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Z SESJI

Czy ktoś robi z radnych idiotów?
Podczas niedawnej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie Bartosz Kosiarski poprosił o interpretację przepisów dotyczących prawa radnych
do skontrolowania urzędów i spółek
gminnych. Okazało się bowiem, że
chciał skorzystać z tej możliwości,
będąc w Centrum Sportu i Rekreacji
WODNIK. Odmówiono mu jednak
dostępu do dokumentów.
– Przed świętami chciałem skorzystać z uprawnień, jakie otrzymali radni

w trybie zmiany ustawy o samorządzie – mówił B. Kosiarski. – Udałem się
na kontrolę do Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK. Odmówiono mi dostępu
do informacji, wglądu w dokumenty.
Na spotkaniu obecny był prawnik zatrudniony przez CSiR, którego poprosiłem
o wyjaśnienia na piśmie. Chciałbym prosić dział prawny o analizę stanu prawnego, bo albo uprawnienia radnych są tylko
na papierze i ustawodawca będzie robił
z nas idiotów, albo organy, które chcemy
skontrolować. Skoro mamy takie upraw-

nienia, to nie wyobrażam sobie, by jakaś
instytucja odmawiała dostępu do informacji. Prosiłem tylko o materiały przetargowe dotyczące lodowiska w Krotoszynie.
Radny powołał się konkretnie
na Art. 24 ust. 2 Ustawy o samorządzie
gminnym, który mówi: „W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych
osób, do uzyskiwania informacji i mate-

riałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały,
oraz wglądu w działalność urzędu gminy,
a także spółek z udziałem gminy, spółek
handlowych z udziałem gminnych osób
prawnych, gminnych osób prawnych,
oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych
gminnych jednostek organizacyjnych,
z zachowaniem przepisów o tajemnicy
prawnie chronionej.”
Burmistrz Franciszek Marszałek zaznaczył, że są to nowe przepisy i nie ma
na razie interpretacji w kwestii tego, jak
należy je stosować. – Nie ma żadnych wyroków sądów. W przepisach nie operuje
się sformułowaniem „kontrola”. Myślę, że
nie będzie problemu, jeśli odpowiednio

wcześniej się określi, jakie materiały potrzebne są do wglądu. Wtedy zostaną udostępnione. Ja również poprosiłem radców
prawnych o interpretację tych przepisów – wyjaśnił włodarz Krotoszyna.
– W ustawie nie ma mowy o tym, żeby zgłaszać wcześniej, o jakie materiały
chodzi. Jednym z argumentów prawnika
z WODNIKA było to, że statut miasta nie
jest dostosowany do nowej ustawy. Przecież ustawa jest aktem wyższym niż statut
miasta. Nie widzę przeszkód, żeby te informacje uzyskać, jeśli nie zabraniają tego
przepisy. Chciałem dostać informacje,
które nie wymagały szukania i sztabu ludzi do tego – odpowiedział B. Kosiarski.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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W obliczu tragicznej śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza,
również mieszkańcy Koźmina Wlkp.,
Kobylina i Sulmierzyc spotkali się, by
uczcić jego pamięć i okazać solidarność w żałobie.
W poniedziałek, 14 stycznia,
o godz. 20.00 w Koźminie Wlkp. kilkadziesiąt osób zgromadziło się na placu
przy ośrodku kultury. Przy dźwiękach syren strażackich koźminianie stanęli
w kręgu i – pogrążeni w ciszy – uczcili pamięć prezydenta Gdańska. Spotkanie zorganizował koźmiński sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym dniu
burmistrz Maciej Bratborski podjął decyzję o wywieszeniu, do dnia pogrzebu Pawła Adamowicza, na Starym Rynku flagi
miejskiej, udekorowanej kirem.

W Kobylinie podobne spotkanie zorganizowano 18 stycznia przed budynkiem Urzędu Miejskiego. Przy wejściu
do ratusza mieszkańcy zapalali symboliczne znicze. Członkowie lokalnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przynieśli baner przypominający o tej
akcji charytatywnej.
Następnego dnia spotkali się mieszkańcy Sulmierzyc, gromadząc się
przy miejscowym ratuszu. Wspólnie
z burmistrzem Dariuszem Dębickim i samorządowcami uczcili pamięć tragicznie
zmarłego prezydenta Gdańska. D. Dębicki w swoim wystąpieniu wyraził szacunek dla Pawła Adamowicza, mówiąc
o nim jako o wybitnym samorządowcu.
Po wysłuchaniu utworu „The sound of silence” zapalono znicze.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Aktualności

3

KROTOSZYN

Solidarni
w obliczu tragedii

W niedzielę, 13 stycznia, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, został
zaatakowany nożem na scenie podczas XXVII Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Następnego
dnia zmarł, mimo usilnych starań lekarzy w szpitalu. To tragiczne w skutkach wydarzenie poruszyło Polaków
w całym kraju, również w Krotoszynie.
Mieszkańcy postanowili spontanicznie uczcić pamięć tragicznie
zmarłego prezydenta Gdańska, dlatego we wtorek przy budynku, gdzie
mieści się biuro poselskie Platformy
Obywatelskiej, składano znicze, a następnego dnia wieczorem na krotoszyńskim rynku odbył się „Wiec ciszy
przeciw nienawiści i przemocy”, zorganizowany z inicjatywy Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Licznie przybyli mieszkańcy w zadumie oddali
cześć zamordowanemu prezydentowi

Gdańska i złożyli znicze pod banerem
z jego wizerunkiem.
Paweł Adamowicz zmarł w wieku 53 lat. Był prawnikiem, politykiem,
a przede wszystkim aktywnym samorządowcem. W latach 1984-1989 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1991-1998 był członkiem komisji
zakładowej NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 19931996 odbył aplikację radcowską
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Gdańsku i zakończył ją zdanym egzaminem. W 1990 r. został wybrany
na radnego Gdańska z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W latach 19941998 pełnił funkcję przewodniczącego
Rady Miasta. W 1998 r. z listy AWS
po raz trzeci został radnym, następnie
objął urząd prezydenta miasta, który
sprawował nieprzerwanie przez 20 lat.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

KOMUNIKACJA

Połączenie Wrocław-Warszawa przez Krotoszyn?
Od 8 kwietnia do 8 czerwca pociągi
PKP Intercity relacji Warszawa-Wrocław będą kursować przez Krotoszyn. Pod uwagę brane jest utrzymanie tego połączenia na dłużej, ale to
zależeć będzie od ilości pasażerów.
Byłoby to wielkie udogodnienie dla
mieszkańców, ponieważ Krotoszyn od lat
boryka się z brakiem stałych połączeń dalekobieżnych. Ostatnie całoroczne połączenie Warszawa Wschodnia-Zielona
Góra zlikwidowano w 2002 roku.
Pod koniec minionego roku władze sa-

morządowe gmin zpowiatów krotoszyńskiego imilickiego wystosowały doMinisterstwa
Infrastruktury i PKP Intercity wniosek
o wpisanie odcinka Krotoszyn-Grabowno
do tzw. planu transportowego. Dokument
ten określa, po jakich trasach w Polsce mogą
poruszać się pociągi dalekobieżne, dotowane
przez Ministerstwo Infrastruktury.
W odpowiedzi poinformowano, że
trwają prace nad zmianą planu transportowego i pismo samorządowców z naszego regionu będzie brane pod uwagę. Odpowiedzi udzielił także dyrektor biura PKP Intercity. – Zmiana dotychczasowej trasy wyni-

ka z zamknięcia przez zarządcę infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., odcinka Grabowno Wielkie-Sośnie Ostrowskie w celu przeprowadzenia prac remontowych. W trakcie kursowania pociągów
zmienioną trasą będą analizowane dane dotyczące potoków podróżnych na stacji Krotoszyn. Na podstawie niniejszych analiz
oraz po uzyskaniu zgody Organizatora
Przewozów – Ministerstwa Infrastruktury
zapadnie decyzja o ewentualnym późniejszym utrzymaniu kursowania wyznaczonej pary pociągów przez Krotoszyn – czytamy w piśmie.
(NOVUS)
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ciu kolejnych jednostek zwiększono intensywność podawania środka gaśniczego, doprowadzając do stłumienia pożaru.
W czasie akcji wyznaczona rota,
przy użyciu urządzeń pomiarowych, kontrolowała sytuację w obiekcie mieszkalnym, minimalizując ryzyko rozprzestrzenienia się ognia. Dzięki sprawnej akcji
strażakom udało się uratować część
mieszkalną kompleksu budynków.
Po ugaszeniu ognia mienie zgromadzone w budynku gospodarczym zostało
usunięte na zewnątrz i dogaszone prądem wody. Obiekt sprawdzono urządzeniami pomiarowymi, potwierdzając całkowite usunięcie zagrożenia.

Groźny pożar zabudowań gospodarczych

Na akcję skierowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz z OSP w Sulmierzycach, Chwaliszewie, Biadkach i Zdunach. Pożarem ob-

SZPITAL

FOT. PSP Krotoszyn

Chwile grozy przeżyli 11 stycznia
mieszkańcy jednego z domostw
na terenie Sulmierzyc. Podczas ich
nieobecności w kotłowni wybuchł
pożar. Budynek połączony jest szeregowo z domem jednorodzinnym,
więc istniało realne zagrożenie utraty całego dobytku.

jęty był budynek gospodarczy, w którym
zlokalizowana jest kotłownia, pomieszczenia socjalno-bytowe oraz magazyn
drewna i przedmiotów użytkowych. Jako
że obiekt przylega bezpośrednio do domu jednorodzinnego, ogień zagrażał również pomieszczeniom mieszkalnym.
Strażacy rozpoczęli działania gaśnicze, połączone z obroną zagrożonego budynku mieszkalnego. Na miejsce sukcesywnie docierały kolejne zastępy, które
musiały zmagać się z trudnymi warunkami, jakie panowały na drogach. Po przyby-

(NOVUS)

Bajki dla dzieci, publikacje popularnonaukowe dla młodzieży, powieści przygodowe, komiksy i tomiki wierszy dla
najmłodszych znalazły się wśród książek, które szpital powiatowy w Krotoszynie otrzymał bezpłatnie w ramach rządowego projektu „Z książką zdrowiej!”.
Książki dla najmłodszych i nastolatków
trafią na oddział dziecięcy. Będą mogły
znich korzystać dzieci imłodzież. Warto też
zachęcić rodziców, by czytali je swoim pociechom podczas ich pobytu w szpitalu

i tym samym choć na moment odwrócili
uwagę małych pacjentów od choroby.
W podarowanym szpitalowi księgozbiorze, liczącym blisko 200 egzemplarzy,
znalazły się również pozycje dla dorosłych.
Są to wydawnictwa bardzo zróżnicowane
pod względem gatunkowym. Mamy więc
powieści obyczajowe i fantastycznonaukowe, kryminały, romanse, książki o tematyce
historycznej, sporo literatury faktu, publikacje biograficzne, literaturę religijną, ale także
klasykę literatury pięknej. Te pozycje będą
dodyspozycji pacjentów naOddziale Onko-

FOT. SP ZOZ Krotoszyn

Z książką zdrowiej!
logii Klinicznej. Książki na obu oddziałach
zostaną odpowiednio oznakowane, będzie
można je czytać podczas hospitalizacji. Powstanie też krótki regulamin wypożyczania,
będą dla nich odpowiednie szafki. Biblioteczki zaczną funkcjonować w lutym.

„Z książką zdrowiej!” to wspólny projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwa Zdrowia oraz
Państwowego Instytutu Wydawniczego.
Książki pochodzą z różnych wydawnictw.
Pod koniec 2018 roku trafiły do ok. 500

szpitali w całej Polsce – w tym również
do Krotoszyna, z przeznaczeniem dla chorych leczących się naoddziałach dziecięcych
i onkologicznych.
– Chcielibyśmy, aby służyły one pacjentom, aby ich lektura poprawiła stan ducha
i urozmaicała ciężki czas, jakim jest zawsze
pobyt w szpitalu. Już starożytny grecki filozof Demokryt podkreślał, że książki są lekarstwem dla umysłu. (...) Liczymy, że książki przekazane pacjentom oddziałów onkologicznych oraz dziecięcych będą długo i dobrze służyć. Cieszymy się, że pacjenci sięgają
po książkę. Nic nie wspiera procesu leczenia
lepiej niż dobra książka i pozytywne nastawienie – podkreślają pomysłodawcy akcji.
OPRAC. (NOVUS)
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Dbajmy należycie o kominy!
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie
zorganizowano spotkanie z dziennikarzami. Za pośrednictwem lokalnych mediów strażacy apelują
do mieszkańców, żeby zwracali uwagę na niebezpieczeństwa związane
z pożarami sadzy w przewodach kominowych. W naszym powiecie rośnie bowiem liczba takich zdarzeń.

Wspólne kolędowanie dla Mai

potwierdzone dokumentem, w którym
zaznaczona będzie data wykonania kontroli, data następnej kontroli oraz pieczątka i podpis kominiarza.”
Natomiast ust. 3 ww. ustawy mówi
o tym, że w budynkach o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektach budowlanych o powierzchni
dachu
przekraczającej 1000m2 okresowe przeglądy należy
wykonać co najmniej dwa razy w roku,
w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Za brak odpowiednich dokumentów i protokołów grozi mandat karny
w wysokości od 50 do 500 zł.
Strażacy przedstawili statystyki dotyczące pożarów sadzy w powiecie krotoszyńskim. W 2013 roku odnotowano 18
takich zdarzeń. A już rok 2017 był rekordowy pod tym względem – 52 pożary.
W zeszłym roku było ich nieco mniej,
bo 41, z czego 26 w Krotoszynie.
– W tym roku mieliśmy już pięć interwencji. Do pozytywów należy zaliczyć

fakt, że mieszkańcy nabywają czujniki
tlenku węgla, dzięki czemu można szybko zapobiec niebezpieczeństwu – stwierdził T. Patryas.
Rzecznik prasowy PSP wspomniał
także o przypadku pożaru sadzy, do którego doszło po rzekomym czyszczeniu komina przez kominiarza. – W trakcie akcji
w Dzielicach właściciel pokazał nam protokoły z przeglądu rocznego oraz z czyszczenia przewodu kominowego. Kiedy
strażacy zaczęli gasić pożar i czyścić komin, to się okazało, że zebrano pełną taczkę sadzy. Komin był dwa miesiące temu
czyszczony, ale tylko na papierze. Mamy
zdjęcia tych protokołów. Ciekawe jest to,
że na dokumencie widnieje numer 17
z dnia czyszczenia kominów. Tego samego dnia mieliśmy kolejny pożar i w tym
przypadku protokół miał numer 67. Wynika z tego, że kominiarz zrobił ponad 50
przeglądów jednego dnia! – oznajmił T.
Patryas.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOT. SP Stara Obra

– Co roku organizujemy spotkania
z kominiarzami, żeby przybliżyć ten problem – mówił Tomasz Patryas, rzecznik
prasowy KP PSP w Krotoszynie. – W praktyce wygląda to tak, że gdy
przyjeżdżamy do pożaru sadzy, okazuje
się, że kominy – naszym zdaniem – są
niewyczyszczone, a dokumentacja niby
jest. Można zatem wysnuć takie wnioski – albo te kominy nie są należycie wyczyszczone, albo ludzie palą opałem tak
niskiej jakości, że efektem jest nadmierna
intensywność sadzy. Docierają do nas takie sygnały, że przychodzi kominiarz, ale
na dach nie wchodzi, komina nie czyści.
Mieszkańcy, płacąc za taką usługę, powinni więc przypilnować, by została ona właściwie wykonana – podkreślił T. Patryas.
Obowiązek czyszczenia kominów reguluje m. in. Prawo Budowlane: „Obiekty
budowlane powinny być w czasie ich
użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Czynności te również powinny być

STARA OBRA

6 stycznia w Szkole Podstawowej
w Starej Obrze odbyło się wspólne
kolędowanie całej społeczności lokalnej. Organizatorami imprezy byli
uczniowie uczęszczający na dodatkowe zajęcia „Spotkanie ze sztuką” pod kierunkiem Natalii Kowal.
Podczas tego wyjątkowego koncertu
kolędy śpiewali wychowankowie szkoły,
nauczyciele, strażacy z OSP w Koźminie
Wlkp., panie z KGW w Starej Obrze, piłkarze Białego Orła Koźmin Wlkp. oraz
grupa Jumping Frog. Licznie zgromadzeni goście chętnie śpiewali razem z występującymi piękne, polskie kolędy.

W trakcie uroczystości można było
zakupić kawę oraz smaczne ciasto, przygotowane przez KGW. Zebrane pieniądze
zostały przeznaczone dla Mai Kieliby, która cierpi na SMA, czyli schorzenie nerwowo-mięśniowe o podłożu genetycznym.
W SMA obumierają neurony w rdzeniu
kręgowym, odpowiadające za pracę mięśni, wskutek czego mięśnie ciała słabną
i stopniowo ulegają zanikowi. Rdzeniowy
zanik mięśni, z którym zmaga się Maja,
może doprowadzić m. in. do niewydolności oddechowej. Dziewczynka wymaga leczenia i rehabilitacji. Dzięki zbiórce powędrowało do niej 1820 złotych.
OPRAC. (NOVUS)
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Tajemnice wsi gminy Kobylin
W miniony piątek kobylińska biblioteka zorganizowała spotkanie ze
Sławomirem Pałaszem, autorem
książki „Tajemnice wsi gminy Kobylin. Zarys dziejów”. Autor skupia się
w tej publikacji na historii poszczególnych wiosek z terenu gminy Kobylin. Książkę wydało Muzeum Ziemi
Kobylińskiej.
S. Pałasz jest absolwentem Liceum
Medycznego im. Hanny Chrzanowskiej
w Ostrowie Wlkp. z dyplomem pielęgniarza. Ukończył studia na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł
magistra teologii. Wielokrotnie w swoich
artykułach podejmował tematykę związaną z publiczną służbą zdrowia i pracą
szpitali w Krotoszynie oraz Miliczu.
Opracował ponad 30 publikacji promocyjno-informacyjnych i historycznych,

przygotowywanych na zlecenie gmin, organizacji społecznych, firm i parafii. Jest
autorem książki historycznej „Zduny.
Szkice z historii miasta i okolic”. Od niedawna pełni funkcję rzecznika prasowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.
– Chełkowscy w Starymgrodzie i Kuklinowie, Przyłuscy w Starkówcu i Łagiewnikach, Rembowscy w Wyganowie,
Umińscy w Smolicach... – to tylko najbardziej znane rodziny, do których na przestrzeni wieków należały wioski z terenu
obecnej gminy Kobylin. Czytelnik znajdzie o nich w tej książce wiele informacji,
podobnie jak o mieszkańcach tych wiosek. Wiele faktów nie było dotąd opisywanych. Odkrywamy więc część tajemnic. Jakie zwierzęta hodowano w XVII w.
w Raszewach? Co takiego zrobił w 1655
r. Jędrzej Gebel, owczarz z Rojewa, że trafił za kratki? Dlaczego tak długo budowano w XIX w. plebanię w Smolicach?
W której wiosce gromadziła się szlachta
na pospolite ruszenie? To tylko część pytań, na które odpowiadamy w tej książce – czytamy we wstępie publikacji „Tajemnice wsi gminy Kobylin”. Zachęcamy
zatem – przede wszystkim mieszkańców
gminy Kobylin, ale nie tylko – do przeczytania tej interesującej lektury.
(NOVUS)

SULMIERZYCE

Noworoczne spotkanie z burmistrzem
14 stycznia w sali kameralnej Sulmierzyckiego Domu Kultury odbyło
się spotkanie noworoczne, na które
jak co roku burmistrz Sulmierzyc zaprosił radnych miejskich, przedstawicieli organizacji społecznych, dyrektorów i kierowników jednostek
organizacyjnych.
Na spotkanie przybyli także poseł Tomasz Ławniczak oraz asystentka senatora
Łukasza Mikołajczyka, Karolina Winecka. Na początku burmistrz Dariusz Dębicki podziękował wszystkim za okazaną
pomoc w realizacji zadań w mieście. Wyraził też wdzięczność posłowi Ławniczakowi i senatorowi Mikołajczykowi
za wspieranie Sulmierzyc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Przy okazji włodarz przypomniał, że
w 2018 roku miasto otrzymało prawie 900 tys. zł ze środków zewnętrznych.

FOT. www.sulmierzyce.pl
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Dzięki pozyskanym dotacjom możliwa
była budowa drogi na ul. Jana Pawła II oraz
ścieżki wraz z urządzeniem zieleni na al.
Klonowicza. Ponadto odrestaurowano
dach sulmierzyckiego ratusza oraz zrealizowano projekt informatyzacji urzędu.
Burmistrz serdecznie podziękował
radnym, dyrektorom i kierownikom

jednostek organizacyjnych oraz pracownikom urzędu za pracę na rzecz miasta
oraz zaangażowanie i pomoc w realizacji
zadań.
Uroczystość uświetnił chór działający przy miejscowej szkole podstawowej,
wykonując świąteczny repertuar.
(NOVUS)

To i Owo
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PODŁOGI

Oferta specjalna
Promis Wood
Często dzwonicie do nas z rozmaitymi zapytaniami, np. czy znamy wysokiej klasy hydraulika, elektryka
czy np. dostawcę pieców gazowych
etc. Solidnych fachowców nie brak
także w branży podłogowej. Dlatego
też dziś dopytujemy naszych Partnerów – firmę Promis Wood – o możliwości promocyjne, jakie są dostępne w okresie zimowym.
– Szanowni Państwo, jesteśmy polską
marką, specjalizującą się w produkcji podłóg drewnianych, wykonanych z dębu, jesionu i orzecha amerykańskiego. Jeden
z zakładów produkcyjnych umiejscowiony jest w Kobylinie, gdzie pracujemy dla
Państwa od roku 2003. Na najbliższe kilka miesięcy – grudzień, styczeń, luty – Promis Wood przygotowało dla
Klientów ciekawe oferty. Proponujemy
Państwu promocję związaną z deskami
podłogowymi, zachęcając jednocześnie
do śledzenia aktualnych ofert, o których
informujemy także na naszym profilu
na Facebooku.
Jako producent podłóg drew-

nianych, litych i warstwowych prężnie się rozwijamy. Zawsze staramy się

iść z duchem czasu, wyprzedzać rynek,
stale poszerzając swój asortyment. Posiadamy podłogi o szerokiej gamie wykończeń, a nasza bogata oferta cieszy się uznaniem odbiorców. Przygotowujemy gotowe podłogi warstwowe i lite. W naszej
pracy stawiamy na jakość, dzięki czemu
możemy śmiało stwierdzić, iż tworzymy
wyłącznie produkty o najwyższej klasie,
a nasze naturalne podłogi drewniane pozwalają na wykonanie zindywidualizowanej przestrzeni do życia na najwyższym
poziomie.
Do naszych kluczowych produktów
należą różnorodne parkiety oraz deski
warstwowe o rozmaitym wykończeniu.
Dlatego też w okresie zimowym stawiamy na naturalne deski podłogowe, które są do nabycia w okazyjnych cenach – już od 45zł brutto/m2.
Owe produkty można nabyć bezpośrednio w zakładzie, umiejscowionym
w Kobylinie przy ul. Kolejowej 21

Serdecznie ZAPRASZAMY!!!

KONARZEW

FOT. SOSW Konarzew

Kolędy, pastorałki i pieśni zimowe

10 stycznia odbył się X Międzyszkolny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych pod hasłem „Podnieś
rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”, zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie i Stowarzyszenie
„Motylek”.
Jubileuszowa edycja imprezy odbywała się pod patronatem burmistrza
Zdun oraz Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Konkurs miał na celu prezentację
wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i pieśni o tematyce
zimowej oraz kultywowanie tradycji religijnych. W szranki stanęli przedstawiciele 11 placówek. Młodzi wykonawcy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych,
występowali solo lub w zespołach.
W kategorii dzieci ze szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła grupa z Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie
w składzie: Zofia Krawczyk, Michał Patalas,
Adam Szablewski, Oktawia Szlachetka,

Aleksandra Gieczewska i Antoni Głuszek.
Drugą lokatę przyznano Fabianowi Biewaldowi ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
w Ostrowie Wlkp., a trzecią Jakubowi Antoniewiczowi i Mateuszowi Dubiszowi
z Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu.
W grupie młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów triumfował zespół
z Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie
w składzie: Anna Pilarczyk, Anna Poch
i Patrycja Ritter. Kolejne pozycje zajęli
Krystian Gorynia z Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu oraz Aleksandra Kłosek, Roman Zachwyc i Damian Jarus ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie.
W kategorii młodzieży z klas ponadpodstawowych i dorosłych zwyciężył zespół w składzie: Karolina Oleksiak, Patryk
Adamczak, Mateusz Mianowski, Sylwia
Spodar i Adam Dolaciński ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
w Kaliszu, wyprzedzając Patrycję Przybylską z Zespołu Placówek Specjalnych
w Pleszewie i Karolinę Wejman z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wlkp.
Konkurs jak co roku odbył się w iście
rodzinnej atmosferze. Każdy wykonawca
dostał upominek i skosztował świątecznego poczęstunku. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali nagrody przekazane przez burmistrza Zdun.
OPRAC. (NOVUS)

MACIEJ KAROLEWSKI
(Krotoszyński Ośrodek Kultury)
Końcówka stycznia zapowiada się
bardzo ciekawie w wydarzeniach
kulturalnych proponowanych przez
KOK. W kinie 3D Przedwiośnie,
po zakończonym remoncie technologicznym, można już w pełni korzystać z oferty repertuarowej, teraz
również w nowej technologii 3D, dającej dużo lepszą jakość obrazu.
Już teraz na ekranie w wersji 3D
„Aquaman”, a w przyszłym tygodniu animacja „Ralph Demolka w Internecie”. Poza tym zapraszamy na czwartkowy film
„Szpieg” w ramach DKF-u, a od piątku kolejne propozycje: „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru”, „Bumblebee” oraz premierowo „Miszmasz czyli
kogel-mogel 3”.
Nadchodzący weekend to kilka wydarzeń przede wszystkim dla miłośników
muzyki. Już w piątek o godz. 18.00 w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM Kalisz 2019 w Galerii Refektarz
KOK odbędzie się koncert muzyki dawnej. Wystąpią zespoły z Gdańska i Białegostoku, wstęp na koncert jest bezpłatny.
W sobotę od godz. 19.30 w sali kameralnej KOK odbędzie się uroczyste
ogłoszenie wyników 27. Ogólnopolskiego
Turnieju Poetyckiego Autoportret Jesienny Krotoszyn 2018 i wręczenie jego laure-

atom nagród i wyróżnień, a także koncert
dobrze zapowiadającego się zespołu Przybył. Bilety dostępne w kasach KOK oraz
w Internecie.
W niedzielę o godz. 15.00 w kościele
pw. Św. Ap. Piotra i Pawła odbędzie się
koncert „Pożegnanie z kolędą”, czyli kolejna edycja Kolędowego Spotkania Chórów
Południowej Wielkopolski. Wstęp bezpłatny!
Na zakończenie miesiąca – w czwartek, 31.01, o godz. 19.00 – w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej wystąpi australijski songwriter Lucas Laufen, który z koncertem w Polsce pojawia się po raz pierwszy. Bilety do nabycia przed występem.
Szczegóły dotyczące wszystkich
wydarzeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.kok.krotoszyn.pl.

Plebiscyt
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NASZA AKCJA

Głosuj w PLEBISCYCIE SPORTOWYM!
Trwa czwarta edycja Plebiscytu SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2018 pod patronatem Starosty
Krotoszyńskiego, organizowanego
przez naszą redakcję! Wybieracie jak
zawsze SPORTOWCA ROKU, a także
SPORTOWĄ OSOBOWOŚĆ ROKU oraz
SPORTOWĄ IMPREZĘ ROKU.
Na naszej liście znajduje się 15 sportowców, 15 osobowości sportowych i 5
imprez sportowych. W kategorii SPORTOWIEC ROKU 2018 prowadzi (stan
na 21 stycznia, godz. 10.00) sumoka Michał Fabianowski, na którego oddano 37,1% głosów. Drugą lokatę zajmuje
biegacz Karol Olejniczak – 20,7%,
a na trzeciej pozycji plasuje się kolejny
przedstawiciel sumo, Aron Rozum – 17,1%. Czwarty jest trójboista

Szczepan Zimmermann – 12,2%, a piąty – siatkarz Patryk Foltynowicz – 4,9%.
W kategorii SPORTOWA OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 na prowadzenie wyszedł lekkoatleta Czesław Roszczak – 44,9%,
który wyprzedza Sławomira Gruchałę, dyrektora koźmińskiego GOS-u – 38,8% i Piotra Bielawskiego, trenera i zawodnika karate – 10,1%. Jeśli chodzi o SPORTOWE IMPREZY, to narazie największą liczbę zwolenników ma Summer Cup.
Plebiscyt zakończy się Sportową Galą, która odbędzie się 22 lutego w Restauracji Leśniczówka. Gościem specjalnym
będzie Piotr Reiss, legenda poznańskiego
Lecha. W trakcie imprezy nagrodzimy
także SPORTOWĄ NADZIEJĘ POWIATU, którą wybierze kapituła, powołana
przez starostę krotoszyńskiego. Dla
SPORTOWEJ NADZIEI POWIATU sta-

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl

rosta ufunduje roczne stypendium.
Zaraz po gali odbędzie się bal. Bilety
można nabyć w naszej redakcji – ul. Mały
Rynek 13/10.
Głosowanie potrwa do10 lutego, dogodziny 23.59. UWAGA – dla głosujących
przewidujemy nagrody – szczegóły wkrótce!
O nagrody będą mogli ubiegać się uczestnicy, którzy oddadzą minimum jeden głos
w dowolnej kategorii i wyślą na adres redakcji (redakcja@glokalna.pl) maila z argumentacją wyboru do 10 lutego, do godz. 23.59.

W treści maila należy także podać numer telefonu, z którego oddano głos.
PARTNERAMI STRATEGICZNYMI plebiscytu są firma ENERGYSPED
i RESTAURACJA LEŚNICZÓWKA,
a PARTNERAMI – GALERIA KROTOSZYŃSKA, AKADEMIA PIŁKARSKA
REISSA, CENTRUM TAŃCA SHOW
DANCE, GABI-PLAST, SKLEP MOTORYZACYJNY PAWLICKI oraz wszystkie
gminy naszego powiatu.
Regulamin PLEBISCYTU i klasyfikację on-line znajdziecie na stronie:
http://www.glokalna.pl/ruszyla-kolejna-edycja-plebiscytu-sportowego/
. (ANKA)

Jak głosować?
Wyślij sms pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
podając numer kandydata według wzoru:
SPRT.16
OSB.16
IMP.6
Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!
Oddaj 5 głosów na swojego faworyta. na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).
Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567

(koszt 7,38 zł z VAT).

Plebiscyt
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ANKIETA

Co mieszkańcy myślą o Ławce Niepodległości?
W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości gmina Krotoszyn złożyła w zeszłym roku
do Ministerstwa Obrony Narodowej
wniosek o dofinansowanie budowy
multimedialnej ławki, upamiętniającej tradycję, chwałę i sławę oręża
polskiego. W grudniu ławka stanęła
w centrum miasta, przy drodze
gminnej Mały Rynek (naprzeciw byłej siedziby Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury).
Na naszym portalu internetowym
postanowiliśmy przeprowadzić ankietę
na temat Ławki Niepodległości, a konkretnie jej wyglądu. Każdy z naszych Czytelników-Internautów miał okazję się wypowiedzieć poprzez kliknięcie jednego
z czterech wariantów odpowiedzi.
Ostatecznie w naszej ankiecie udział
wzięło 81 osób. Aż 60 (74%) stwierdziło,
że ławka jest „koszmarna”. 12 internautów (15%) uznało ją za „nic nadzwyczajnego”, a tylko siedmiu (9%) opowiedziało
się za opcją „bardzo ładna”. Dwie osoby
(2%) z grupy głosujących nie miały zdania
w tej kwestii.
Wyniki ankiety pokazują, iż Ławka
Niepodległości w takiej formie raczej nie
przypadła do gustu mieszkańcom Kroto-

szyna. Potwierdzeniem tej tezy są także
liczne, niezbyt pochlebne komentarze in-

ternautów na naszym profilu facebookowym. Oto kilka co ciekawszych: „Prze-

wrócona lodówka... a na niej laptop.” /
„Okropność. Tyle pieniędzy wydano bez
zastanowienia, a tyle jest innych ważnych
potrzeb. Bez sensu.” / „Gdyby nie ta tarka
do ziemniaków na górze, to jeszcze by to
jakoś wyglądało.” / „Pieniądze wyrzucone
w błoto, no może nie do końca, bo ktoś
nieźle na tych nagrobkach dorobił.” / „Poszanowanie ciężkiej ludzkiej pracy i płynących stąd podatków wyrzuconych
na szczyty bezmyślności! W którym innym państwie są marnotrawione tak pieniądze?! Za to producent nieźle się obłowił...” / „Coś okropnego! Pieniądze wyrzucone w błoto! Ktoś nieźle na tych nagrobkach zarobił, a już po dwóch miesiącach ponoć farba schodzi.”
Kilku czytelników uznało tę ławkę
za... grobowiec czy sarkofag, a padło również stwierdzenie „ławka nieudaczności”.
Jak zatem widać, negatywnych komentarzy i ocen ze strony internautów nie brakowało.
Zwróciliśmy się do wiceburmistrza
Krotoszyna z prośbą o komentarz do wyników naszej ankiety. – Chcieliśmy
uczcić stulecie niepodległości jakimś
trwałym symbolem. Oprócz ławki powstał także mural – na pobliskim budynku. Jako gmina nie mieliśmy wpływu
na kształt artystyczny tych ławek, bo był

to projekt rządowy, na który otrzymaliśmy dofinansowanie. Nie jest to dzieło
sztuki, też mam różne odczucia na ten temat, ale najważniejsze, że jest to pewien
symbol stulecia niepodległości – powiedział wiceburmistrz Ryszard Czuszke.
Ławka Niepodległości jest projektem
rządowym. Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało naszej gminie 30 tys. zł
dotacji, co stanowi 66,7 procent kosztu,
który zamknął się w kwocie 45 tys. zł.
Ławka według instrukcji naszpikowana
jest nowoczesnymi technologiami. Ma m.
in. router WiFi, ładowarkę NFC, gniazdko 230 AC-, głośnik czy listwy LED. Wyposażona jest również w fotokody QR,
umożliwiające ściągnięcie materiałów historycznych. Każda ławka odtwarza fragment depeszy, w której naczelny wódz armii polskiej Józef Piłsudski notyfikuje 16
listopada „rządom i narodom wojującym
i neutralnym istnienie państwa polskiego,
niepodległego, obejmującego wszystkie
ziemie zjednoczonej Polski”. W całym
kraju zamontowano 136 takich ławek.
(ANKA / NOVUS)
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Rywalizacja partnerów SKLD
16 stycznia w krotoszyńskim klubie
Bila odbył się turnieju darta dla partnerów Stowarzyszenia Krotoszyńska
Liga Darta. Zawody wygrał Włodzimierz Skalski, który w finale pokonał 3: 1 Grzegorza Koteckiego.
Turniej zorganizowano specjalnie dla
tych, które pomagają stowarzyszeniu. – Chcemy pokazywać naszym partnerom, jak wygląda dyscyplina sportu,
którą się zajmujemy. Myślę, że zawody
okazały się sukcesem i każdy z uczestników wrócił do domu z uśmiechem

na twarzy – stwierdza Przemysław Pawlicki, prezes SKLD.
W szranki stanęło 12 zawodników. – Kilku z nich miało już wcześniej
okazję grać w darta, dlatego oni każdego lega musieli zakończyć double'em. Pozostali
gracze musieli zakończyć starcie, zdobywając 501 punktów – wyjaśnia P. Pawlicki.
Najlepszy okazał się Włodzimierz
Skalski. Darter reprezentujący firmę Ska-Met uległ 0: 3 jedynie Grzegorzowi Koteckiemu, przedstawicielowi Gazety Lokalnej KROTOSZYN, w pierwszej fazie
turnieju. Dobra gra na lewej stronie dra-
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binki zaowocowała tym, że ci zawodnicy
ponownie spotkali się w finale. Tym razem lepszy był G. Skalski.
Na trzecim miejscu uplasował się Mateusz Minta (Mechanika Pojazdowa), a tuż
za podium znalazł się Daniel Borski
(GLK). Na lokatach 5-6 sklasyfikowani zostali Szymon Horyza (Fach-Stol) i Sara Pluta (GLK), a na pozycjach 7-8 – Waldemar
Wronecki (Starostwo Powiatowe) i Krzysztof Kasprzak (NSZZ Solidarność). W zawodach rywalizowali także Grzegorz Nowak i Michał Kobuszyński (GLK), Przemysław Wójcik (Starostwo Powiatowe)
i Piotr Szyja (Automatyka Przemysłowa).
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

ZAPASY

Cztery medale na Węgrzech Robert Baran wicemistrzem kraju w drużynie

Cztery krążki wywalczyli reprezentanci Towarzystwa Atletycznego Rozum Krotoszyn na Pucharze Europy
w Sumo. W węgierskim Erd świetnie
spisała się Aleksandra Rozum, która
trzy razy stanęła na trzecim stopniu
podium. Z kolei Aron Rozum zdobył
srebro.
Z trzema brązowymi medalami
do domu wróciła Aleksandra Rozum. Zawodniczka TA Rozum była trzecia w ka-

tegoriach 65 kg U'21, open U'21
oraz 65 kg seniorek. W tej ostatniej pokonała m. in. brązową medalistkę zeszłorocznych mistrzostw świata i uczestniczkę The World Games 2017.
Aron Rozum wywalczył srebro w kategorii 115 kg seniorów. W kat. 85 kg rywalizowali Karol Swora (UKS Samson
Kobylin) oraz Mateusz Konieczny (TA
Rozum). Obaj sklasyfikowani zostali
na pozycjach 9-16.
(GRZELO)

W półfinałach AKS Białogard wygrał 16: 2 z AZS-em AWF-em Warszawa,
a Unia Racibórz pokonała 13: 5 Borutę
Olimpijczyka Zgierz & Radom. Mecz finałowy zapowiadał się nader ciekawie.
Na macie zaprezentowali się m. in. Iwona
Matkowska, Zbigniew Baranowski, Dawid Ersetic oraz Robert Baran.
Krotoszynianin w ostatniej walce wieczoru w kategorii 125 kg nie dał szans Kamilowi Kościółkowi, zwyciężając przez
przewagę techniczną 10: 0. Drużyna Barana musiała jednak uznać wyższość AKS-u Białogard, ulegając ostatecznie 8: 10.

FOT. Polski Związek Zapaśniczy

Drużynowe mistrzostwo kraju w zapasach wywalczył AKS Białogard,
pokonując w finale MKZ Unia Racibórz 10: 8. W ekipie wicemistrzów
zaprezentował się Robert Baran,
który bez problemów wygrał swoją
walkę.

Przy okazji zawodów najlepszym zawodników i zawodniczkom minionego
roku przekazano czeki ufundowane
przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. W gronie nagrodzonych znaleźli się Katarzyna Krawczyk, Roksana Zasina, Roman Pacurkowski, Tomasz Wawrzyńczyk, Gevorg Sahakyan, Magomedmurad Gadzhiev, K. Kościółek i R. Baran.
Ponadto Józef Lipień odebrał Puchar

KOLARSTWO

POD NASZYM PATRONATEM

Kubik przygotowuje się do sezonu

Zacięta walka o podium

W Święto Trzech Króli w lesie
pod ostrowską Bagatelą odbył się
wyścig kolarski, zorganizowany
przez OTR Interkol. 17-kilometrowy
dystans pokonał także Krzysztof Kubik. Krotoszyński kolarz uplasował
się na 23. miejscu w klasyfikacji generalnej.
Organizatorzy przygotowali trasę
o długości ponad 5 km, którą zawodnicy
musieli pokonać trzykrotnie. – Były długie, proste, ciasne zakręty oraz krótkie,
aczkolwiek trudne górki, dużo piachu

i głębokie kałuże. Na starcie stanęło 50
kolarzy, których nie odstraszył lekki
mróz – mówi Krzysztof Kubik. Krotoszynianin zajął 23. pozycję, tracąc do zwycięzcy 6 minut i 34 sekundy.
– Z wyniku jestem zadowolony. Te zawody potraktowałem jako kolejny element
przygotowań do sezonu 2019. Wyścig
MTB Bagatela to forma zabawy i miłego
spędzenia czasu. Teraz czekają mnie miesiące mocnych treningów, ponieważ kalendarz startów na ten rok jest bardzo intensywny – zapowiada krotoszyński kolarz.
(GRZELO)

Na trzecie miejsce w Superlidze Darta wskoczył Przemysław Pawlicki.
Na prowadzeniu nadal jest Jacek
Cieślak, któremu depcze po piętach
Sebastian Szostak.
Do zakończenia pierwszej rundy Superligi Darta pozostała tylko jedna seria

spotkań. W ósmej kolejce Jacek Cieślak
ograł Michała Kobuszyńskiego (6: 0)
i otrzymał walkower za mecz z Pawłem
Dulajem. Sebastian Szostak okazał się lepszy od Sławomira Olgrzymka (6: 2) i Marty Pawlickiej (6: 0). Z kolei Przemysław
Pawlicki wygrał z M. Pawlicką (6: 0) i S.
Olgrzymkiem (6: 4).

Prezydenta RP Andrzeja Dudy dla zapaśnika 100-lecia, który przyznano jego,
nieżyjącemu już bratu Kazimierzowi.
Z kolei do Hall of Fame polskiego sportu
zapaśniczego dołączyli Andrzej Głaz,
Ksawery Waliszewski, Andrzej Skrzydlewski i Eugeniusz Najmark. Nagrodę
specjalną za 70-letnią pracę na rzecz zapasów odebrał także Jan Żurawski.
(GRZELO)

Czwartą lokatę zajmuje Marcin
Kmieciak, który pokonał Włodzimierza
Skalskiego (6: 3) i dostał walkower za pojedynek ze Zdzisławem Jusiakiem. Piąty
jest S. Olgrzymek.
Bez niespodzianek w dolnych rejonach tabeli. Dwóch porażek doznała
Ewa Pawlicka – z Pawłem Pawlickim
(2: 6) i Mateuszem Wojtaszkiem (1: 6).
Punktów nie zdobył także M. Kobuszyński, który poza przegraną z liderem uległ Danielowi Borskiemu (0: 6).
Z kolei Damian Kluba nie sprostał W.
Skalskiemu (1: 6), lecz otrzymał dwa
punkty za walkower za mecz ze Z. Jusiakiem.
Trzykrotnie maksymalną liczbę
oczek (180 pkt.) rzucili J. Cieślak i S. Szostak. Maksymalną ilością punktów
na „dziewiętnastkach” mogą pochwalić
się M. Kmieciak, S. Olgrzymek i Z. Jusiak.
Najszybciej lega 12. lotką zakończył J.
Cieślak. Lider ma również na swoim koncie najwyższe skończenie partii (130
pkt.).
(GRZELO)

Sport

15

KITEBOARDING

Podsumowano 47. edycję
sportowych zmagań

Powołanie dla Julii Damasiewicz
W połowie grudnia w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Warszawie odbyła się Gala Polskiego Związku Żeglarskiego. Podczas uroczystości doceniono sukcesy Julii Damasiewicz, która została
powołana do kadry narodowej kiteboardingu na rok 2019.
Uroczystość w stolicy miała na celu

podsumowanie osiągnięć zawodników
w zakończonym sezonie. Wręczono wyróżnienia i nominacje do kadry narodowej.
Mieszkanka Koźmina Wlkp., Julia
Damasiewicz, otrzymała wyróżnienie
za swoje osiągnięcia i powołanie do kadry
narodowej kiteboardingu na obecny rok.
Przypomnijmy, że uczennica koźmińskiej
Szkoły Podstawowej nr 1 została sportowcem roku 2018 w gminie Koźmin Wlkp.

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

SPARTAKIADA

(GRZELO)

LEKKA ATLETYKA

Monika Brdys najlepsza na 300 metrów

W całej spartakiadzie wzięło
udział 506 sportowców. W trakcie uroczystego spotkania w hali sportowo-widowiskowej najlepszym zawodnikom wręczono nagrody ufundowane przez sponsorów.
47. edycję spartakiady wygrał Piotr
Motyl (Piwniczanka), który zgromadził 1005 punktów. Na drugim miejscu
znalazł się Łukasz Jędrzak (CSiR Wod-

nik – 945 punktów), a trzeci był Janusz
Nowak (MAS – 909 punktów).
W klasyfikacji drużynowej najlepszy
okazał się Gabi-Plast (1019 punktów),
a na kolejnych lokatach uplasowały się
Piwniczanka (1014 punktów), MAS
(947 punktów), CSiR Wodnik (863
punkty), LZS Bożacin (791 punktów)
i TG Sokół (321 punktów).
Przypomnijmy, że pierwsze zawody
między zakładami odbyły się w 1971 roku.
Pomysłodawcami projektu byli Henryk Walczak i Jan Grzonka. Po trzech latach zmagania przyjęły nazwę Krotoszyńska Spartakiada
Sportowa. Wtedy to opracowany został regulamin oraz wybrano konkurencje sportowe.
(NOVUS)

Cztery zawodniczki z gminy Koźmin
Wlkp. startowały w III Halowych
Ogólnopolskich Finałach „Czwartków Lekkoatletycznych” w Spale.
Najlepiej spisała się Monika Brdys,
która zdobyła złoto w biegu na 300
metrów (rocznik 2007).
Udział w zawodach w Spale był możliwy dzięki dobrym występom w jesiennych eliminacjach w Jarocinie. Młodzi
sportowcy rywalizowali w kategorii roczników 2006 i młodszych na dystansach 60, 300, 600 i 1000 metrów, w skoku w dal oraz w skoku wzwyż.
W biegu na 300 metrów bezkonku-

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

11 stycznia miało miejsce uroczyste
podsumowanie 47. edycji Krotoszyńskiej Spartakiady Sportowej. Uczestnicy rywalizowali w 20 konkurencjach – 15 indywidualnych i pięciu
deblowych.

rencyjna okazała się Monika Brdys. Tuż
za podium znalazła się Zofia Stempniak.
Na szóstej pozycji w biegu na 600 m

uplasowała się Gabriela Golińska. Z kolei
Katarzyna Wałęsa była trzynasta w biegu
na 60 m.
(GRZELO)
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Ekipa z Sulmierzyc mierzy w mistrzostwo

Gola dającego Ekipie z Sulmierzyc
trzy punkty strzelił Mateusz Goliński.
Z kolei za najlepszego gracza spotkania
uznano bramkarza tego zespołu, Karola
Konarkowskiego, który popisywał się
świetnymi interwencjami i nie dał się pokonać zawodnikom Pancomu.
Siódma kolejka rozpoczęła się od remisu Pato Błonie z Octagonem 4: 4.
Po trzy trafienia zaliczyli Oskar Staszewski
i Mikołaj Leoniak. W końcówce obie drużyny miały okazje, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, ale ostatecznie

FOT. Dominik Góral

W siódmej kolejce Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej doszło do pojedynku na szczycie. Po zaciętej walce Ekipa z Sulmierzyc pokonała 1: 0
Pancom Zduny. Dzięki temu zwycięstwu sulmierzyczanie są bardzo blisko zdobycia tytułu mistrzowskiego.
W dwóch ostatnich meczach ich rywalami będą Don’t Cry i Pato Błonie.

mecz zakończył się podziałem punktów.
Pierwszą wygraną w tej edycji
KLHPN odniósł zespół Hornets, pokonując Don’t Cry 5: 4. Po dwie bramki zdobyli Mateusz Bzodek i Paweł Pabich.
Ostre strzelanie urządzili sobie piłkarze MTV, gromiąc 16: 6 LZS Kobierno-Tomnice, który grał bez nominalnego
bramkarza. Aż dziesięć razy do siatki trafił Adam Szczepanik, dzięki czemu awan-

sował na podium w klasyfikacji strzelców.
Emocji nie brakowało w konfrontacji
A Seree Tee z Żubrami. Do przerwy ci
pierwsi prowadzili 2: 1. Po zmianie stron
długo utrzymywał się wynik 3: 2, ale
w końcu zawodnicy AST wyprowadzili
dwie zabójcze kontry i spotkanie zakończyło się ich zwycięstwem 5: 2, dającym
awans na drugie miejsce w tabeli.

cią lokatę zajął Krotoszyn. Trzy razy na listę
strzelców wpisał się Szymon Kierzek,
a dwie bramki zdobył Łukasz Bartosz.
Z zerową zdobyczą punktową rozgrywki zakończył LZS Brzostów, przegrywając w ostatniej serii 3: 6 z Bartesko. Cztery gole strzelił Łukasz Błoniewski.
Królem strzelców został Arkadiusz
Szczotka (Albatrosy), który 15 razy trafiał do siatki. Za najlepszego bramkarza

uznano jego kolegę z zespołu, Kamila
(GRZELO)
Krysztofowicza.

(GRZELO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Triumf MTV!

Przed ostatnią serią spotkań drużynie z Rozdrażewa do końcowego triumfu
wystarczał remis. Po zaciętym boju
z Henmarem ekipa MTV wygrała 5: 3,
udowadniając, że w tym sezonie nie miała sobie równych. Trzy gole dla zwycięzców strzelił Adam Szczepanik.
Tytuł wicemistrzowski wywalczyły
Albatrosy, które zakończyły zmagania
z jedną porażką na koncie. Zespół z Bud
w ostatniej kolejce rozgromił 10: 0 Pogorzałki & Borzęciczki. Pięć razy do siatki
trafił Arkadiusz Szczotka, trzy trafienia
zaliczył Mariusz Stachowiak, a dwa dorzucił Jan Czubak.
Dzięki wygranej z Red Eagles 5: 1 trze-

FOT. Karolina Aleksandrowicz

Zakończyły się rozgrywki Koźmińskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Tytuł
mistrzowski wywalczyła drużyna
MTV Rozdrażew, która odniosła
komplet zwycięstw.

Mariusz Walkowiak
W leczeniu
bólu kręgosłupa
polecam terapię
Dr. Coxa. Pozwala
ona
bowiem
na bezoperacyjne
zmniejszenie
przepukliny dysku i jego regenerację nawet do 30 procent. To metoda bezpieczna i łagodna, a przede wszystkim
skuteczna. Mogą z niej skorzystać pacjenci z takimi dolegliwościami jak rwa kul-

szowa i barkowa, drętwienie, mrowienie
kończyn itp. Wcześniej jedynym wyjściem był zabieg chirurgiczny, lecz dzięki
terapii Dr. Coxa operacji można uniknąć.
Metoda ta daje efekt w postaci pomniejszenia się przepukliny dysku,
dzięki czemu zmniejsza się ucisk na korzenie nerwowe, co przynosi ulgę w bólu. Ponadto dochodzi do powiększenia
się otworów międzykręgowych i przywracany jest ruch w stawach kręgosłupa. Najważniejszy efekt to regeneracja
krążków międzykręgowych, które stają
się bardziej nawodnione, odżywione
i większe.

