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CHARYTATYWNIE

Laskowik i Fedorowicz rozbawili
krotoszyńską publiczność
W niedzielę w krotoszyńskim kinie
Przedwiośnie w charytatywnym programie estradowym „Spotkanie kolesiów” wystąpili słynni satyrycy – Zenon Laskowik i Jacek Fedorowicz, którym partnerowali Grzegorz
Tomczak i Michał Ruksza. Sala pękała w szwach. Organizatorem wydarzenia był Lions Club Krotoszyn,
przy współpracy z Krotoszyńskim
Ośrodkiem Kultury.
Zenon Laskowik to twórca kabaretu
TEY (1970-1988). Przez wiele lat występował w duecie z Januszem Rewińskim, a następnie z Bohdanem Smoleniem. W latach 90. ubiegłego wieku wycofał się z życia
estradowego i był listonoszem w Poznaniu.
Na scenę powrócił w 2003 r. w ramach Platformy Artystycznej O. B. O. R. A. Od wielu
lat współpracuje również z „Filharmonią
Dowcipu” Waldemara Malickiego.
Jacek Fedorowicz zadebiutował
w drugiej połowie lat 60. XX wieku w Te-

lewizji Polskiej, gdzie współtworzył m. in.
z Jerzym Gruzą programy rozrywkowe:
„Poznajmy się”, „Małżeństwo doskonałe”,
„Kariera i Runda”. Później występował
w Kabarecie Wagabunda. W latach 19952005 prowadził „Dziennik Telewizyjny”,
satyryczny program, w którym prezentował aktualne wydarzenia polityczne.
Satyrycy pokazali klasę, a licznie
zgromadzona widownia co rusz wybuchała salwą śmiechu. Nie brakowało żar tów i satyrycznych odniesień
do aktualnej sytuacji politycznej, do-

tyczących zwłaszcza par tii rządzącej.
Występ kabaretowy zorganizowano
w ramach akcji charytatywnej Lions Clubu Krotoszyn. Dochód z imprezy będzie
przeznaczony na doposażenie sali integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka
Jordana w Krotoszynie. Według jeszcze
nieoficjalnych informacji udało się zebrać
kwotę około 8 tysięcy złotych (w trakcie zamykania tego numeru GLK trwało jeszcze
liczenie środków – przyp. red.)
(NOVUS)
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BEZPIECZEŃSTWO

FOT. PSP Krotoszyn

Mobilny symulator zagrożeń

8 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie st. bryg.
mgr inż. Jacek Strużyński – komendant powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej – przeprowadził prelekcję
na temat zagrożeń występujących
w okresie jesienno-zimowym. W zajęciach o charakterze edukacyjno-informacyjnym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa!” uczestniczyło około 500 dzieci z krotoszyńskich szkół i przedszkoli.
Podczas spotkania po raz pierwszy
w powiecie zaprezentowano innowacyjne narzędzie edukacyjne, jakim jest mobilny symulator zagrożeń pożarowych,
mogących wystąpić w budynku jednorodzinnym. Ten niepozornie wyglądający
domek kryje w swoim wnętrzu wiele nowoczesnych systemów, służących do demonstracji zagrożeń pożarowych i ekologicznych w przestrzeni prywatnej. W poszczególnych pomieszczeniach symulatora – kuchni, sypialni czy łazience – zaaranżowano potencjalne zagrożenia pożarowe.
Na trzech kondygnacjach budynku,
wykonanego w skali 1: 12, znajduje się
kilka realistycznie umeblowanych i wyposażonych pomieszczeń. W instalacji
można symulować wszelkie możliwe zaWydawca:Wielkopolska Squad S.C.
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Za ku pio ne zo sta ły dwa buja ki
sprężynowe, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa podwójna i karuzela, a także drewniana altanka i dwie
ław ki. W re ali za cji za da nia bra li
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Nowy kompleks rekreacyjny powstał w parku w Brzozie. Zakres
prac obejmował przygotowanie terenu, położenie kostki brukowej
oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych.

grożenia w kuchni, łazience, pokoju
dziecięcym, sypialni, salonie czy kotłowni. W pomieszczeniach zainstalowane są
kamery, które umożliwiają podgląd rozwoju zdarzeń.
Dzięki zainstalowanej w domku
zadymiarce w sposób obrazowy można
pokazać rozprzestrzenianie się dymu
w budynku podczas pożaru, np. sadzy
w kominie, a także zobrazować, jak
działają czujniki dymu czy tlenku węgla. Ponadto symulator pozwala na odtwarzanie wielu edytowalnych scenariuszy i efektów specjalnych. Sterowanie symulatorem odbywa się za pomocą aplikacji.
Prezentowane przez funkcjonariuszy KP PSP Krotoszyn efekty specjalne
mobilnego symulatora zagrożeń przyciągały uwagę widzów, którzy wykazali dużą aktywność i chęć czynnego uczestnictwa w zajęciach, co spotęgowało efekt
edukacyjny.
Pozyskanie przez KP PSP mobilnego
symulatora zagrożeń pożarowych domu
jednorodzinnego jest wynikiem realizacji przedsięwzięcia sfinansowanego ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z zakresu edukacji ekologicznej o charakterze lokalnym oraz
Nadleśnictwa Krotoszyn.
(NOVUS)

udział miesz kań cy Brzo zy, któ rzy
prze prowa dzi li pra ce po rząd kowe,
oczyścili teren z pozostałości po wykarczowaniu drobnych krzewów, z gałęzi i kamieni, przewieźli kostkę oraz
nasadzili krzewy.
Przedsięwzięcie było współfinansowane przez samorząd województwa
wielkopolskiego w ramach Programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi 20132020 – VIII edycja Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Inwestycja kosztowała prawie 56 tys. zł – 30 tys. zł to
dofinansowanie z budżetu woj. wielkopolskiego, a reszta to środki z budżetu
gminy.
(NOVUS)
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UWAGA – OSZUŚCI!

Naciągacze wpadli
na kolejny pomysł
W ostatnim okresie przedsiębiorcy
dostają wezwania do zapłaty
za rzekome nieprawidłowości związane z RODO. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega, że
to próby oszustwa i radzi, by nie dokonywać wpłat, lecz zawiadamiać
organy ścigania.
Scenariusz działania oszustów jest bardzo prosty. Zawiadamiają przedsiębiorcę,
że w wyniku przeprowadzonych „czynności sprawdzających” wykryto u niego nieprawidłowości związane z wymienionymi
w wezwaniu przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO). W związku z tym wzywają
do zapłacenia „opłaty fakultatywnej”
na podane konto w terminie 7 dni.
Straszą przy tym, że jej nieuiszczenie „grozi nałożeniem dodatkowej kary
w wysokości do 20 mln euro lub do 4 %
wartości wolumenu światowego obrotu
przedsiębiorstwa”. Na przesyłanym dokumencie jest też wizerunek orła, pieczątka z imieniem i nazwiskiem oraz
podpis. Nazwy instytucji podawane
w nagłówku i na pieczątce mogą kojarzyć się m. in. z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO), co – w zamyśle oszustów – ma ich uwiarygodnić.
Takie działanie może wprowadzić
przedsiębiorców w błąd, którzy
pod wpływem impulsu mogą przelać
pieniądze na konto wskazane w fałszywym dokumencie. Jest to tym bardziej

prawdopodobne, że żądana suma nie
jest wygórowana, a zapowiadana możliwa „dodatkowa kara” za jej nieuiszczenie – dużo wyższa.
Dr Edyta Bielak-Jomaa, prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ostrzega wszystkie osoby, które otrzymają taką korespondencję, by nie dokonywały żadnych przelewów, a o zaistniałej
sytuacji powiadamiały organy ścigania.
Przypomina też, że w Polsce jedyną instytucją uprawnioną do nadzoru
nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz do nakładania administracyjnych kar finansowych
jest UODO.
Przedsiębiorcy, którzy poinformowali urząd o tej praktyce, wykazali się
rozwagą i ostrożnością. Ich podejrzenie
wzbudziło m. in. powołanie się na „czynności sprawdzające”, podczas gdy ani nie
byli przez UODO kontrolowani, ani nie
byli stroną prowadzonego przez urząd
postępowania administracyjnego. Tym
samym nie było możliwości, by UODO
wykrył w ich działalności nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
To już kolejna próba oszustwa z powołaniem się na RODO. Na przełomie
lipca i sierpnia niektórzy przedsiębiorcy
mieli do czynienia z fałszywymi kontrolerami UODO. Teraz oszuści próbują
wyłudzić pieniądze, wysyłając fałszywe
wezwania do zapłaty.
OPRAC. (NOVUS)

ZSP ZDUNY

Szkolenie z fryzjerstwa męskiego

7 listopada Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach gościł
specjalistów męskiego cięcia – Weronikę i Jakuba Grzelaków (Fryzjer Męski „Studio Barber”), którzy przeprowadzili szkolenie dla młodzieży.
Uczniowie poznali techniki strzyżenia, trymowania i golenia brody. Modelem, który posłużył do przeprowadzenia
pokazu, był Dariusz Szymański. Dla Stu-

dia Barber jego niezwykła przemiana stanowi najlepszą rekomendację
ZSP w Zdunach bardzo dziękuje
specjalistom ze Studia Barber za pokazanie tajników męskiego cięcia. Goście zainspirowali młodzież do dalszego działania i doskonalenia umiejętności również
w zakresie męskiego strzyżenia.
Praktyka w zawodzie fryzjera to
podstawowy element edukacji dobrego
specjalisty w tej dziedzinie.
(ANKA)

WRACAMY DO TEMATU

Wszyscy czekają na zakończenie remontu
W poprzednim numerze GLK pisaliśmy o przedłużającym się remoncie
Publicznego Przedszkola w Zdunach. Niektórzy z rodziców poinformowali nas, że przez to zajęcia
z przedszkolakami nie odbywają się
tak, jak powinny. Z ich zarzutami
nie zgadza się dyrekcja placówki.
– Remont powinien się dawno zakończyć, a trwa nadal. To jest sytuacja
nienormalna, że przyprowadzam dziecko do przedszkola, tam zdejmuję mu
kurtkę, by za chwilę znowu się ubierało,
ponieważ jest zabierane na spacer przez
opiekunki, bo nie ma zajęć – tak mówił
jeden z rodziców.
Do tych słów odniosła się Kinga Kalak, dyrektor zdunowskiego przedszkola. – W imieniu swoim, jako dyrektora,
oraz wszystkich pracowników nie mogę
zgodzić się ze słowami z artykułu pt. „Remont utrudnia funkcjonowanie przedszkola” – oznajmia K. Kalak. – Jest oczywiste, że trwający od czerwca remont naszego przedszkola utrudnia funkcjonowanie zarówno dzieciom, rodzicom, jak
i pracownikom. Jestem przekonana, że
moi pracownicy bardzo twórczo i ambitnie pracują, niejednokrotnie nawet
w weekendy, by Państwa dzieci mogły
przyjść do czystego przedszkola. Jednocześnie zapewniam wszystkich Państwa,
że pomimo trwającego remontu
w przedszkolu jest realizowana podstawa
programowa, program wychowania
przedszkolnego, programy autorskie
oraz projekty. Uważam, że moi pracownicy, pomimo bardzo trudnych warunków pracy, zapewniają dzieciom atrakcyjne zajęcia, poczucie bezpieczeństwa
i miłą atmosferę. Wszyscy czekamy
na zakończenie tego remontu i mamy
świadomość, że nasze przedszkole będzie placówką nowoczesną, estetyczną,
spełniającą odpowiednie wymogi i dostosowaną do potrzeb dzisiejszej edukacji.
Ale niestety na to trzeba czasu i cierpliwości. Jednocześnie chciałabym podzię-

kować wszystkim Rodzicom za wyrozumiałość, przeprosić za utrudnienia, które nie wynikają z moich niekompetencji.
Na to złożyło się wiele czynników, o których wspomniał Pan Burmistrz. Równocześnie w imieniu swoim i pracowników
dziękuję Panu Dyrektorowi Andrzejowi
Hejdyszowi oraz pracownikom kuchni
w szkole w Zdunach za wsparcie nas
w czasie remontu, za okazaną pomoc
i zrozumienie – oświadcza K. Kalak, dyrektor Publicznego Przedszkola w Zdunach.
W tym miejscu war to również
przytoczyć fragmenty wypowiedzi, jakie na ten temat pojawiły się na fanpage'u facebookowym GLK. – Uważam,
że Pani Dyrektor, jak i nauczyciele dają
sobie świetnie radę z tym, aby nasze pociechy czuły się bezpiecznie. Nieprawdą jest, że dzieci cały dzień są na spacerze, ponieważ w przedszkolu jest
wszystko zorganizowane tak, aby był
czas na zajęcia, jak i spacer. Panie wychodzą, gdy na dworze pogoda dopisuje. Wielkie brawa dla Pani Dyrektor
za to, że mimo problemów nie zamknęła placówki na czas remontu – napisała
mama jednego z przedszkolaków.
– Żadne dzieci nie chodzą cały

dzień po dworze. Grupy, które nie są
w przedszkolu, są w innych pomieszczeniach udostępnionych przez gminę. Albo chcemy, by przedszkole było odnowione i otwarte dla wszystkich, albo nie
puszczam dziecka tam i znajduję mu inną placówkę. Ja wybrałam pierwszą
opcję i trzymam kciuki za szybkie zakończenie remontu! – napisała inna czytelniczka.
Przypominamy także, iż burmistrz
Tomasz Chudy przed tygodniem wyjaśnił przyczyny przedłużania się remontu. – W trakcie prowadzenia prac wystąpiły nowe okoliczności. Na przykład okazało się, że trzeba było wzmacniać strop
jednej z kondygnacji, ponieważ belki,
które go podtrzymywały, musiały ulec
wymianie lub zostać wzmocnione. Stąd
wydłużenie terminu prac. Niestety, również wykonawca nie spełnia naszych
oczekiwań. To wszystko powoduje
utrudnienia i dla pracowników przedszkola, i dla dzieci, i dla rodziców. (...)
Bardzo dziękuję załodze przedszkola
w Zdunach za wysiłek, jaki podjęła, by
dzieci jak najmniej odczuły uciążliwości
wiążące się z remontem (...) – powiedział T. Chudy.
ANDRZEJ KAMIŃSKI / MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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ROSZKI

Masłem i serem
przystrajany...
KROTOSZYN

W krotoszyńskim lokalu Bistro Cafe
& Tapas odbył się kolejny koncert.
Tym razem wystąpiła młoda wokalistka – Helaine Vis. Współorganizatorem imprezy była Agencja Borówka Music.

Koncert młodej wokalistki
FOT. Paulina Adamczak

Helaine Vis to 22-letnia wokalistka,
autorka tekstów i muzyki. Materiał, który
prezentuje, to zbiór osobistych, szczerych,
pełnych emocji wspomnień i przemyśleń,
opisywanych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jej delikatny głos uzupełnia i kontrapunktuje gitara w pełnym spektrum
brzmień – od klasycznego i oszczędnego
po ambientowe, stratosferyczne, czasem
(NOVUS)
nawet „brudne”.

Organizatorami były Koło Gospodyń
Wiejskich w Roszkach oraz Rada Sołecka
i miejscowa Szkoła Podstawowa. Jako że
termin festiwalu zbiegł się z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, rozpoczęło się od uroczystego odśpiewania hymnu państwowego. Z kolei dzieci ze szkoły zaprezentowały program
o energicznych „babuszkach”.
Stefania Kusza, prezes KGW
w Roszkach, zaprosiła wszystkich do zapoznania się z dawnym zwyczajem kiszenia kapusty, wyrobu masła i serów
smażonych. Najpierw każdy mógł zobaczyć, jak przebiega szatkowanie kapusty
i ubijanie jej w wielkiej beczce. Pracy było sporo, więc członkinie KGW umilały
czas śpiewem piosenek. Wiele z nich
związanych było ściśle z tematyką festiwalu, dzięki czemu można było posłuchać o tym, jakie są właściwości kapusty,
zwłaszcza w wersji kiszonej.
Kolejny pokaz dały panie z zaprzyjaźnionego KGW w Różopolu. Z surowego

mleka przygotowały masło. Na bieżąco
można było próbować świeżego masła
oraz maślanki. Całemu procesowi z bliska
ze szczególnym zainteresowaniem przyglądały się zwłaszcza dzieci.
Potem przyszedł czas na smażony
ser. Czesława Binek, wieloletnia prezes
KGW w Roszkach, a obecnie honorowa
członkini, samodzielnie, z zakruszonego
twarogu, smażyła ser z różnorodnymi
dodatkami. Unoszący się smakowity zapach kusił i zapraszał do degustacji.
Dzięki współpracy widzów, którzy chętnie uczestniczyli w wytwarzaniu przysmaków, w sali panowała iście biesiadna
atmosfera.
Jak zwykle w Roszkach nie mogło się
obyć bez akcentu rozrywkowego, a w tej
kwestii oczywiście nie zawiódł miejscowy
kabaret. Po wszystkim każdy mógł do syta kosztować dań przygotowanych na bazie kapusty, a na deser serwowane były rogale świętomarcińskie.
W ramach projektu zakupiono kilka
dużych garnków, które stanowią teraz
nowe wyposażenie kuchni WDK
w Roszkach i które miały decydujący
udział w przygotowaniu festiwalowych
smakołyków.
OPRAC. (NOVUS)

UROCZYSTOŚĆ

Święty Marcin w Benicach

FOT. SP Benice

11 listopada w sali Wiejskiego Domu
Kultury w Roszkach odbyła się II edycja Festiwalu Kapuścianego. W tym
roku imprezie przyświecało hasło
„Masłem i serem przystrajany”.

10 listopada społeczność Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Benicach oraz okoliczni
mieszkańcy wzięli udział w obchodach setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą
świętą w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja, którą odprawił ksiądz proboszcz

Rafał Kopis. Potem odbyła się akademia
„Dla Niepodległej”, przygotowana przez
uczniów SP Benice pod kierunkiem dyrektor Sabiny Rybakowskiej, Agnieszki
Ryby oraz Bogumiły Pawlik-Berek.
Hasłem uroczystości były słowa Jana
Pawła II, dla którego ojczyzna była największym dobrem, a wolność jedną z najważniejszych wartości. Recytatorzy przypomnieli zebranym wydarzenia histo-

ryczne, które doprowadziły Polaków
do wolności, a ponadto przywołali 123 lata niewoli naznaczonej walką i cierpieniem. Uczczono tych, którym zawdzięczamy suwerenne państwo. Wspomniano ojców niepodległości – Józefa Piłsudskiego, generała Henryka Dąbrowskiego,
Józefa Hallera.
W murach benickiego kościoła rozbrzmiały dźwięki „Roty”, „Warszawianki”
oraz poloneza Ogińskiego „Pożegnanie
Ojczyzny”. Wszyscy wspólnie śpiewali
pieśni żołnierskie i patriotyczne, takie jak
„O mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały pąki białych róż” czy
„Pierwsza brygada”.
Zwieńczeniem uroczystości była niespodzianka – przed kościołem na przepięknym koniu o imieniu Szafran pojawił
się św. Marcin, w którego rolę wcielił się
Wojciech Zimmermann. „Biskup z Tours” częstował zebranych rogalami świętomarcińskimi, które upiekły panie z kół
gospodyń wiejskich z Wielowsi i Ustkowa
oraz rodzice.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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Racjonalne żywienie Uroczysta sesja na koniec kadencji
każdego dnia
Rada Powiatu Krotoszyńskiego V kadencji 9 listopada zakończyła swoją
działalność uroczystą sesją z okazji
setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Obrady były
okazją do podsumowań i podziękowań. Karierę samorządową zakończył przewodniczący rady, a wcześniej starosta krotoszyński – Leszek
Kulka.

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krotoszynie mieli okazję
spotkać się dietetykiem klinicznym,
Piotrem Kaźmierczakiem. Specjalista
mówił o racjonalnym odżywianiu.
Rozmowa rozpoczęła się od konsekwencji zdrowotnych, które mogą wynikać z błędów żywieniowych. W dalszej
części P. Kaźmierczak przekazał młodzieży wiadomości z zakresu racjonalnego żywienia. Jak podkreślił, posiłki powinny

uzupełniać nasz organizm w niezbędne
wartości odżywcze.
Słuchacze uzyskali wiele cennych
wskazówek z zakresu dobierania produktów i komponowania posiłków tak, by były smaczne i łatwe w przygotowaniu.
Pogadanka odbyła się w bardzo przyjemnej atmosferze i była oparta na cennych spostrzeżeniach ze strony młodzieży. P. Kaźmierczak bardzo dziękuje placówce za zaproszenie.

To właśnie on otworzył uroczystą sesję, po czym przekazał głos Antoniemu
Korsakowi, prezesowi Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej,
który wygłosił wykład o okolicznościach
odzyskania przez Polskę niepodległości,
ze szczególnym naciskiem na przebieg
wydarzeń w Wielkopolsce i na Ziemi Krotoszyńskiej.
Następnie podsumowano piątą kadencję samorządu powiatowego. Przewodniczący przypomniał, iż Rada Powiatu w latach 2010-2014 zebrała się 54 razy, z czego trzy posiedzenia miały charakter uroczysty. L. Kulka podziękował radnym za bardzo dobrą współpracę, pracownikom jednostek podległych i służb
powiatowych za ich codzienną pracę,
a także najbliższym współpracownikom.
Starosta Stanisław Szczotka skupił się

na dokonaniach samorządu, na priorytetach, jakimi były restrukturyzacja służby
zdrowia, poprawa stanu dróg z budową
ścieżek rowerowych, walka o podniesienie kwalifikacji kadr krotoszyńskich firm
czy współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie edukacji i kształtowania rynku pracy. Jak podkreślił, ze strony
rady mógł zawsze liczyć na konstruktywną dyskusję i znakomitą współpracę.
Szczególnie podziękował włodarzom
gmin powiatu za wspólną realizację wielu
zadań inwestycyjnych i bardzo dobry klimat, jaki panuje w samorządach.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

OPRAC. (ANKA)

GMINA KOŹMIN WLKP.
PIOTR KAŹMIERCZAK - specjalista ds. żywienia (Wyższa Szkoła Zawodowa w
Nysie, wydział Dietetyki Klinicznej). Swoim pacjentom oferuje zawsze zdrową, pyszną i
przede wszystkim skuteczną dietę, co zyskuje potwierdzenie nie tylko w doskonałych
wynikach terapeutycznych, ale także w niezliczonej ilości pozytywnych opinii klientów.
Swoją wiedzę oraz zdobyte doświadczenie praktyczne stara się przekazywać nie tylko
podczas codziennej pracy w gabinecie, lecz również w trakcie licznych wykładów i
szkoleń, jakie organizuje dla szkół, przedszkoli, przedstawicieli kadr medycznych czy
firm. Nieustannie poszukuje nowych możliwości rozwoju i zdobywania wiedzy,
uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach żywieniowych.

Zakończyła się przebudowa odcinka
drogi gminnej Skałów-Kaniew. Dotychczasową nawierzchnię brukowo-tłuczniową zastąpiła asfaltowa. Wykonano
także pobocze po obu stronach.

Przebudowa drogi Kaniew-Skałów

FOT. www.kozminwlkp.pl

PORADNIE DIETETYCZNE:

Ostrów Wlkp., Centrum TATKO, ul. Śmigielskiego 20
Krotoszyn, Przychodnia NA PARCELKACH, ul. Grudzielskiego 21
Ostrzeszów, Przychodnia ESKULAP, ul. Dworcowa 6
Jarocin, LABORATORIUM ANALITYCZNE, ul. Piaskowa 5
kazmierczak.dobrydietetyk.pl

Ponadto radnym, którzy mają za sobą
wieloletnią karierę samorządową, wręczono podziękowania. Szczególnie uhonorowano L. Kulkę – radnego powiatowego od 1998 roku, starostę krotoszyńskiego w latach 2002-2014, a w ostatnich
latach przewodniczącego rady, a także Jana Szyszkę i Janusza Baszczyńskiego.
Na uroczystej sesji podsumowano
także rajd z okazji 100-lecia niepodległości i 20-lecia powiatu, zorganizowany
z inicjatywy wiceprzewodniczącej rady,
Ireny Rękosiewicz.

Przebudowano odcinek o długości 465,5 m. Inwestycja kosztowała 374 812,37 zł. Na tę modernizację
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego udzielił gminie pomocy
finansowej w kwocie 98 750 zł w formie
dotacji celowej jako dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów
rolnych. Reszta środków pochodziła z budżetu gminy.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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SP STARA OBRA

FOT. SP Stara Obra

„Pisk Białego Orła”

ZDROWIE

Podsumowanie akcji profilaktycznych
Akcją badań profilaktycznych przeprowadzoną 10 listopada w ramach
projektu WYPRZEDŹ RAKA, pod hasłem „Twoja szansa w walce z rakiem piersi”, Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE zakończyło tegoroczną działalność statutową.
Badania zorganizowane i przeprowadzone dzięki finansowemu wsparciu gminy Krotoszyn umożliwiły 49 paniom
sprawdzenie stanu zdrowia. W przebadanej grupie osób dominowały jak zwykle
mieszkanki Krotoszyna, ale tym razem 11 spośród nich to mieszkanki okolicznych miejscowości, co stanowi 22,45% wszystkich przebadanych.
Kobiety skorzystały z badania usg
piersi, a w efekcie u 13 stwierdzono łagodne zmiany chorobowe, głównie torbiele różnej wielkości. Ta grupa beneficjentek skorzystała dodatkowo z porady
onkologicznej, a jedną z nich skierowano
do poradni onkologicznej w celu dalszej
kontroli stwierdzonych zmian i ewentualnie podjęcia leczenia eliminującego zagrożenie. Pozostałe osoby uczulono na konieczność stałej kontroli i obserwacji własnego organizmu – zalecono prowadzenie samobadania piersi oraz systematycznych corocznych badań profilaktycznych,

chroniących w dalszej perspektywie
przed chorobą nowotworową. Wszystkie
panie otrzymały także ulotki profilaktyczne na temat zagrożeń oraz podstawowych zasad profilaktyki.
Badania te poprzedziły dwie inne akcje profilaktyczne o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, które dzięki wsparciu
powiatu krotoszyńskiego pozwoliły ich
beneficjentom na rozszerzenie wiedzy
zdrowotnej, a tym samym na bardziej skuteczne eliminowanie występujących w codziennym życiu zagrożeń chorobowych.
W ramach tych działań zrealizowano dwa
kolejne przedsięwzięcia w takich dziedzinach jak profilaktyka chorób serca i układu krążenia oraz profilaktyka cukrzycy.
29 września odbył się więc „Spacer
dla serca”. Jego uczestnicy mieli okazję
wysłuchać prelekcji „Miażdżyca – jej
przyczyny i skutki oraz sposoby profilaktyki w tej chorobie” a w ramach przeprowadzonego w formie dyskusji „konkursu”
sprawdzili swoją wiedzę na temat zasad
profilaktyki i czynników ryzyka w chorobach serca i układu krążenia.
W październiku natomiast przeprowadzono dla 32 osób warsztaty relaksacyjne pod hasłem „Żeby szczęśliwym być
….” i „Stres – jak sobie z nim radzić”. To
kolejna, zaproponowana przez stowarzy-

szenie, forma eliminowania występujących zagrożeń i to nie tylko w tej dziedzinie, ale we wszystkich pozostałych sferach naszego życia.
Ponadto zrealizowano projekt „Żyj
zdrowo – wprowadzaj zmiany”, którego
adresatami byli mieszkańcy gminy Koźmin Wlkp. W ramach tej akcji odbyły się
cztery spotkania edukacyjno-szkoleniowe, w trakcie których 40 beneficjentom
przekazano wiedzę z zakresu cukrzycy, jej
przyczyn i objawów, zalecanych w profilaktyce zasad postępowania, a przede
wszystkim zdrowego odżywiania. Każdy
mógł także skorzystać z kontrolnego badania poziomu cukru we krwi.
Dokonując podsumowania działań
zrealizowanych w drugim półroczu tego
roku, Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE dziękuje tym, którzy skorzystali
z oferty, współorganizatorom poszczególnych akcji – ROD im. Mariana Langiewicza w Krotoszynie, ZOM CER-MEDIC Sp. z o.o. w Krotoszynie, Zespołowi
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie, NZOZ FAMILIA i Urzędowi Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp., a także
wszystkim sponsorom za dobre serce
i zrozumienie potrzeb innych. Jednocześnie zaprasza w następnym roku na kolejne akcje profilaktyczne.
(AO)

Z okazji setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej w Starej Obrze
uczniowie uczęszczający na dodatkowe zajęcia „Spotkanie ze sztuką”
wystawili dla społeczności lokalnej
„Pisk Białego Orła” – spektakl słowno-muzyczny według scenariusza
Adama Szafrańca, w reżyserii nauczycielki – Natalii Kowal.
Wszystkich gości powitała Irena Jaskółka, dyrektor SP w Starej Obrze.
Na spektakl przybyli burmistrz Maciej
Bratborski, Justyn Zaradniak – przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie

Wlkp., Andrzej Serek – skarbnik gminy,
Krzysztof Kubacki – przedstawiciel RSP
w Starej Obrze, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy, sołtysi oraz liczne
grono okolicznych mieszkańców.
Wydarzenie uświetnili uczniowie
klasy pierwszej, którzy pod opieką Renaty
Praczyk przygotowali piękny, patriotyczny taniec z szarfami. Samo przedstawienie zostało przyjęte nader entuzjastycznie
przez wszystkich widzów. Młodzi aktorzy
wznieśli się na wyżyny swoich umiejętności. Dla każdego z przybyłych było to
wzruszające i uczące patriotyzmu widowisko.
OPRAC. (NOVUS)

GRA MIEJSKA

Krotoszyńskie ścieżki wolności

Z okazji setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości Szkoła
Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika zorganizowała grę miejską
„Krotoszyńskie ścieżki wolności”.
Uczestnicy mieli do rozwiązania
krzyżówkę z hasłami znajdującymi się

na pomnikach i tablicach pamiątkowych w Krotoszynie. Triumfowała ekipa z SP w Gorzupi, która uporała się
z zadaniami w 56 minut. W zwycięskiej
drużynie znaleźli się Milena Małuszek,
Oliwia Lis, Weronika Szymczak i Michał Krawczyk.
(GRZELO)

Na Bieżąco

SAMORZĄD

Ludowcy zadowoleni z wyników wyborów
W miniony piątek w restauracji Cristal odbyła się konferencja powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa
Ludowego. W trakcie spotkania podsumowano wyniki niedawnych wyborów samorządowych oraz mówiono
o planach ludowców na tę kadencję.
Starosta Stanisław Szczotka, jednocześnie prezes zarządu powiatowego PSL,
podziękował wszystkim członkom swojego ugrupowania, którzy włożyli niemały
wysiłek i zaangażowanie w tegoroczne
wybory samorządowe. Nie brakowało
słów uznania dla nowo wybranych radnych Rady Powiatu Krotoszyńskiego
i wszystkich tych, którzy kandydowali.
Pogratulował również zwycięstwa
w pierwszej turze Franciszkowi Marszałkowi i Dariuszowi Dębickiemu w wyborach na burmistrza – odpowiednio – Krotoszyna i Sulmierzyc.

– Po raz trzeci z rzędu udało się PSL-owi wygrać wybory do Rady Powiatu
Krotoszyńskiego – mówił S. Szczotka. – Ktoś powie, że wynik wyborczy z roku 2018 nie jest tak dobry jak przed czterema laty. Ale osiągnęliśmy 8740 głosów
i jest to 500 głosów więcej od drugiego komitetu i naszego koalicjanta – Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej. Chcę powiedzieć, że w dwóch okręgach – nr 2

i nr 3 – niewiele nam zabrakło do kolejnych mandatów – zaznaczył starosta. Dużym sukcesem ludowców jest także fakt,
że Krotoszyn po raz kolejny będzie miał
przedstawiciela w Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, tym razem w osobie Joanny Król-Trąbki, dotychczasowej wiceburmistrz Krotoszyna.
S. Szczotka przyznał, iż dla jego ugrupowania nie były to łatwe wybory. Jego

HISTORIA

Polskie drogi do niepodległości
15 listopada w Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie zorganizowano kolejne
„Muzealne spotkanie z historią”. Tym
razem zebrani wysłuchali prelekcji
„Polskie drogi do niepodległości”.
Tematyka spotkania nawiązywała
do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prelekcję zatytułowaną „Polskie drogi do niepodległości” wygłosił Piotr Mikołajczyk, dyrektor krotoszyńskiego muzeum. Z pomocą prezentacji multimedialnej omówił historię państwa polskiego, które w „złotym okresie”
wieku XVI nazywano Rzeczpospolitą
Obojga Narodów i było jednym z największych i najsilniejszych w Europie.
W kolejnych stuleciach przez wyniszczające wojny, m. in. powstania Chmielnickiego, potop szwedzki czy wojny północne, dawna chwała Rzeczpospolitej za-

częła chylić się ku upadkowi. W wieku XVIII przez wewnętrzne kłótnie i spo-

ry w środowisku polskiej szlachty coraz
większe wpływy w Rzeczpospolitej zaczę-
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zdaniem partia rządząca, zarówno w mediach publicznych, jak i poza nimi, postawiła sobie za cel zdyskredytować PSL
w wyborach samorządowych. – Dlatego
wynik osiągnięty w tych wyborach – mimo zmasowanego ataku na PSL – cieszy
nas podwójnie – stwierdził starosta.
Tydzień po wyborach została podpisana umowa koalicyjna z SIO. Oczywiście,
o tym ostatecznie zadecyduje Rada Powiatu Krotoszyńskiego na sesji, która odbędzie się 21 listopada. Z umowy koalicyjnej
wynika, że na przewodniczącego rady będzie zgłoszona kandydatura Juliusza Poczty, natomiast na wiceprzewodniczących – kandydatury Ireny Rękosiewicz
i Dariusza Rozuma. Starostą ma pozostać
Stanisław Szczotka, a wicestarostą – Paweł
Radojewski. Ponadto w skład Zarządu Powiatu mają wejść Miłosz Zwierzyk, Wiesław Popiołek i Piotr Osuch.
Na przewodniczącego Komisji gospodarczej i rolnictwa będzie proponowany
Marcin Leśniak, a na szefa Komisji spraw
społecznych – Hieronim Marszałek. – Jeżeli chodzi o nową komisję – skarg, wnioli zdobywać jej sąsiedzi, głównie Rosja, ale
również Prusy i Austria, co doprowadziło
do dokonania całkowitego rozbioru państwa polskiego w 1795 roku.
Na ponad 123 lata Polska zniknęła
z mapy Europy. Mimo trwającej ponad
sto lat niewoli, krwawo tłumionych powstań narodowych, represji politycznych,
zsyłek na Syberię, nasilającej się polityki
rusyfikacji i germanizacji na przełomie XIX i XX wieku, Polacy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości.
Na różne sposoby polskie elity starały się
zaszczepić wśród chłopów i robotników
świadomość narodową, rozwijając różnorodne formy samokształcenia i starając się
bronić języka ojczystego w szkolnictwie.
Nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości od przełomu XIX i XX wieku
wzmacniały mnożące się spory pomiędzy
zaborcami. Zaczęły powstawać partie polityczne, jak np. Polska Partia Socjalistyczna z Józefem Piłsudskim na czele, Narodowa Demokracja, kierowana przez Romana Dmowskiego, a także Polskie Stronnictwo Ludowe z Wincentym Witosem.

sków i petycji – chcieliśmy dać ją Obywatelskiemu Porozumieniu Samorządowemu,
ale propozycja nie została przyjęta.
W związku z tym na jej przewodniczącego
zgłaszamy Marcina Jamrego. Szefem Komisji rewizyjnej ma natomiast zostać Andrzej
Skrzypczak – poinformował S. Szczotka.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Mimo że nie zgadzały się w wielu kwestiach, to ich wspólnym celem była walka
o niepodległą Polskę.
Jeszcze przed wybuchem pierwszej
wojny światowej Polacy podzielili się
na zwolenników orientacji proaustriackiej, pod wodzą Piłsudskiego, i prorosyjskiej, popieranej przez Dmowskiego. Wybuch wojny był oczywiście dla Polaków
wielką szansą, choć żadne z państw nie
było zainteresowane sprawą polską – chodziło tylko o pozyskanie polskich rekrutów.
Ostatecznie rewolucja w Rosji, klęska
Niemiec i rozpad Austro-Węgier umożliwiły odzyskanie niepodległości Polski.
Traktat Wersalski, ustanawiający nowy
porządek w Europie po zakończeniu I wojny światowej, proklamował
utworzenie niepodległego państwa polskiego. Stało się to dzięki współpracy często niezgadzających się ze sobą, takich wybitnych postaci jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski,
Wincenty Witos czy Wojciech Korfanty.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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PLEBISCYT

Oddaj głos na ulubionego proboszcza!
Wraz z początkiem 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 jeste-

WTOREK, 20 listopada 2018
godz. 09.00) ks. kan. Janusz Giera z Parafii św. Stanisława Bpa w Kobylinie
i obecnie jest na trzecim miejscu – oddano na niego 19,5% głosów. Na pierwszą pozycję wskoczył ks. kan. Ryszard
Muszyński z Parafii Oczyszczenia
NMP w Starymgrodzie – 25%, a tuż
za nim znajduje się ks. Maciej Krulak

z Parafii św. Marcina Bpa w Borzęciczkach – 24,5%.
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
AKCJE.

(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

ście zadowoleni najbardziej. W ostatnich dniach w czołówce klasyfikacji do-

szło do znacznych zmian. Pozycję lidera stracił (stan na 19 listopada,
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KOK

Kto ty jesteś?

Krotoszyński Ośrodek Kultury, chcąc uczcić setną
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
oraz celebrować zwycięskie powstanie wielkopolskie, zainaugurował projekt multimedialny o charakterze społeczno-edukacyjnym pt. „Kto ty jesteś?”,
który oparty jest na aktywności dzieci z przedszkoli
i uczniów klas I-III szkół
podstawowych.
Celem akcji jest przypomnienie i ożywienie najpiękniejszych wierszy patriotycznych dla dzieci i młodzieży,

ponieważ – jak podkreślają organizatorzy – nasza niepodległość nierozerwalnie jest związana z pięknem języka polskiego, naszą literaturą,
a w szczególności z poezją.
Projekt ma charakter partycypacyjny, a udział w nim
potwierdziły wszystkie szkoły
podstawowe i przedszkola
z naszego miasta. Każda placówka wystawia dwójkę reprezentantów. Dzieci uczą się,
a potem deklamują przed kamerą wybrane wiersze o wolności, niepodległości i ojczyźnie. Wszystkie dziecięce prezentacje zostaną sfilmowane
i umieszczone na fanpa-

ge’u projektu i na specjalnym
kanale YouTube. Finał projektu odbędzie się w kinie 3D
Przedwiośnie, gdzie na wielkim ekranie pokazane zostaną
najciekawsze
fragmenty
przedsięwzięcia.
Honorowy
patronat
nad projektem objął bur-

mistrz Franciszek Marszałek.
Akcję prowadzą Paweł W. Płócienniczak (manager projektu) oraz Zuzanna Kozina-Błauciak. W ekipie filmowej
są uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.
(RED)

BIBLIOTEKA

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Jerzym
Grupińskim, poznańskim poetą, krytykiem i animatorem życia literackiego.
Jerzy Grupiński w 1970 roku założył
Klub Literacki, związany z Pałacem Kultury, potem z Centrum Kultury „Zamek”. Obecnie działa w Piątkowskim
Centrum Kultury „Dąbrówka” w Poznaniu. Redagował almanachy, arkusze, organizował Konkurs Wierszy o Laur Klemensa Janickiego. Od 1998 r. kontynu-

uje wydawanie periodyku „Protokół Kulturalny”. Wydał m. in. „Kształt fali”, „Album wielkopolski” czy „Wiersze do miłości”. Jego najnowsza publikacja to „Dziesięć palców”.
Podczas spotkania w krotoszyńskiej
bibliotece J. Grupiński opowiadał
o swojej twórczości, o okolicznościach
powstania niektórych wierszy, o dzieciństwie spędzonym w rodzinnych
Wronkach, o ciekawych ludziach, których spotkał, działając w klubach literackich.
(ANKA)

FOT. Marcin Laska

Spotkanie z Jerzym Grupińskim

14

Wydarzenia

WTOREK, 20 listopada 2018

POD NASZYM PATRONATEM

Młodzi szachiści rozpoczęli rywalizację
W miniony piątek odbył się pierwszy
z sześciu zaplanowanych turniejów
w ramach Otwartych Mistrzostw Powiatu Krotoszyńskiego w Szachach
Szybkich. Triumfatorami tych zawodów zostali Zuzanna Zielezińska,
Kacper Ugorek, Mateusz Antkowiak
oraz Katarzyna Kaczmarek.
Podczas sześciu turniejów obowiązywać będzie system szwajcarski na dystansie siedmiu rund. Do klasyfikacji końcowej brana pod uwagę będzie suma punktów zdobytych w pięciu najlepszych turniejach, a przy równej liczbie oczek zadecyduje miejsce zajęte na ostatnich zawodach. Tym razem organizatorzy podzielili
szachistów na dwie grupy – roczniki 2004-2007 oraz rocznik 2008 i młodsi z ograniczeniem rankingowym.
Pierwszy turniej w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej zgromadził blisko 30
młodych zawodników. W starszej kategorii wśród dziewcząt najlepsza była Zuzanna Zielezińska, która wyprzedziła Natalię
Grzonę i Wiktorię Łukowiak. W grupie
chłopców triumfował Kacper Ugorek,
wyprzedzając Dawida Gustowskiego
i Kamil Grzesiaka.
Rozgrywki młodszych szachistów
wygrali Mateusz Antkowiak, za którym

uplasowali się Marcel Plewa i Franciszek
Guzikowski, oraz Katarzyna Kaczmarek,
która wyprzedziła Zofię Kalak i Oliwię
Gierlik.
Uroczyste zakończenie mistrzostw
odbędzie się po ostatnim turnieju
w czerwcu 2019 roku. Wtedy to najlepsi
zawodnicy otrzymają puchary, medale
i nagrody rzeczowe. Udział w mistrzostwach jest bezpłatny, a każdy, kto chciał-

by wziąć udział, może się skontaktować
telefonicznie z Przemysławem Gustowskim (503 004 919). Patronat honorowy
nad wydarzeniem objął Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, a patronem medialnym jest Gazeta Lokalna KROTOSZYN.
Z kolei krotoszyńska biblioteka udostępnia pomieszczenie na zawody.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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BIEGI

Na trasach uczczono sto lat niepodległości
W poprzedni weekend na terenie całego kraju odbywały się biegi upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości. Zawodnicy z powiatu krotoszyńskiego startowali
w Poznaniu, Rydzynie czy Górze.
Najwięcej osób, bo blisko 25 tysięcy,
zameldowało się w stolicy Wielkopolski.
Tak wysoka frekwencja pozwoliła poznańskiemu biegowi wskoczyć do top'30
na świecie w tym roku.
10-kilometrową trasę najszybciej,
w czasie 31: 01, pokonał olimpijczyk, Artur Kozłowski. Wśród kobiet triumfowała
Anna Wójcik z wynikiem 35: 11. Nasz
powiat w Poznaniu reprezentowali przedstawiciele KS Krotosz, Krotoszyńskiej
Grupy Biegowej i Koźmin Biega oraz niezrzeszeni zawodnicy. Z tego grona najwyżej uplasował się Karol Olejniczak – 263.
miejsce z wynikiem 39: 09. Świetnie spisała się także Monika Jadczak (43: 40),

która była najlepsza w kategorii K16. Tuż
za podium w kat. K20 uplasowała się Justyna Olejniczak (41: 23).
XXV Bieg Niepodległości w Górze,
na dystansie 10 km, wygrał Szymon
Krawczyk z czasem 34: 30. Powiat krotoszyński reprezentowali Tomasz Owczarek (7. miejsce – 36: 24), Artur Marek
(14. miejsce – 38: 16), Marcin Obal (37.
miejsce – 41: 19), Adam Szymański
(196. miejsce – 57: 51) oraz Katarzyna
Szymańska (197. miejsce – 57: 52).

Uczestnicy VI Rydzyńskiego Biegu
Niepodległości mieli do pokonania dystans 11 km. Zwyciężył Miłosz Szcześniewski (37: 13). Z naszego regionu
w Rydzynie pobiegli Krzysztof Maciejewski (41: 19), Sergiusz Sójka (43: 45), Czesław Sienkiewicz (46: 07), Rafał Sójka
(49: 14), Karol Mroczkowski (50: 01), Jacek Modrzyński (50: 01), Katarzyna Modrzyńska (1: 06: 41) oraz Marika Mroczkowska (1: 01: 57).
(GRZELO)

TENIS STOŁOWY

Turniej z okazji Święta Niepodległości
W Bożacinie po raz kolejny zorganizowano turniej tenisa stołowego
z okazji Święta Niepodległości. Tradycyjnie na zawodach Ludowych Zespołów Sportowych rywalizacja toczyła się w pięciu kategoriach – seniorek, młodziczek, seniorów, juniorów i młodzików.
W turniejowe szranki stanęło 33 zawodników z dziewięciu miejscowości.
W kategorii seniorek najlepsza była Agata
Szczotka (Nowa Wieś), wyprzedzając
Laurę Litwin (Bożacin), Dorotę Ludwiczak (Salnia) i Karinę Kaczmarek (Bożacin).
W rywalizacji młodziczek triumfowała Weronika Piaseczna, a za nią uplasowały się Natalia Jagła, Karolina Kościelna
i Julia Gniazdowska. W grupie młodzików pierwsze miejsce zajął Jakub Konrady, przed Filipem Bernatem i Piotrem Kowalczykiem (wszyscy z Bożacina).

KARATE

Cztery medale Nippona
Rozgrywki juniorów wygrał Krzysztof Szymlet (Bożacin), drugi był Mikołaj
Litwin (Bożacin), trzeci – Antoni Szczuraszek (Krotoszyn), a za podium znalazł
się Mateusz Jagła (Bożacin). W kategorii
seniorów bezkonkurencyjny okazał się
Mirosław Sobański (Smoszew). Zwycięzca wyprzedził Dominika Talagę (Wronów), Marka Sójkę (Gorzupia) i Pawła Robaka (Bożacin).

PIŁKA RĘCZNA

Poznaliśmy mistrzów powiatu

Dla trzech najlepszych w każdej kategorii Urząd Miejski w Krotoszynie ufundował okolicznościowe puchary i nagrody
rzeczowe. Z kolei sołtys wsi, Lilianna Sekula-Łąkowska, ufundowała dodatkowe
słodkości dla wszystkich uczestników turnieju.
Najmłodszą tenisistką była 5-letnia
Natalia Kowalczyk.
(ANKA)

W Koźminie Wlkp. rozegrano Mistrzostwa Powiatu Krotoszyńskiego w Piłce Ręcznej Szkół Ponadgim na zjal nych. Or ga ni za to rem
za wo dów był Szkol ny Zwią zek
Spor towy.
W rozgrywkach żeńskich najlepsza
okazała się ekipa dziewcząt z I Liceum
Ogólnokształcącego w Krotoszynie,
która po zaciętej walce pokonała 20: 16
rywalki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. W rywalizacji chłopców triumfował zespół z koźmińskiego ZSP, ogrywając 34: 21 ZSP
nr 3 w Krotoszynie.
(GRZELO)

Z czterema medalami wrócili zawodnicy ASW Nippon Krotoszyn z Międzynarodowego Turnieju Karate „Puchar Gór Opawskich”. Zawody odbyły się 10 listopada w Prudniku.
Turniej zorganizowano z okazji 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do rywalizacji przystąpiło ponad 200
zawodników z 15 klubów z czterech
państw.

Karatecy krotoszyńskiego klubu wywalczyli cztery medale. Złoty krążek zdobyła Maja Dolata w kata 8 lat. W kumite 14-15 lat drugi był Filip Mosz. Z kolei
na najniższym stopniu podium stanęły
Maja Dolata (kumite 8-9 lat) oraz Julia
Mosz (kumtite 14-15 lat).
Na piątych miejscach zmagania ukończyli Patryk Matysiak (kata 10 lat) oraz
Anna Chlebowska (kumite 10-11 lat).
(GRZELO)
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15 medali Samsona
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moteusz Ratajczyk (TA Rozum – 55
kg), Agata Jarka (UKS Samson – 60 kg),
Oliwia Kuś (UKS Samson – 65 kg), Weronika Szafraniak (UKS Samson – +70
kg), Dawid Bzodek (UKS Samson – 95
kg) i Gabriel Szydłowski (TA Rozum – +95 kg).
Brązowe krążki wywalczyli Kornel
Zmysłowski (UKS Samson – 50 kg), Angelika Paradys (TA Rozum – 50 kg), Julia Pawlicka (UKS Samson – 55 kg), Dawid Lesk (UKS Samson – 55 kg), Roksana Konieczna (UKS Samson – 60 kg),
Klaudia Matysiak (UKS Samson – +65kg) oraz Mikołaj Mrowiński
(TA Rozum – 75 kg i 85 kg).
(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

Porażka Orłów na zakończenie jesieni
Znakomicie spisali się reprezentanci UKS Samson Kobylin w zawodach Pucharu Polski Młodzików
i Kadetów w Sumo. Na turnieju
w Warszawie kobylińscy zawodnicy
wywalczyli 15 medali.
Do rywalizacji przystąpiło ponad 250 zawodników z całego kraju,
w tym również przedstawiciele UKS
Samson Kobylin oraz TA Rozum Kroto-

szyn. Złote medale zdobyli Filip Urbaniak (TA Rozum – 35 kg), Anita Maleszka (UKS Samson – 45 kg), Aleksandra
Osman (UKS Samson – 55 kg), Oliwia
Kuś (UKS Samson – 60 kg), Lena Andrzejak (TA Rozum – 65 kg), Nikola Śliwowska (UKS Samson – 70 kg) oraz Zuzanna Krystek (TA Rozum – +70 kg).
Na drugim stopniu podium stanęli
Martyna Flak (UKS Samson – 35 kg),
Laura Siama (UKS Samson – 45 kg), Ty-

PIŁKA NOŻNA

Zabrakło skuteczności

Na co najmniej punkt zasłużył w sobotnim starciu z Polonusem Kazimierz Biskupi Piast Kobylin. Podopieczni trenera Pawła Janasa zmarnowali kilka świetnych sytuacji. Rywale byli skuteczniejsi i wygrali 2: 0.
Pierwszy gol dla gospodarzy padł
po niefrasobliwej interwencji Adama Kurzawy, który wpakował piłkę do własnej
bramki. W końcówce spotkania, po szybkiej kontrze, wynik na 2: 0 ustalił Mateusz Czajka.
Gdyby kobylinianie mieli lepiej uregulowane celowniki, mogli w tym meczu
zgarnąć nawet komplet punktów. Najlepszą sytuację miał Mateusz Olikiewicz,

Polonus Kazimierz Biskupi
– Piast Kobylin 2:0 (1:0)
BRAMKI: 1:0 – Adam Kurzawa (10’
samobójcza), 2:0 – Mateusz Czajka
(91’)
PIAST: B. Kubiak – K. Kubiak, Janowski,
Ratajczak, Kurzawa - Wachowiak,
Szymanowski, Snela, Kamiński, Kokot,
Olikiewicz

który zmarnował rzut karny. Po jego strzale z 11 metrów piłka trafiła w słupek.
Dwóch świetnych okazji nie wykorzystał
Tomasz Kokot. Rażąca nieskuteczność się
zemściła i to Polonus na koniec piłkarskiej
jesieni wywalczył trzy punkty.
(GRZELO)

SKP Słupca - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 4:1 (1:1)

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. w ostatnim meczu w tym roku kalendarzowym przegrał na wyjeździe z SKP
Słupca 1: 4. Honorowe trafienie dla
gości zaliczył Marcin Kaczmarek.
Gospodarze byli faworytem tego pojedynku, co ostatecznie potwierdził wynik końcowy. Objęli prowadzenie już
w 12. minucie, kiedy to po stracie piłki
przez koźminian w środku pola w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się
Konrad Kobylarek i nie zmarnował okazji.
Orły wyrównały krótko przed przerwą. Faulowany w polu karnym był Fabian Wosiek, a jedenastkę wykorzystał
Marcin Kaczmarek.
Na początku drugiej odsłony indywidualną akcją popisał się Szymon Szczęsny,
który po minięciu koźmińskich obrońców skierował piłkę do bramki. Przyjezd-

BRAMKI: 1:0 – Konrad Kobylarek (12’),
1:1 – Marcin Kaczmarek (44’ karny),
2:1 – Szymon Szczęsny (47’), 3:1 –
Łukasz Pietrzak (85’), 4:1 – Daniel
Bednarowicz (92’ głową)
BIAŁY ORZEŁ: Konradowski – Roszczak,
Maciejewski, Kaczmarek, Bierła (83’
Marciniak) – Błażejczak (71’ Kubot),
Wosiek, Borowczyk, M. Miedziński (75’
T. Miedziński), Ratajczyk (71’ Oleśków)
– Kamiński

ni odpowiedzieli trafieniem Mikołaja
Miedzińskiego, ale sędzia dopatrzył się
spalonego i nie uznał gola.
W końcówce meczu gospodarze postawili przysłowiową kropkę nad i. Naj-

pierw Łukasz Pietrzak wpisał się na listę
strzelców po krótko rozegranym rzucie
rożnym, a już w doliczonym czasie gry
Daniel Bednarowicz pokonał golkipera
Białego Orła strzałem głową.
Przerwę zimową Biały Orzeł spędzi
tuż nad strefą spadkową.
(GRZELO)

