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KOŹMIN WLKP.

nia odpadami w gminie – wyjaśnił burmistrz.
Ostatecznie koźmińscy radni przyjęli
uchwałę w sprawie podwyżki opłat za odpady komunalne – ośmiu było na tak,
czterech było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.
Podwyżka opłat wzbudza niemałe

Znaczna podwyżka opłat za odbiór śmieci
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Koźminie Wlkp. zakończonej już
kadencji burmistrz Maciej Bratborski przedłożył pod głosowanie projekt uchwały zakładającej, że od 1
stycznia obowiązywać będą większe
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawa wywołała
gorącą dyskusję.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Stawki za odbiór odpadów od 1 stycznia 2019 r. na terenie gminy Koźmin Wlkp.
FOT. www.kozminwlkp.pl

Uchwała zakłada znaczą podwyżkę.
Propozycja nie spotkała się z przychylnością części radnych – z Adamem Grzelakiem na czele, który wystosował wniosek
o wycofanie tej uchwały z porządku obrad ostatniej sesji upływającej kadencji,
twierdząc, iż tą sprawą powinna się zająć
już nowo wybrana rada.
W odpowiedzi burmistrz zaapelował
do radnych o procedowanie i przyjęcie
uchwały wprowadzającej podwyżkę cen
za odbiór śmieci. Ostatecznie wniosek

emocje wśród mieszkańców gminy. – Dlaczego stara rada i burmistrz dopiero teraz to przegłosowali, kiedy jest już
po wyborach? – pyta jeden z mieszkańców. – Uważam, że jeśliby ta sprawa została podjęta wcześniej, wynik wyborów
mógłby być inny – dodaje.

Adama Grzelaka został odrzucony większością głosów.
– We wrześniu Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Ostrowie Wlkp. poinformowała nas
o podwyżce opłaty za przyjęcie tony śmieci – z 225 zł do 299 zł – uzasadniał konieczność podniesienia stawek M. Bratborski. – Obecnie z opłat za śmieci wpły-

wa do budżetu gminy kwota około 1,8
mln zł, natomiast wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów wynoszą
ok. 2,2 mln zł. Jesteśmy zmuszeni
do zmiany stawek, gdyż zarówno ustawodawca, jak i organy kontroli wymagają, żeby opłaty były skalkulowane na takim poziomie, by w całości pokrywały koszty
funkcjonowania systemu gospodarowa-

Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:
gospodarstwo domowe 1-osobowe – 17,00 zł (poprzednio 13 zł)
gospodarstwo domowe 2-osobowe – 33,00 zł (poprzednio 25 zł)
gospodarstwo domowe 3-osobowe – 48,00 zł (poprzednio 36 zł)
gospodarstwo domowe 4-osobowe - 62,00 zł (poprzednio 46 zł)
gospodarstwo domowe 5-osobowe - 75,00 zł (poprzednio 55 zł)
gospodarstwo domowe 6-osobowe - 87,00 zł (poprzednio 63 zł)
gospodarstwo domowe 7-osobowe i większe - 89,00 zł (poprzednio 70 zł)
Odpady komunalne niezbierane i nieodbierane w sposób selektywny:
gospodarstwo domowe 1-osobowe - 34,00 zł (poprzednio 21 zł)
gospodarstwo domowe 2-osobowe - 66,00 zł (poprzednio 40 zł)
gospodarstwo domowe 3-osobowe - 96,00 zł (poprzednio 57 zł)
gospodarstwo domowe 4-osobowe - 124,00 zł (poprzednio 72 zł)
gospodarstwo domowe 5-osobowe - 150,00 zł (poprzednio 85 zł)
gospodarstwo domowe 6-osobowe - 174,00 zł (poprzednio 96 zł)
gospodarstwo domowe 7-osobowe i większe - 178,00 zł (poprzednio 111 zł)
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22 listopada odbyła się pierwsza
w nowej kadencji sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Głównym
punktem obrad był wybór przewodniczącego rady oraz jego zastępcy.
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Najpierw jednak burmistrz Maciej
Bratborski oraz wszyscy niedawno wybrani radni odebrali stosowne zaświadczenia, po czym złożyli uroczyste ślubowanie. W imieniu radnych rotę ślubowania odczytał najmłodszy w tym gronie – Andrzej Nowacki.

W Komisji skrutacyjnej znaleźli się
Irena Konarczak (przewodnicząca) oraz
Anna Misiak i Dariusz Kołaczkowski.
Na przewodniczącego koźmińskiej Rady
Miejskiej zaproponowano tylko jednego
kandydata – Justyna Zaradniaka (SIO),
który do tej pory pełnił tę funkcję. Na stanowisko wiceprzewodniczącego również
był jeden kandydat – Wojciech Dykcik
(SIO). W tajnych głosowaniach obaj
otrzymali poparcie wszystkich radnych.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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9:6 dla Danuty Kułagi Nowe twarze, nowa przewodnicząca

W trakcie pierwszej sesji Rady
Miejskiej w Zdunach dokonano wyboru przewodniczącego oraz jego
zastępców. Zdecydowano, że gremium tym kierować będzie Danuta
Kułaga.
Sesja rozpoczęła się od wspólnego
odśpiewania hymnu Polski. Następnie
ślubowanie złożyli nowo wybrani radni,
a także Tomasz Chudy, burmistrz
Zdun.
W Komisji skrutacyjnej znaleźli się
Artur Wiatrak, Ewa Chyła oraz Karolina
Jankowska-Grzybek. Na stanowisko
przewodniczącego Rady Miejskiej zgło-

szono dwie kandydatki – Danutę Kułagę (PSL) i Mirosławę Sajur (OPS). Wygrała pierwsza z wymienionych stosunkiem głosów 9 do 6.
Na wiceprzewodniczących zgłoszono aż pięć kandydatur, ale głosowano
nad trzema, ponieważ dwoje radnych,
Irena Nowak i Artur Wiatrak, nie wyraziło zgody na kandydowanie. Ostatecznie stanowiska te objęli Magdalena Konrady z SIO (13 głosów) i Dionizy Waszczuk z PSL-u (9 głosów). Na Monikę Paszek z OPS-u zagłosowała natomiast
szóstka radnych.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Anna Sikora została nową przewodniczącą Rady Miejskiej w Krotoszynie. Tak zdecydowali radni
na pierwszej sesji nowej kadencji,
która odbyła się 22 listopada.
Nowo wybrani radni oraz burmistrz
Franciszek Marszałek złożyli ślubowanie. Wybory na przewodniczącego i jego
zastępców nadzorowała Komisja skrutacyjna w składzie: Darian Paszek, Roman
Olejnik, Grzegorz Majchszak i Arkadiusz Stelmaszyk.
W imieniu koalicji PSL -SIO radny D. Paszek zgłosił kandydaturę Krzysz-

tofa Kierzka (PSL) na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej w Krotoszynie. Po przeliczeniu głosów okazało
się – ku konsternacji części zebranych – że K. Kierzek nie uzyskał większości głosów. Za tym kandydatem opowiedziała się dziewiątka (na 21 obecnych) radnych.
Tak więc trzeba było powtórzyć całą
procedurę. Po kilkunastominutowej
przerwie D. Paszek zgłosił kolejną kandydaturę, tym razem Annę Sikorę (PSL).
Na tak zagłosowało 18 osób i tym samym
przedstawicielka ludowców została nową przewodniczącą krotoszyńskiej rady.

Potem wybrano zastępców przewodniczącej. Na pierwszego wiceprzewodniczącego Cezary Grenda zaproponował Mirosława Gańkę (SIO), który
otrzymał 20 głosów. Na stanowisko drugiego wiceprzewodniczącego D. Paszek
zgłosił Zofię Jamkę (PSL), natomiast Sławomir Augustyniak zaproponował Pawła Grobelnego (OPS). W tym przypadku
zdecydował jeden głos. P. Grobelny
otrzymał poparcie 11 radnych, a za Z.
Jamką opowiedziało się 10 osób.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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SULMIERZYCE

KOBYLIN

Pierwsza sesja w nowym składzie

Piotr Chlebowski na czele rady
Przed kilkoma dniami odbyła się
pierwsza sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kobylinie. Przewodniczącym
rady został Piotr Chlebowski, a na jego
zastępcę wybrano Mirosława Flaka.
Ustalono także składy komisji stałych.

19 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nowej kadencji. Wybrano przewodniczącego rady oraz jego zastępcę.
Obrady poprzedziło wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze do Rady
Miejskiej w Sulmierzycach. Następnie
radni złożyli ślubowanie, po czym uczynił to także burmistrz Dariusz Dębicki.
– Dziękuję wszystkim państwu oraz
tym, którzy udzielali mi wsparcia przez
ostatnie 2,5 roku mojej pracy na stanowisku burmistrza – powiedział D. Dębicki. – Słowa podziękowania kieruję również do mieszkańców Sulmierzyc, którzy
zdali egzamin i licznie wzięli udział w wyborach. Jestem z tego dumny. Przed nami
pięć lat wytężonej i ciężkiej pracy.
Warto wspomnieć, iż Kapituła Gene-

ralna Katolickiego Stowarzyszenia Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie przyznała
burmistrzowi Sulmierzyc wyróżnienie
za „zaangażowanie i bezinteresowną działalność społeczną oraz otwarcie się na inicjatywy związane z wychowaniem młodego pokolenia poprzez sport i rekreację
opartą na zasadach fair play i etyce wiary
katolickiej”.
Jedynym kandydatem na stanowisko
przewodniczącego rady był Adam Orzeszyński, który w głosowaniu tajnym zdobył 14 głosów (przy 1 nieważnym). Na wiceprzewodniczącą wybrano Agnieszkę
Gibasiewicz (14 głosów na tak, jeden nieważny).
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

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

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Kucharze kształcili
się na promie
Od 27 października do 10 listopada
dwójka uczniów ZSP nr 3 w Krotoszynie odbywała staż na promie
GRYF Unity Line. Szymon Szuszczyński i Marcin Gorzkowski przez dwa
tygodnie zebrali na statku niezwykle
cenne doświadczenia.
Dwójka uczniów kształci się obecnie
trzeci rok w zawodzie kucharza. Prom
GRYF Unity Line pływa na trasie Świnoujście-Ystad. Praktykanci doskonalili swoje umiejętności w obszarach housekeepingu, recepcji i gastronomii. Pomagali też
w pracach przy przygotowaniu statku
do przyjęcia pasażerów oraz w czasie embarkacji. Nauczyli się programować klucze w systemie Ving Card, a także serwować dania i napoje, nakrywać stoły, segregować i dystrybuować naczynia.

Szkolny Ośrodek Kariery w ZSP nr 3
w Krotoszynie zaprasza wszystkich
uczniów, którzy chcą poszerzać swoje
kompetencje zawodowe i językowe,
do udziału w wyjazdach zagranicznych.
(GRZELO)

Jak pamiętamy, do kobylińskiej rady
weszło 10 przedstawicieli Samorządowej
Inicjatywy Obywatelskiej, czterech reprezentantów Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz jedna osoba z komitetu Przyjazny Kobylin. Najpierw nowo wybrani
radni złożyli ślubowanie. Potem to samo
uczynił burmistrz Tomasz Lesiński.
Gdy przyszło do wyboru przewodniczącego rady, zgłoszony został (przez
Grzegorza Kreczmera) tylko jeden kandydat – Piotr Chlebowski. W tajnym głosowaniu wszyscy radni opowiedzieli się
za radnym ze Smolic i to on znów (bo już
kiedyś przewodniczył radzie) objął stanowisko szefa Rady Miejskiej w Kobylinie.
Na wiceprzewodniczącego wybrano
Mirosława Flaka (kandydatura zaproponowana przez P. Chlebowskiego), który
w głosowaniu otrzymał 14 głosów popie-

rających, a jeden był przeciwny.
Następnie ustalono składy komisji stałych. I tak w Komisji rewizyjnej znaleźli się
G. Kreczmer (SIO), Karol Kwiatkiewicz
(Przyjazny Kobylin), Michał Skupin (SIO),
Marcin Szumera (SIO) i Andrzej Wajdlejt
(PSL); w Komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa działać będą P. Chlebowski (SIO),
Tadeusz Dżygała (PSL), Łukasz Jarus (SIO),
Zygmunt Molski (SIO) i Mikołaj Stanisławski (PSL), aKomisję spraw społecznych tworzą Iwona Bzodek (SIO), M. Flak (SIO), Karol Kempa (PSL), Andrzej Maćkowiak

FELIETON

W Kobylinie jak w drużynie (piłkarskiej),

czyli ŻELAZNA JEDENASTKA
Za nami pierwsza sesja nowej kadencji
Rady Miejskiej w Kobylinie. Refleksje, jakie
mnie naszły po tych obradach, jakoś tak mimochodem, samoistnie weszły – mówiąc
mocno metaforycznie – w piłkarskie buty.
Stąd też w tym tekście pokuszę się o szereg – wyłącznie moich subiektywnych – skojarzeń kobylińskiego status quo z najpopularniejszą dyscypliną sportu, a mówiąc ściślej – z piłkarską drużyną.
A zatem podstawowa jedenastka,
podszyldem SIO, wykrystalizowała się już21
października, gdy wyborcy oddali swoje głosy. Mamy więc włodarza plus dziesięcioro
w składzie rady wraz z jej (ich) szefem. W rezerwie – raczej głębokiej (dlaczego, o tym
za chwilę) – pięciu graczy z innych klubów
(4+1).
Ujmując rzecz po piłkarsku, mamy trenera – grającego, byśmy mieli pełną jedenastkę na płycie gry, oraz dziesiątkę zawodników,
apośród nich kapitana teamu. Jest też jego zastępca, w razie absencji.
Kto wpiłce nożnej ustala taktykę namecze – każdy kibic niby wie, ale... No właśnie.
Dajmy na to – w szatni Realu Madryt rządzi,
co jest tajemnicą Poliszynela, Sergio Ramos.
A trener? A taktyka? – zapyta ktoś. Trener
(patrz: Zidane niedawno, Solari dziś) ma nie
przeszkadzać piłkarzom, dbać o relacje między nimi, o atmosferę w szatni, dać graczom
nieco swobody itd. Wówczas wybujałe ego
gwiazd nie ucierpi, a zespół będzie wygrywał

(rzecz oczywista, taki scenariusz nie zawsze
się sprawdza). Taktyka zaś ma odpowiadać
starszyźnie zespołu, czyli tzw. grupie rządzącej w szatni. Ot i przepis na sukces. I taka dygresja jeszcze – tzw. szarych eminencji nie
brakuje także w piłkarskich ekipach.
A reszta drużyny..? Gdyby zapytać tego
i owego (głównie nowe nabytki) o strategię,
założenia taktyczne czy cele naobecny sezon,
byłaby – jak sądzę – niemała konsternacja.
Ale wzasadzie nic wtym dziwnego. Przecież
zawodnik ma wykonywać to, co nakazał trener (po uprzednich ustaleniach z „Ramosem”), poruszać się po boisku zgodnie z wytycznymi itd. Od myślenia (strategicznego,
a jakże!) są inni.
Mamy więc podstawową jedenastkę.
Czy rezerwowi mają szansę coś wskórać?
Wątpliwa sprawa. Póki co nie dostali okazji,
by się pokazać w jakimś poważnym spotkaniu, bo przewodniczenie tymczasowej Komisji skrutacyjnej to jak sparing zjakimiś amatorami zChrząszczyżewoszyc czy innego Męcikału (tak, jest taka miejscowość). O poważniejszych występach więc nie mają co marzyć. Pozostaje im cierpliwie czekać i pokazywać się z jak najlepszej strony na treningach,
abyć może dostaną dozagrania coś więcej niż
przysłowiowe ogony. Ale wygląda nato, że rezerwa jest tylko po to, by kadra – jak zakładają przepisy – liczyła 16 graczy.
Niegdyś reprezentacja ZSRR opierała się
niemal w całości na zawodnikach Dynama

(SIO) i Konrad Przybyszewski (SIO).
Wybrano także skład Komisji skarg,
wniosków i petycji. Znaleźli się w niej A.
Maćkowiak, Ł. Jarus i G. Kreczmer. Kandydatura K. Kwiatkiewicza przepadła
w głosowaniu.
Na przewodniczącego Komisji rewizyjnej zgłoszono dwóch kandydatów – G.
Kreczmera i A. Wajdlejta. W głosowaniu – stosunkiem głosów 10 do 5 – zwyciężył przedstawiciel SIO i to on został
szefem Komisji rewizyjnej.
(ANKA)

Kijów. Przynosiło to dobre efekty, lecz tylko
niekiedy i tylko do czasu. Taka formuła prędzej czy później się wyczerpie. I może przez
najbliższe pięć sezonów kobyliński zespół będzie kolekcjonował trofea – niczym Real Madryt wminionej pięciolatce. Bardzo możliwe,
awręcz prawdopodobne. Tym bardziej, że tu
i ówdzie przebąkuje się jeszcze o naprawdę
poważnym transferze... Mielibyśmy więc
dwunastego zawodnika (w urzędzie), a – jak
wiemy – głośne nazwiska sprowadza się nie
po to, by grzały ławę. Musiałby więc grać
w pierwszym składzie. Ów nowy gracz zapewne byłby prawą ręką grającego trenera – na boisku. W rezultacie trener miałby
możliwość odsapnąć od gry, od biegania
po murawie. Wszak nieco z boku miewa się
lepszy ogląd sytuacji. A gdyby nowy nabytek
się nie sprawdził – bo przecież nie każdemu
zawodnikowi, choćby zgórnej półki, udaje się
wkomponować w zespół, dopasować do koncepcji trenera itp. – zawsze można go wytransferować. Póki co jednak doniesienia
o transferze to tylko medialne dywagacje.
Jak będzie grała ta drużyna w najbliższych sezonach – przekonamy się. Oby tylko
sprostała oczekiwaniom kibiców (wszystkich, a nie wybranych!) i pamiętała, że
przed upadkiem zawsze kroczą pycha i pewność siebie (których symptomy już są widoczne...). Żeby tak się stało, zespół musi grać
i pięknie, i skutecznie, i fair, i z szacunkiem
dorywali (wfutbolu jednak często wystarcza
spełnienie dwóch pierwszych z tych warunków). Bo inaczej za pięć lat kibice przyjdą
na decydujący mecz (do urn) z białymi chusteczkami, by pomachać nimi na pożegnanie
żelaznej jedenastce...
ANDRZEJ KAMIŃSKI
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Juliusz Poczta stanął
na czele rady

Stanisław Szczotka pozostał starostą, a Juliusz Poczta został przewodniczącym Rady Powiatu Krotoszyńskiego – to najważniejsze decyzje,
jakie zapadły na pierwszej sesja nowej kadencji, która odbyła się 21 listopada. Wybrano także wiceprzewodniczących, wicestarostę, zarząd
powiatu oraz szefów komisji stałych.
Na początku obrad radni złożyli ślubowanie.
Nowym przewodniczącym rady został Juliusz Poczta (SIO), który był jedynym kandydatem, a zarekomendował go
Paweł Radojewski. – Jestem pewny, że tak
potężne doświadczenie, jakim może się
pochwalić Juliusz Poczta, pozwoli mu dobrze i godnie pełnić funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego – przekonywał dotychczasowy wicestarosta.
Wynik głosowania stanowił dowód
na to, iż zdecydowana większość radnych
podziela opinię P. Radojewskiego. Za J.
Pocztą opowiedziało się 17 osób (na 19).
Nowy przewodniczący odebrał gratulacje
od prowadzącej do tej pory obrady Ireny
Rękosiewicz, po czym zasiadł za stołem
prezydialnym, przywdziewając ozdobny
łańcuch herbowy.
Wiceprzewodniczącymi rady zostali I. Rękosiewicz z PSL-u (19 radnych głosowało za tą kandydaturą) i Dariusz Rozum z PO (12 głosów za, 4 przeciw, 3
wstrzymujące się). Trzecim kandydatem
był Marian Włosik z PiS-u (7 głosów za, 8
przeciw, 3 wstrzymujące się).
Starostą krotoszyńskim pozostał Stanisław Szczotka z PSL-u. Opowiedziało
się za nim 16 radnych, dwóch było przeciwnych i jeden się wstrzymał od głosu.
Taki sam wynik uzyskał Paweł Radojewski z SIO, który tym samym ponownie zo-

stał wicestarostą. Prócz nich w skład Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego weszli
Piotr Osuch z PSL-u (17 głosów za, 2
przeciw), Wiesław Popiołek z PSL-u (17
/ 2) i Miłosz Zwierzyk z SIO (18 / 1).
– Deklaruję, że przez najbliższe pięć
lat będę współpracował ze wszystkimi radnymi. Będę starostą wszystkich radnych – i tych z koalicji, i tych z opozycji. Liczę na owocną współpracę z poszczególnymi gminami w kwestii budowy dróg
i chodników. Nie boję się krytycznych
uwag, bo wiem, że praca w Radzie Powiatu
nie polega na poklepywaniu się po plecach.
Dziękuję za wybór. Mam nadzieję, że dzięki waszej pomocy nasza gospodarka i nasza
społeczność nadal będą wspaniale się rozwijały – powiedział Stanisław Szczotka.
Przewodniczącym Komisji budżetowo-gospodarczej i rolnictwa został Marcin Leśniak z SIO, który w głosowaniu pokonał Zbigniewa Brodziaka z OPS-u. Poza
nimi w skład tej komisji weszli: Marcin
Jamry, Wiesław Popiołek, Irena Rękosiewicz, Dariusz Rozum, Jarosław Kubiak,
Andrzej Skrzypczak, Stanisław Szczotka,
Marian Włosik i Miłosz Zwierzyk.
W Komisji spraw społecznych znaleźli się: Ryszard Chojnicki, Henryk Jankowski, Grzegorz Król, Piotr Osuch, Juliusz
Poczta, Paweł Radojewski i Jacek Zawodny oraz Hieronim Marszałek z PSL-u, który stanął na jej czele.
Komisji rewizyjnej przewodniczyć
będzie Andrzej Skrzypczak z PiS-u, a poza nim pracować w niej będą Marcin Jamry, Marcin Leśniak, Hieronim Marszałek
i Marian Włosik.
Szefem Komisji skarg, wniosków i petycji został Marcin Jamry z PSL-u. W jej
składzie znaleźli się także Ryszard Chojnicki, Marian Włosik i Jarosław Kubiak.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

ZSP NR 1 KROTOSZYN

Pogadanka o zdrowym żywieniu
Pod hasłem „Odżywiajmy się!” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 zorganizowano spotkanie z dietetykiem, Piotrem Kaźmierczakiem.
Uczestniczyli w nim uczniowie
klas II TBW i III TFW.
Młodzież dowiedziała się, na czym
polega odpowiednie żywienie oraz jak
ogromny wpływ ma na funkcjonowanie
całego organizmu. Jak mówił prowadzący, właściwa dieta i odpowiednia ilość
płynów zapewnią każdemu sprawność fi-

równo problemów zdrowotnych, wynikających z częstych błędów żywienia, jak
i pozytywnych zmian w organizmie, które są efektem prawidłowych nawyków żywieniowych.
(ANKA)

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

zyczną i dobre samopoczucie. Przekazane uczniom wiadomości dotyczyły za-

Wydarzenia
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KONCERT

Historia piosenką pisana

22 listopada w krotoszyńskim kinie
Przedwiośnie odbył się koncert „Historia pisana piosenką”. Organizatorami były Szkoła Podstawowa nr 8
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Fundacja Progressus i chór Izydorki, we
współpracy z Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury.
Celem tego wydarzenia było zaprezentowanie piosenek ważnych dla kolej-

nych pokoleń Polaków, piosenek, które
kształtowały wrażliwość i niosły treść,
często w zawoalowanej formie.
Na scenie wystąpili uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie, a także chór
Izydorki, prowadzony przez Klaudię Szubert. – Poziom artystyczny był bardzo
wysoki. Wystąpili również nasi utalentowani absolwenci. Zaprosiliśmy różne zaprzyjaźnione osoby, jak np. Joannę Jaroc-

KOŹMIN WLKP.

Drzewo Pamięci

Z okazji setnej rocznicy odzyskania
niepodległości i roku Ireny Sendlerowej Biblioteka Publiczna w Koźminie
Wlkp., wespół z biblioteką Szkoły Podstawowej nr 1, przygotowała warsztaty czytelnicze zatytułowane „Drzewo
Pamięci”. Wzięła w nich udział klasa
IVc z koźmińskiej Jedynki.

Najpierw zorganizowano pięć krótkich spotkań w szkole, w trakcie których
uczniowie wysłuchali fragmentów książki Cezarego Harasimowicza „Mirabelka”,
czytanych przez bibliotekarki – Justynę
Kląskałę i Monikę Raś. Następnie na spotkaniu w Bibliotece Publicznej podsumowano fakty i losy bohaterów wspomnia-

ką z Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw
czy Jacka Krupę. Utwór „Żeby Polska była Polską” zaśpiewali czterej księża, którzy
także są naszymi absolwentami. Konferansjerem naszego koncertu był Jan Grzywaczewski, który doskonale wszystko zorganizował, również prezentację historyczną. Wsparł nas także Krotoszyński Ośrodek Kultury, który użyczył nam sprzętu
nagłaśniającego – powiedziała Aleksandra Leja, pomysłodawczyni koncertu
i prezes Fundacji Progressus.
Dochód z organizacji koncertu będzie przeznaczony na realizację zadań statutowych Fundacji Progressus, która
w głównej mierze zajmuje się działalnością oświatową, kulturalną i sportową,
szczególnie w zakresie wspierania dzieci
w nauce, wyrównywania szans i przygotowywania do egzaminów, a także dokształcania zawodowego nauczycieli.
(NOVUS)

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

nej książki, a ponadto przybliżona została
postać Ireny Sendlerowej. Uczniowie dowiedzieli się, jak ta bohaterska kobieta ze
swoimi współpracownikami organizowała akcję przemycania dzieci żydowskich
z warszawskiego getta.
W dalszej kolejności dzieci sprawdziły swoje umiejętności pracy z tekstem
oraz słuchania ze zrozumieniem, rozwiązując test z pytaniami dotyczącymi książki „Mirabelka”. Na zakończenie uczniowie stworzyli Drzewo Pamięci. W tym celu wycinali liście w kształcie dłoni i wpisywali na nie wydarzenia z historii Polski,
które zasługują na upamiętnienie.
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wielkopolskim po raz kolejny podejmuje ciekawą inicjatywę, dzięki której
dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i poznawać historię w praktyczny i nowatorski sposób. Z pewnością to zasługa
świetnej kadry pedagogicznej i współpracy z różnymi instytucjami z gminy – skomentował Jacek Zawodny, dyrektor SP
nr 1 w Koźminie Wlkp.
(ANKA)

BIBLIOTEKA

O marzeniach i uzależnieniach
W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyły się dwa spotkania z Krzysztofem Piersą. Uczestniczyli w nich
uczniowie szkół podstawowych, klas
gimnazjalnych i szkół średnich.
Krzysztof Piersa – autor „Komputerowego ćpuna” oraz „Trenera marzeń” – postanowił rozmawiać z rodzicami i młodzieżą na temat uzależnienia
od gier komputerowych. Jest youtuberem
i prowadzi kanał recenzujący gry komputerowe, filmy i książki fantastyczne. Pokazuje ciekawe sposoby spędzania wolnego

czasu. Jego pasją jest też modelarstwo – uwielbia więc spędzać długie godziny przy biurku z pędzlem w dłoni. Ma
na swoim koncie wiele wyróżnień w zawodach ogólnopolskich. W wolnych
chwilach pracuje nad książką fantastyczną i płytą hip-hopową.
Na spotkaniach K. Piersa przedstawia
proste mechanizmy zarządzania czasem
oraz radzenia sobie z krytyką. Unika dawania „złotych rad”, gdyż każdy przypadek
jest odmienny. Krotoszyńska młodzież słuchała go z wielkim zainteresowaniem.
(NOVUS)

FOT. KBP
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NA DRODZE

16 listopada policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszynie
po raz kolejny przeprowadzili działania pod hasłem „Trzeźwość”. Akcja
ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
oraz eliminowanie nietrzeźwych kierujących.
Mundurowi, wyposażeni w przenośne urządzenia do badania stanu trzeźwości, już od wczesnych godzin porannych
rozpoczęli kontrole kierowców na terenie

całego powiatu. Sprawdzono 980 kierowców.
Dzięki współpracy z Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kaliszu
policjanci rozdali 150 jednorazowych alkotestów, które mogą być pomocne w sytuacjach, kiedy nie mamy pewności, czy
możemy wsiąść za kółko.
Skutki prowadzenia pod wpływem
alkoholu mogą być tragiczne. Policjanci
apelują zarówno do kierowców, jak
i do osób postronnych, o rozwagę i sprzeciw wobec tego typu sytuacji. Funkcjona-

FOT. KPP Krotoszyn

Trzeźwy poranek

riusze, chcąc ograniczyć takie sytuacje,
będą cyklicznie prowadzić podobne działania.
(NOVUS)

Z POLICJI

Krotoszyńscy policjanci, wspólnie
z funkcjonariuszem Straży Granicznej – st. chor. sztab. Krzysztofem Bieleckim, zorganizowali w I Liceum Ogólnokształcącym spotkanie, w trakcie
którego mówili o handlu ludźmi.
Uczestniczyło w nim ponad sto osób.
Handel ludźmi to zjawisko, o którym
mówi się wśród młodzieży od wielu lat.
Mimo to w dalszym ciągu słyszy się
stwierdzenia typu „po co w ogóle ten temat, mnie to nie dotyczy”. Młodzi ludzie

zmieniają jednak zdanie w trakcie rozmów z funkcjonariuszami, którzy – omawiając to zagadnienie – podają różne
przykłady sytuacji, do jakich dochodzi
na terenie Polski.
Mundurowi, z pomocą fragmentów
filmów, pokazują słuchaczom, czym jest
handel ludźmi, jaki jest sposób myślenia
ofiar tego procederu oraz sposób działania osób nim się zajmujących. Informują
o zagrożeniach związanych z poszukiwaniem pracy za granicą, udzielają cennych
wskazówek, dzięki którym młodzież mo-

że zwiększyć swoje bezpieczeństwo.
Należy pamiętać, że handel ludźmi
to jeden z rodzajów przestępczości zorganizowanej, a jego ofiarą może stać się każdy, bez względu na płeć, wiek czy też pochodzenie. Ważne, byśmy wiedzieli
na ten temat jak najwięcej, żeby móc rozpoznać sytuację, która może zagrażać nie
tylko nam samym, ale także naszym znajomym. Poza wiedzą funkcjonariusze
przekazali młodzieży ulotki, które z pewnością pomogą im zgłębić zagadnienie.
OPRAC. NOVUS)

FOT. KPP Krotoszyn

Handel ludźmi - poważne zagrożenie

8

Nasza Akcja
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Nasi Mikołaje!
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Motoryzacja
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Motoryzacja
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PLEBISCYT

Ostatnie dni głosowania!

Nasze Akcje

WTOREK, 27 listopada 2018

W najbliższy piątek zakończy się
nasz Plebiscyt „Ulubiony Proboszcz Powiatu Krotoszyńskiego
w 2018 roku”. Zatem to już ostatnie dni głosowania. To siódma edycja zabawy, która cieszy się wielką
popularnością wśród naszych Czytelników.

chodzi do przetasowań. Obecnie (stan
na 26 listopada, godz. 10.00) na prowadzeniu jest Maciej Krulak z Parafii św.
Marcina Bpa w Borzęciczkach, na którego oddano 23,2% głosów. Po piętach depcze mu dwóch konkurentów – ks. kan.
Ryszard Muszyński z Parafii Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie – 21,5% oraz

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.
W czołówce klasyfikacji ciągle do-

Jak głosować?

ks. kan. Janusz Giera z Parafii św. Stanisława Bpa w Kobylinie – 19,9%.
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)

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).

Sport
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SIATKÓWKA

POD NASZYM PATRONATEM

ZAPASY

Nasze zespoły na czele

Bez zmian w czołówce

Cztery medale naszych zawodników

18 listopada w Jarocinie rozegrano
Turniej Minisiatkówki Chłopców
Szkół Podstawowych. W kategorii
czwórek znakomicie zaprezentowały
się krotoszyńskie zespoły, zajmując
dwie czołowe lokaty.
Osiem drużyn grało systemem każdy
z każdym. UKS Polon Krotoszyn pokonał
Dwójkę Milicz (2: 0), MKS Jarocin I (2: 1), MKS Jarocin II (2: 0), UKS 9
Leszno (2: 0), Enea Energetyk Poznań I (2: 1) oraz Enea Energetyk Poznań II (2: 0). Podopieczni Macieja Parczyńskiego ulegli jedynie krotoszyńskiemu Piastowi (1: 2).
Drużyna z Parcelek szanse na wygranie turnieju straciła jednak po porażce
z ekipą Enea Energetyk I (0: 2). Ponadto

Czwarta kolejka rozgrywek Superligi
Darta na Steelu nie przyniosła zmian
w czołówce klasyfikacji. W najciekawszym spotkaniu tej serii Daniel
Borski przegrywał z Pawłem Pawlickim już 0: 5, ale zdołał doprowadzić
do wyniku 5: 5.

UKS Piast wygrał z Dwójką Milicz (2: 0),
MKS-em Jarocin I (2: 0), MKS-em Jarocin II (2: 0), UKS-em 9 Leszno (2: 1)
i Eneą Energetyk Poznań II (2: 0).
Tak więc turniej wygrał krotoszyński Polon, w którym zagrali Oliwier
Olejnik, Tomasz Łęcki, Wojciech Malczewski, Olaf Wachowiak, Mikołaj Ciepły i Sebastian Ligęza. – Mój zespół był
jednym z niższych na turnieju – mówi
Maciej Parczyński, trener UKS Polon. – Mimo to chłopcy pokazali charakter na boisku, prezentując się bardzo
dobrze technicznie. Jestem zadowolony z ich postawy. Turniej był mocno obsadzony – wystąpiły w nim zespoły,
które w kwietniu walczyły o prym
w Wielkopolsce.

Na pierwszym miejscu w tabeli znajduje się niezmiennie Jacek Cieślak, który
w czwartej kolejce ograł Pawła Pawlickiego
(6: 1) oraz Martę Pawlicką (6: 0). Bez porażki jest także Sebastian Szostak, który
nie dał szans Michałowi Kobuszyńskiemu
(6: 0) i Pawłowi Dulajowi (6: 0). Na trzecim miejscu plasuje się Marcin Kmieciak,
który wygrał z Mateuszem Wojtaszkiem
(6: 3) i z Ewą Pawlicką (6: 1).
Kolejne lokaty zajmują Sławomir Olgrzymek – 6: 0 z Mariuszem Cieślakiem
i walkower za mecz z Adrianem Jasińskim – oraz Przemysław Pawlicki – wygrane z E. Pawlicką (6: 0) i M. Wojtaszkiem
(6: 3). Bez punktów nadal pozostają Mateusz Morgiel, P. Dulaj i M. Kobuszyński.
Jak dotąd najwięcej razy maksymalną
liczbę punktów na tarczy rzucił J. Cieślak
(dwukrotnie). Ponadto ma na koncie najwyższe zejście – 121 pkt. – oraz najszybsze skończenie lega 12. lotką. Najwięcej
razy +140 pkt. oraz +100 pkt. rzucili S.
Szostak i J. Cieślak.

(GRZELO)

(GRZELO)

W hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej w Krotoszynie odbyły się VII Mistrzostwa Polski Młodzików w Zapasach w Stylu Wolnym. Bardzo dobrze
spisała się ekipa LKS Ceramik, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji
generalnej.
Na mistrzostwa przybyło 199 zawodników z 54 klubów z całego kraju. Zapaśnicy rywalizowali w 12 kategoriach wagowych.
Na pierwszym miejscu w klasyfikacji
drużynowej uplasował się KS Lotnik Wrocław (53 pkt.), wyprzedzając LKS Ceramik Krotoszyn (48 pkt.) i MKS Rokita
Brzeg Dolny (46 pkt.). Z kolei UKS Olimpijczyk Sulmierzyce zgromadził 16 pkt.

Wicemistrzami kraju w swoich kategoriach wagowych zostali Przemysław
Wizner (UKS Olimpijczyk – 48 kg), Piotr
Ciepluch (LKS Ceramik – 75 kg) oraz Jakub Gorzelanny (LKS Ceramik – 100
kg). Na najniższym stopniu podium stanął Damian Rosiewicz (LKS Ceramik – 75 kg).
Poza wymienionymi nasze kluby
w zawodach reprezentowali Hubert
Krzyżański, Kacper Nowakowski, Mikołaj
Adamczewski, Bartłomiej Ostojski, Mateusz Anioł i Maciej Patan (LKS Ceramik)
oraz Jakub Mazurkiewicz, Norbert
Adamczak, Filip Cierniejewski i Szymon
Gibasiewicz (UKS Olimpijczyk).
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA
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HALOWA PIŁKA NOŻNA

Sylwia Bartkowiak
Albatrosy pierwszym liderem
wyróżniona przez związek

16 listopada ruszyła Koźmińska Liga Halowej Piłki Nożnej. Pierwszym

liderem została drużyna Albatrosów,
która rozgromiła Bartesko 9: 0.

PŁYWANIE
Kapituła odznaczeń i medali, działająca przy Polskim Związku Piłki
Ręcznej, uhonorowała zawodników
i trenerów za ich osiągnięcia międzynarodowe. Wśród wyróżnionych znalazła się Sylwia Bartkowiak, pochodząca z Henrykowa kapitan reprezentacji naszego kraju.
Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości odznaka diamentowa z wieńcem
„Za zasługi dla piłki ręcznej” – najwyższe
odznaczenie Polskiego Związku Piłki Ręcznej – przyznana została Markowi Karpińskiemu. Złotą odznaką uhonorowano Jaro-

sława Knopika, aktualnego trenera plażowej reprezentacji seniorów, który w lipcu
doprowadził juniorów do srebrnego medalu mistrzostw Europy w Czarnogórze.
Złote odznaki otrzymały także piłkarki oraz sztab szkoleniowy za srebrny medal mistrzostw Europy w Zagrzebiu
w 2017 roku. W gronie odznaczonych
znalazły się Sylwia Bartkowiak, Anna
Błaszczyk, Natalia Krupa, Weronika Łakomy, Katarzyna Masłowska, Paula Mazurek, Ewa Nowicka, Magdalena Słota,
Paulina Sowa, Alicja Ślęzak, Alicja Łukasik i Karolina Peda.
(GRZELO)

Julia Bielawna blisko medalu

W Termach Maltańskich w Poznaniu
odbyły się Pływackie Zimowe Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego.
Bardzo blisko podium była zawod-

niczka z Krotoszyna, Julia Bielawna,
która dwukrotnie uplasowała się
na pechowej dla sportowca, czwartej pozycji.

Do rozgrywek zgłosiło się osiem zespołów, które rywalizować będą systemem każdy z każdym. Najwyższe zwycięstwo w inauguracyjnej kolejce odniósł zespół Albatrosów, który zaaplikował ekipie
Bartesko dziewięć goli, nie tracąc żadnego. Pięć trafień było dziełem Arkadiusza
Szczotki.
W innych spotkaniach team Red
Eagles pokonał LZS Brzostów 7: 3, a hat
trickiem popisał się Piotr Kramarczyk,
drużyna MTV Rozdrażew ograła Krotoszyn 3: 0 (dwa gole Damiana Stysia), a zespół Pogorzałki & Borzęciczki zremisował 2: 2 z Henmarem 2: 2 (dwa gole
Grzegorza Witczaka).
(GRZELO)

W zawodach brało udział 360 pływaków z 29 klubów. KS Krotosz reprezentowała Julia Bielawna, która rywalizowała z zawodniczkami o dwa lata starszymi. W wyścigu na 50 m stylem klasycznym uzyskała czas 37: 03 i zajęła czwarte
miejsce. Na tej samej lokacie uplasowała
się także w rywalizacji na 100 m stylem
klasycznym. Osiągając czas 1: 22: 13, Julia pobiła swój rekord życiowy.
Ponadto krotoszynianka startowała
na 200 m stylem klasycznym (siódme miejsce z czasem 3: 09: 10), na 100 m stylem
zmiennym (dziesiąte miejsce zrekordem życiowym – 1: 20: 26) i na 50 m stylem motylkowym (piętnaste miejsce z kolejnym rekordem życiowym – 37: 78).
(GRZELO)
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KARATE

Worek medali dla gospodarzy
Turniej XVI Zduny Karate Cup 2018
o Puchar Burmistrza zdecydowanie
należał do gospodarzy. Miejscowy
UKS Shodan wywalczył prawie trzy
razy więcej medali niż drugi w klasyfikacji klubowej Wrocławski Klub
Sportów Azjatyckich Budokan!
Do rywalizacji w Zdunach przystąpiło blisko 300 zawodników z 25 klubów
z całego kraju. Karatecy UKS Shodan wywalczyli 39 medali (12 złotych, 6 srebrnych, 21 brązowych). Na kolejnych miejscach w klasyfikacji zespołowej uplasowały się WKSA Budokan (5-6-3), Klub Karate Satori Leszno (3-4-5) i ASW Nippon
Krotoszyn (3-4-5). Niżej sklasyfikowane
zostały UKS Ukemi Kobylin (0-2-3)
i Koźmiński Klub Karate Do Shotokan
(0-1-2).
Złote krążki zdobyli Katarzyna Trafankowska (UKS Shodan – kata), Marcin
Jankowski (UKS Shodan – kata), Jarosław Adamski (UKS Shodan – kata), Lena Jankowska (UKS Shodan – kata), Natasza Adamska (UKS Shodan – kata), Zuzanna Szymańska (UKS Shodan – kata),
Nikodem Szymański (UKS Shodan – kata), Weronika Becker (UKS Shodan – kumite), Jakub Pleskacz (ASW Nip-

pon – kata, kumite) oraz Filip Mosz
(ASW Nippon – kumite). Ponadto zespoły Shodana cztery razy stawały na najwyższym stopniu podium – w kata drużynowym chłopców i dziewcząt 14-17 lat oraz
w kata pierwszy krok 10 lat i starsi i 9 lat
i młodsi.
Srebrne medale wywalczyli Dagmara
Mujta (UKS Shodan – kata), Marcelina
Pleskacz (ASW Nippon – kata), Łukasz
Błaszczyk (ASW Nippon – kata, kumite),
Aleksandra Adamska (UKS Shodan – ka-

ta), Jakub Romański (UKS Shodan – kumite), Wiktoria Piekło (UKS Shodan – kumite), Julia Maślanka (UKS
Ukemi – kata), Jakub Łęcki (UKS Ukemi – kumite), Wojciech Pestka (Koźmiński Klub Karate – kumite), drużyna UKS
Shodan w kata pierwszy krok dziewcząt 10 lat i starszych oraz dziewcząt 1417 lat, zespół ASW Nippon w kata chłopców 14-17 lat.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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PIŁKA RĘCZNA

Koźminianie na trzecim miejscu w rejonie
W finale rejonu kaliskiego mistrzostw w piłce ręcznej szkół ponadgimnazjalnych powiat krotoszyński reprezentowała drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.
Marcińca w Koźminie Wlkp. Nasza
ekipa zakończyła zmagania na trzecim miejscu.
Sześć zespołów podzielono na dwie
grupy. Koźminianie w pierwszym meczu
przegrali 9: 14 z późniejszym triumfatorem – ZST-E Ostrów Wlkp., a następnie
ograli LO Pleszew 14: 3.

W pojedynku o trzecie miejsce drużyna z Koźmina zmierzyła się z ostrow-

POD NASZYM PATRONATEM

Wysoka wygrana MTV

W sobotę rozegrana została inauguracyjna kolejka Krotoszyńskiej Ligi
Halowej Piłki Nożnej. Po pierwszych
meczach na pozycji lidera usadowił
się zespól MTV Rozdrażew.
Nowy sezon rozpoczął się od zwycięstwa Octagonu nad Hornets 4: 2. Przez

długi czas spotkanie było bardzo zacięte.
W końcu Octagon wyszedł na dwubramkowe prowadzenie i zgarnął komplet
punktów.
Ekipa MTV rozgromiła Don’t
Cry 11: 1. Trzy razy do siatki trafił F. Wosiek, a po dwie bramki zdobyli B. Andrzejewski, A. Nowak oraz D. Styś. Dla prze-

TENIS STOŁOWY

Kilińczycy najlepsi w rejonie

Tenisiści stołowi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego
w Zdunach zajęli pierwsze miejsce w rejonie. Zawody odbyły się 16 listopada w Kaliszu.
Drużyna w składzie Tomasz Zawada, Mateusz Staniewski i Krzysztof Matela (trenerem jest Andrzej Krajka) pokonała rywali z Kępna i Krotoszyna. Teraz Kilińczycy rywalizować będą w etapie wojewódzkim.
(ANKA)

skim ZAP-em. Nasi piłkarze wygrali 11: 5.
(GRZELO)
granych gola strzelił D. Brylewski, który
na orliku reprezentuje... zespół MTV.
Potem doszło do niespodzianki, bo
za taką należy uznać wygraną Pato Błonie
z LZS-em Kobierno 7: 5. Pato przy stanie 5: 5 wykorzystało przedłużony rzut
karny za kolejne przewinienie, a następnie D. Jędrkowiak otrzymał czerwony
kartonik, po czym LZS już się nie podniósł. Trzy trafienia dla przegranych zaliczył nominalny bramkarz – M. Kaźmierczak. Z kolei dla Pato po dwa gole strzelili
B. Stachowiak, A. Skrzypniak i O. Staszewski.
Starcie A Seree Tee z Ekipą z Sulmierzyc zakończyło się wynikiem 4: 4.
Wszystkie trafienia dla sulmierzyczan były dziełem W. Budziaka. Dwa razy na listę
strzelców wpisał się P. Kuszaj.
Remis padł także w meczu Pancomu
z Żubrami (5: 5). Pojedynek stał na bardzo wysokim poziomie, a po dwie bramki zdobyli P. Kalak, J. Kłobusek oraz M.
Szulc.
(GRZELO)
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Mariusz Walkowiak
Chi ro prak tyka
metodą
Pierce'a to zaawansowana terapia, prowadzona na specjalnej
kozetce z zapadniami, która pozwala na wyjątkowo dokładne i bezpieczne działanie,
nawet w przypadku skomplikowanych
problemów odcinka szyjnego kręgo-

słupa i zrotowanej miednicy. Efektem
jest przywrócenie prawidłowej ruchomości kręgów, pracy układu nerwowego, funkcji fizjologicznych oraz wyrównanie miednicy.
Metoda Pierce'a wyróżnia się bezpieczeństwem ze względu na wykorzystanie specyficznej techniki nastawienia – bez rotacji głowy. Diagnoza opiera
się na wnikliwej analizie zdjęć RTG, badaniu neurologicznym mięśni i czucia
skórnego, badaniu palpacyjnym całego
kręgosłupa i miednicy oraz szczegółowym wywiadzie i historii choroby.

