągnięcia placówki w minionym roku
szkolnym.
Nie zabrakło także patriotycznych
akcentów.
Recytowano
wiersze,
a przy akompaniamencie gitar młodzież
zaśpiewała pieśni „Rozkwitały pąki białych róż” czy „Piechota”. Ponadto wszyscy
wspólnie odśpiewali „Rotę”. Po części oficjalnej nauczyciele i pracodawcy zostali
zaproszeni na degustację dań przygotowanych przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
(ANKA)
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Rozmaitości

PRZEDSZKOLE NR 7 KROTOSZYN

FOT. Przedszkole nr 7

30-lecie Maciusia

W październiku Przedszkole nr 7
Maciuś w Krotoszynie świętowało jubileusz 30-lecia istnienia. Przez pięć
dni wspominano najważniejsze wydarzenia z historii placówki.
W ramach obchodów jubileuszu
przygotowano szereg atrakcji. W każdej
grupie zorganizowano przyjęcia urodzinowe z muzyką i tańcami. Danuta Hadryan,
dyrektor przedszkola, w towarzystwie króla Maciusia przekazywała dzieciom torty.
Społeczność przedszkolna z koloro-

wymi balonami i urodzinowymi tortami
udała się do władz Krotoszyna oraz
do przyjaciół placówki. Ponadto dzieci
miały okazję obejrzeć przedstawienie teatralne „Przyjaciel smok”.
Zwieńczeniem obchodów była uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci z grupy „Biedroneczki”,
pod kierunkiem Katarzyny Biczak, zaprezentowały program artystyczny. Przedszkolaki wręczyły pracownikom placówki
upominki, a w zamian otrzymały magne(GRZELO)
sy 30-lecia Maciusia.

ZSP NR 1 KROTOSZYN

Goście z Niemiec w Ceramie
Przez tydzień Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
gościł w swoich murach grupę
uczniów wraz z opiekunami z Wilhelm Remy Gymnasium w Bendorfie. Współpraca między tymi placówkami trwa już kilka lat.
Młodzież z Ceramy zaprosiła przyjaciół z Niemiec do własnych domów. Goście brali udział w zajęciach lekcyjnych
w szkole. Ale nie tylko, bowiem przygotowano też szereg atrakcji. Wszyscy znakomicie się bawili choćby na kręgielni czy
w trakcie wieczoru kultury polskiej.
Zorganizowano także wycieczkę
do Trójmiasta. Jej uczestnicy mieli więc
okazję poznać zabytki Gdańska, przepłynąć statkiem na Westerplatte, zwiedzić
port w Gdyni czy zobaczyć Sopot. Ponad-

to udali się do Ergo Areny na mecz koszykówki.
Wymiana polsko-niemiecka odbywa
się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
w Warszawie oraz Rady Rodziców w ZSP
nr 1 w Krotoszynie. Szczególne podziękowania szkoła kieruje do rodziców
uczniów biorących udział w wymianie
oraz do firmy przewozowej ESKA-TRANS Sławomira Kusia.
(ANKA)
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KONKURS

Sukces Weroniki Półrolniczak

Weronika Półrolniczak z ZSP nr 1
w Krotoszynie została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Wierszy i Pieśni
o Tematyce Patriotycznej. Eliminacje
odbyły się 25 października w Słupcy.
Konkurs zgromadził liczne grono
utalentowanej młodzieży, która zaprezentowała niebanalne interpretacje polskiej

poezji i pieśni patriotycznych. Zuzanna
Kusza i Weronika Półrolniczak z Ceramy
udowodniły swoją klasę, tworząc niezwykły klimat sceniczny.
W. Półrolniczak, uczennica IV klasy
w zawodzie technik weterynarii, recytacją
wiersza Jonasza Kofty „W moim domu”
zapewniła sobie czwarte miejsce.
(ANKA)

WYSTAWA

Fotografie Andrzeja Chmielarza

16 października w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego
Fiedlera odbył się wernisaż wystawy
fotograficznej Andrzeja Chmielarza
pt. „Dąbrowy Krotoszyńskie, Baszków-Rochy”. Ekspozycję zorganizowano w ramach IV Wielkopolskiego
Festiwalu Fotografii im. Ireneusza
Zjeżdżałki.
Andrzej Chmielarz to pasjonat turystyki, krajoznawstwa, filatelistyki, fotografii, historii i docierania do nieznanych
miejsc naszej małej ojczyzny. Należy
do Towarzystwa Miłośników i Badaczy
Ziemi Krotoszyńskiej oraz do Klubu Turystyki Górskiej „Koliba” PTTK Oddział
Krotoszyn. Prowadzi rajdy piesze i rowerowe, podczas których fotografuje ciekawe zakątki powiatu krotoszyńskiego.

Szczególnie preferuje lasy, które są największym skarbem Ziemi Krotoszyńskiej.
Płyta krotoszyńska została objęta obszarem chronionego krajobrazu „Dąbrowy
Krotoszyńskie, Baszków-Rochy”, obejmującego powierzchnię 55 800 ha
(w tym 28 procent lasów). Swoje zdjęcia
A. Chmielarz prezentował na kilku wystawach indywidualnych i publikował
w wydawnictwach krajoznawczych.
Organizatorem Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Od 13 do 31 października w 36 miejscowościach naszego województwa odbyło się
około 100 wystaw, spotkań i warsztatów
fotograficznych, podczas których swoją
twórczość zaprezentowało 35 artystów.
OPRAC. (ANKA)

Wydarzenia

13

MUZYKA

Wizyta duetu z Australii

24 października w krotoszyńskiej restauracji Bistro Cafe & Tapas odbył
się koncert australijskiego duetu Tim
McMillan & Rachel Snow.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Współorganizatorem imprezy była agencja Borówka Music. Australijczyk Tim McMillan prezentuje
swój unikalny styl grania na gitarze
na scenach całego świata. Koncertuje
od ponad dekady. Utwory przyozdabia
aksamitnym wokalem. Na scenie towarzyszy mu skrzypaczka Rachel Snow. Jako że artysta łapie świetny kontakt z publicznością, ma już liczne grono fanów
w całej Europie. W trakcie krotoszyńskiego koncertu wykonywał utwory ze swojej
(NOVUS)
najnowszej płyty „Hiraeth”.

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Nie czekaj na wampira!

W Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 po raz kolejny zorganizowano akcję honorowego krwiodaw-

stwa pod hasłem „Oddaj krew – nie
czekaj na wampira!”. Swoją krwią
podzieliły się aż 72 osoby.

Była to już szósta edycja tej akcji.
Z roku na rok przyciąga ona coraz więcej osób, które chcą oddać życiodajny
płyn. Każdy pełnoletni uczeń mógł zadeklarować chęć uczestniczenia w tej
pięknej inicjatywie i honorowo oddać
krew dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują.
Wszyscy musieli wypełnić ankietę
kwalifikującą do poboru oraz przejść
wstępne badania. Zarejestrowano 93
zgłoszenia. Krew oddały 72 osoby, co jest
rekordem akcji. Łącznie zebrano ponad 32 litry krwi.
(NOVUS)

Sport
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ZAPASY

PŁYWANIE

Jeden medal to dorobek reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata
w Zapasach w Budapeszcie. Swojego startu miło nie będzie wspominał
Robert Baran, który przegrał walkę
już na etapie kwalifikacji.
Przy okazji mistrzostw miała miejsce
podniosła uroczystość. Kazimierz Lipień
został przyjęty w poczet Galerii Sław Unitied World Wrestling. Tym samym po Andrzeju Wrońskim został drugim Polakiem, który dostąpił takiego zaszczytu.

FOT. Polski Związek Zapaśniczy

Tylko jeden medal w Budapeszcie Szlifuje formę

Robert Baran, reprezentant LKS Ceramik Krotoszyn, pierwszego dnia zawo-

dów rywalizował w kategorii 125 kg.
Nasz zapaśnik zmierzył się z Parvizem
Hadibasmanjanem. Niestety, rywal z Iranu zwyciężył przez przewagę techniczną.
Jedyny medal dla Polski wywalczył
Gevorg Sahakyan w kategorii 67 kg. Zapaśnik klubu Cartusia Kartuzy w walce
o brąz pokonał Chorwata Danijela Janecica. Blisko podium była też Katarzyna
Krawczyk (Cement Gryf Chełm), ale
przegrała pojedynek o brązowy krążek
z Chinką Qianyu Pang.
(GRZELO)

na mistrzostwa świata
W Memoriale Marka Petrusewicza
we Wrocławiu Konrad Powroźnik pobił rekord kraju niesłyszących na dystansie 100 m stylem zmiennym.
Nasz pływak przygotowuje się obecnie do mistrzostw świata.
We Wrocławiu Konrad Powroźnik
rywalizował na 100 i 200 m stylem
zmiennym, 100 m motylkowym
oraz 100 m dowolnym. Najlepiej poszło
mu na 100 m stylem zmiennym, gdyż

osiągnął czas 59: 36, tym samym pobijając rekord Polski niesłyszących.
– Jak na pierwsze starty w sezonie
oceniam moją formę pozytywnie – mówi K. Powroźnik. – Była to rywalizacja
dla słyszących, którą traktowałem w kategoriach kontrolnych. Obecnie skupiam się na zgrupowaniu kadry narodowej niesłyszących, które pomoże mi odpowiednio przygotować się do mistrzostw świata.
(GRZELO)

BIEGI

KARATE

Kolejny medal Adamskiego Kolejne starty naszych zawodników
Zawodnicy z powiatu krotoszyńskiego rywalizowali w I Krośnickim Biegu Pełną Parą oraz VIII Mieszkowskim Biegu im. Generała Stanisława
Taczaka. W obu imprezach z dobrej
strony pokazała się Monika Jadczak.

Po raz kolejny klasę pokazał Jarosław Adamski. Reprezentant UKS
Shodan Zduny zdobył złoto w kata
masters na Grand Prix North Bohemia 2018 w Czechach.
W zawodach rywalizowało 500 karateków z Czech, Ukrainy, Niemiec i Polski. – Odpowiedziałem na osobiste zaproszenie organizatora, pana Rajcherta, pro-

wadzącego klub karate w Usti nad Labem – mówi Jarosław Adamski. – To był
bardzo dobry turniej, a ja okazałem się
najlepszy w kata masters. Zawody były
sprawnie zorganizowane, a rywalizacja
stała na niezłym poziomie. Mogę potwierdzić, że UKS Shodan zawita do Czech ponownie w przyszłym roku – zapowiada
przedstawiciel zdunowskiego klubu.
(GRZELO)

W Krośnicach biegacze mieli do wyboru dystanse 5 i 10 km. W gronie startujących znalazło się wielu przedstawicieli
Krotoszyńskiej Grupy Biegowej. W biegu
na 10 km wyśmienicie spisała się Monika
Jadczak, która z czasem 44: 49 była najlepsza wśród kobiet. Miłą niespodziankę
sprawiła także mama młodej zawodniczki, Anita Jadczak, która z wynikiem 51: 29 zajęła trzecie miejsce w kategorii K-40. Na podium w swoich kategoriach uplasowali się także Rafał Bystrowski (43: 44 – trzeci w M-40) i Irmina
Przeorek (51: 20 – trzecia w K-20).
Poza wymienionymi w Krośnicach

startowali Maciej Karolewski (44:15), Piotr
Jadczak (45: 45), Bartosz Krysztofiak
(48: 19), Dariusz Obal (48: 19), Marek
Ostój (48: 25), Jarosław Toszecki (51: 29)
i Karolina Krysztofiak (54: 29) – na 10 km,
a także Krzysztof Kaik (25: 11) i Luiza
Dziuba (29: 27) – na 5 km.
Następnego dnia Anita, Piotr i Monika Jadczakowie wybrali się na VIII Mieszkowski Bieg im. Generała Stanisława Ta-

czaka pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Kobiety miały do pokonania 6 km, a mężczyźni 10 km.
Monika uzyskała czas 27: 02, co dało
jej trzecią lokatę wśród pań. Z kolei A.
Jadczak (31: 14) była druga w kat. K-40,
a P. Jadczak (49: 14) zajął trzecią pozycję
w M-40.
(ANKA)

Sport

PIŁKA NOŻNA

Zieloni Koźminek - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 2:1 (1:0)

Zieloni ograli Białego Orła

BRAMKI: 1:0 – Paweł Wątrobski (37’),
2:0 – Paweł Wątrobski (85’), 2:1 –
Wojciech Kamiński (92’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Lis, Ratajczyk,
Konopka, Bierła – Oleśków (68’
Marciniak), Błażejczak, Wosiek,
Borowczyk (58’ M. Miedziński),
Maciejewski – Kamiński

FOT. Lidia Ostojska

Z zamykającymi tabelę Zielonymi
Koźminek przegrała w sobotę drużyna Białego Orła Koźmin Wlkp. Podopieczni trenera Dariusza Maciejewskiego nie wykorzystali w tym meczu rzutu karnego.
Mimo że gospodarze tego spotkania
są póki co najsłabszą ekipą trzeciej grupy

15

ligi międzyokręgowej, to jednak zgarnęli
komplet punktów w konfrontacji z koźminianami. W 37. minucie Zieloni objęli
prowadzenie. W sytuacji sam na sam
z bramkarzem znalazł się Paweł Wątrobski i nie zmarnował szansy.
Przy stanie 1: 0 goście mieli wyborną
okazję do wyrównania. Za faul na Fabianie Wośku sędzia podyktował rzut karny,

ale Artur Błażejczak nie wykorzystał jedenastki. Srodze zemściło się to w 85. minucie, kiedy to P. Wątrobski po raz drugi
wpisał się na listę strzelców.
Koźminianie odpowiedzieli w doliczonym czasie gry trafieniem Wojciecha
Kamińskiego. Kapitan Orłów popisał się
fenomenalnym uderzeniem z 30 metrów, trafiając w okienko bramki Zielonych.
Biały Orzeł po 14 meczach plasuje się
na 14. miejscu w tabeli, z 12 punktami
na koncie. W najbliższej kolejce zagra
na własnym boisku ze Stalą Pleszew.
(GRZELO)

SUMO

POD NASZYM PATRONATEM

Nasza kadra z workiem medali

A Seree Tee liderem na półmetku

Znakomicie spisali się reprezentanci
naszego kraju na Mistrzostwach Europy Młodzików, Kadetów i Juniorów
w Sumo, które odbyły się w Estonii.
Dorobek polskiej kadry to aż 47
krążków. W klasyfikacji medalowej
znaleźliśmy się na trzecim miejscu.

Już tylko jeden zaległy mecz pozostał do rozegrania w ramach rundy
jesiennej piłkarskich rozgrywek
Playareny. W najciekawszym spotkaniu XI kolejki zespół A Seree Tee
pokonał 4: 1 Pancom Zduny, dzięki
czemu wskoczył na pozycję lidera.

W estońskim Rakvere startowało 11
zawodników z Kobylina oraz sześciu
z Krotoszyna. Polska reprezentacja liczyła
w grupie młodzików 28 osób, a w grupie
kadetów i juniorów 52 zawodników.
Polacy zdobyli 47 medali, co dało im
trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji.
Spośród przedstawicieli TA Rozum Krotoszyn srebro w kategorii 55 kg kadetów
wywalczył Mikołaj Raźniak. Z tego samego kruszcu dwa krążki zdobył Kacper
Mikołajczyk – indywidualnie w kat.
+95 kg kadetów oraz drużynowo
w U'16. Z kolei Michał Fabianowski

Do rozegrania został pojedynek Igloo
z Albatrosami. Zwycięzca tego starcia będzie zajmował czwartą pozycję w tabeli.
W minionej kolejce najważniejsza
była konfrontacja Pancomu, a więc lidera, z ekipą A Seree Tee. Długo utrzymywał się bezbramkowy remis, w czym
spora zasługa obu bramkarzy – Patryka
Wojtkowiaka i Ireneusza Czubaka. Końcówka meczu należała jednak do AST,
które wygrało ostatecznie 4: 1. Hat trickiem popisał się Mikołaj Gruchaj, a dla
Pancomu honorowe trafienie zaliczył
Jakub Ćwigoń. Po tej porażce zduno-

uplasował się na trzeciej lokacie w drużynówce juniorów.
Reprezentanci UKS Samson Kobylin
zgarnęli sześć medali. W rywalizacji kadetów Piotr Sikora był drugi w kat. 65 kg, Weronika Szafraniak zajęła trzecią lokatę z zespołem, a Mikołaj Kandzierski zdobył srebro drużynowo. Poza podium znaleźli się
Oliwia Kuś (55 kg), Nikola Śliwowska (60

kg) oraz Michał Grzempowski (85 kg).
W juniorach bezkonkurencyjni w swoich kategoriach okazali się Julia Jankowiak
(50 kg) i Paweł Sikora (60 kg). Na trzecim
stopniu podium stanęła Monika Sowa (65
kg). W młodzikach na piątych pozycjach
zmagania ukończyli Jakub Kaźmierczak
(55 kg) i Marta Wielebińska (75 kg).
(GRZELO)

wianie spadli z pierwszego miejsca
na trzecie, a nowym liderem została
drużyna AST.
Na drugą lokatę wskoczyły Żubry,
które pewnie ograły Creative – 6: 1. Niezwykle ciekawy był pojedynek Igloo
z MTV. Rozdrażewianie prowadzili
już 7: 4, by ostatecznie przegrać 8: 10.
Warto odnotować, że Igloo przez większość meczu grało bez zmian, bo czerwoną kartkę otrzymał Paweł Gręda, kapitan
zespołu. Dla zwycięzców cztery gole
strzelił Przemysław Skowroński.
W innych spotkaniach wygrywali faworyci. Albatrosy rozgromiły Hasta La
Vista 13: 2, a pięć razy na listę strzelców
wpisał się Kamil Kaźmierczak. Z kolei
LZS Kobierno-Tomnice pokonał 10: 1
Hornets. Połowa dorobku LZS-u to zasługa Dominika Jędrkowiaka, który pięć razy
trafił do siatki.
(GRZELO)
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Astra wypunktowana
Tulisia Tuliszków - Astra Krotoszyn
3:0 (2:0)
BRAMKI: 1:0 – Szymon Jankowski

(4’ samobójcza), 2:0 – Patryk Janicki
(43’), 3:0 – Krystian Kuczkowski (82’)
ASTRA: Jarysz – Jankowski,
Olejnik, Reyer, Adamski (68’ Piwowar)
– Juszczak, Kuszaj (85’ Skrzypniak),
Mizerny, Polowczyk, Budziak –
Gmerek

Tulisia Tuliszków pokonała na własnym obiekcie Astrę Krotoszyn 3: 0.
Dla podopiecznych trenera Krzysztofa Wewióra był to już szósty mecz
z rzędu, w którym nie zaznali smaku
zwycięstwa.
Miejscowi już w 4. minucie spotkania wyszli na prowadzenie. Z pola karnego piłkę chciał wyekspediować Szymon
Jankowski, ale uczynił to tak niefortunnie, że skierował ją do własnej bramki,
kompletnie zaskakując rozpaczliwie interweniującego Bartosza Jarysza.
Krótko przed przerwą było 2: 0. Patryk
Janicki przeprowadził indywidualną akcję
i – będąc przed polem karnym Astry – po-

pisał się znakomitym uderzeniem, po którym piłka wylądowała w okienku bramki
strzeżonej przez B. Jarysza.
W 82. minucie gospodarze postawili
przysłowiową kropkę nad i. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkarz Astry
wypiąstkował futbolówkę, po czym trafiła ona pod nogi walczących w polu karnym graczy. Goście spodziewali się, że sędzia zagwiżdże faul na Dariuszu Reyerze,
ale tego nie uczynił. Skorzystał z tego Krystian Kuczkowski, który strzałem z 10
metrów umieścił piłkę w siatce.
W następnej kolejce krotoszynianie
zagrają na własnym obiekcie z GKS-em
Sompolno.

PIŁKA NOŻNA

Zwycięska seria Piasta

Snela, który indywidualną akcję sfinalizował skutecznym strzałem zza pola karnego.
Na początku drugiej połowy goście
zmniejszyli straty. Podośrodkowaniu zrzutu
wolnego niezbyt pewnie interweniował Bartosz Kubiak, w efekcie czego do futbolówki
dopadł Jakub Bąk iposłał ją dosiatki. Nawięcej przyjezdnych już nie było stać i siódma
wygrana Piasta w sezonie stała się faktem.
Odolanovia kończyła mecz w dziesiątkę. Jeden z jej zawodników otrzymał
czerwoną kartkę za faul na Mateuszu Olikiewiczu, który znajdował się w sytuacji
sam na sam z bramkarzem.
(GRZELO)

Piast Kobylin – Odolanovia Odolanów
2:1 (2:0)
BRAMKI: 1:0 – Szymon Wosiek (6’

(GRZELO)

Czwartą ligową wygraną z rzędu zanotował Piast Kobylin. Zespół Pawła
Janasa od spotkania z SKP Słupca
nie ma sobie równych. Tym razem
kobylinianie pokonali na własnym
terenie Odolanovię Odolanów 2: 1.

Mecz rozpoczął się wyśmienicie dla gospodarzy, którzy po 18 minutach prowadzili już 2: 0. Wynik otworzył Szymon Wosiek, wykorzystując rzut karny, podyktowany za faul na szarżującym Mateuszu Wachowiaku. Potem do siatki trafił Dominik

karny), 2:0 – Dominik Snela (18’), 2:1
– Jakub Bąk (49’)
PIAST: B. Kubiak – A. Kurzawa, K.
Kubiak (80’ E. Jędrzejak), Ratajczak,
Wosiek – Szymanowski, Snela,
Janowski, Kamiński – Wachowiak (70’
Kokot), Olikiewicz

