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Wielkie święto darta w naszym powiecie!
Od piątku do niedzieli w Perzycach
rozgrywane były zawody Grand Prix
Krotoszyna – Steel Dart. W hotelu
Wawrzyniak zaprezentowała się krajowa czołówka darterów. Impreza
okazała się wielkim sukcesem Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta, które po raz pierwszy w historii zorganizowało tak prestiżowe zawody.
Najlepiej spośród krotoszyńskich zawodników w ten weekend powiodło się
Przemysławowi Pawlickiemu, który sobotnią rywalizację zakończył na 17. miejscu.
Tego samego dnia odbył się także turniej
towarzyszący Grand Prix – do finału zma-

FOT. Bartłomiej Szymczak
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gań dotarła Marta Pawlicka. Szeroką relację z wielkiego święta darta w Perzycach
znajdziecie w następnym wydaniu Gazety
Lokalnej KROTOSZYN.
(GRZELO)
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KROTOSZYN

Firma A-T w nowym biurowcu

KROTOSZYN

Pomnik dla kolejarzy
15 marca przy dworcu PKP odsłonięto pomnik poświęcony kolejarzom krotoszyńskiego węzła kolejowego. Inicjatorem jego powstania
był Roman Zybała, przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Zakładzie Linii Kolejowych
w Ostrowie Wielkopolskim.
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Nowoczesny budynek, wybudowany
i wyposażony według najwyższych stan-

dardów jakościowych, jest już użytkowany przez pracowników centrali. Po 29 latach działania firmy wreszcie całe Centrum Logistyczne oraz siedziba zlokalizowane są w jednym miejscu w Krotoszynie. Powierzchnia biurowo-magazynowa
A-T to obecnie niemal 30 000 m2.
OPRAC. (NOVUS)

BASZKÓW

Awaria gazociągu
– Nie dokonalibyśmy tego, gdyby nie
ludzie życzliwi do pomocy przy pomniku. Bycie kolejarzem jest bardzo ciężką
pracą i odpowiedzialną. Nie chodzimy
już na służbę, ale na dyżury i tak służymy
ludziom. To, co tutaj powstało, ma służyć
obecnym kolejarzom, emerytom i tym,
których już z nami nie ma – powiedział
Roman Zybała, inicjator pomnika.
– Bez was nie byłoby tego pomnika.
To sygnał, że coś się zmienia na lepsze.
Od 25 marca pojawią się tutaj pociągi
z Wrocławia. Jest robiona linia kolejowa zakładająca prędkość 120 km/h. Krotoszyn
będzie miał bardzo dobre połączenie. Istnieje szansa, że pojawią się pieniądze na sfinansowanie połączenia ze stolicą Wielkopolski – oznajmił Krzysztof Włodarczyk.
Oś, która stanowi pomnik, pochodzi
z roku 1912 z wagonu pozyskanego przez
Wagonownię Krotoszyn od Cukrowni

Zduny. W ramach wspólnej inicjatywy
kolejarze odnowili ją oraz ufundowali pamiątkową tablicę. Urząd Miejski w Krotoszynie zlecił opracowanie dokumentacji
pomnika, przygotowanie cokołu oraz wybrukowanie terenu wokół niego. Koszt
przedsięwzięcia zamknął się w kwocie
ok. 10 000 złotych. Prace wykonała firma
Edwarda Krawczyńskiego.
– Myślę, że jest to kolejna atrakcja dla
mieszkańców. Żartując, mówiłem, że jak
pojawią się nowe pociągi, to można tę oś
wykorzystać, bo jest solidna. To taki element łączący historię Krotoszyna z teraźniejszością – spuentował burmistrz Franciszek Marszałek.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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19 marca w Baszkowie doszło
do rozszczelnienia linii przesyłowej
gazu. Uszkodzono ją w trakcie wykonywania prac ziemnych.
Na miejsce skierowano strażaków
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie oraz z OSP w Baszkowie
i Zdunach. Jak się okazało, podczas wykonywania prac ziemnych na terenie
jednej z posesji doszło do uszkodzenia linii przesyłowej gazu średniego ciśnienia. W wyniku awarii nikt nie ucierpiał.
Strażacy zablokowali ruch w obrębie
prowadzonych działań i – wyposażeni
w sprzęt ochrony dróg oddechowych
i urządzenia pomiarowe – wyznaczyli
strefę zagrożenia. Następnie jedna rota
przystąpiła do próby uszczelnienia uszkodzonego odcinka linii przesyłowej, wykorzystując do tego celu specjalistyczny zacisk hydrauliczny.

FOT. PSP Krotoszyn

W uroczystości uczestniczyli burmistrz Franciszek Marszałek, Michał Kurek – naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Roman Zybała, Krzysztof Włodarczyk – dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, jak
również poczty sztandarowe NSZZ Solidarność przy ZLK w Ostrowie Wlkp.
oraz NSZZ Solidarność Węzeł PKP Krotoszyn.

Na początku tego roku krotoszyńska
firma A-T S.A. zakończyła budowę
nowego biurowca. Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona
na ulicę Rawicką 54.

Do momentu przybycia pogotowia
gazowego monitorowano strefę wokół
miejsca rozszczelnienia. Potem specjaliści
założyli dwa zaciski na uszkodzonej linii
przesyłowej, likwidując zagrożenie.
(NOVUS)
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Wiosenna METAMORFOZA
z Natur House

Trwa WIOSENNA METAMORFOZA
z Natur House Krotoszyn. Laureatką
w konkursie została Anna Kremer,
29-letnia mieszkanka Krotoszyna.
Przygotowano dla niej m. in. 3-tygodniową
kurację
dietetyczną
pod okiem dietetyka z Natur House.
Oprócz tego czeka ją wizyta w salonie
fryzjerskim, profesjonalny makijaż, sty-

lizacja paznokci oraz profesjonalna sesja
zdjęciowa.
Wielki finał METAMORFOZY zaplanowano na 13 kwietnia w salonie Top
Secret w Galerii Krotoszyńskiej.
Partnerami akcji są Top Secret,
Avon – Urszula Kowal, Salon Kosmetyczny Magda, Salon Fryzjerski Hania „Styl
i elegancja”, Martyna Szymczak Make-up,
Angie oraz Foto Inspiracje.
(NOVUS)

KROTOSZYN

Zbigniew Brodziak na czele OPS-u
19 marca odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Obywatelskie
Po ro zu mie nie
Sa mo rzą dowe.
W związku z upływem kadencji wybrano nowych członków zarządu
oraz nowego przewodniczącego.
Nowym przewodniczącym OPS-u został Zbigniew Brodziak, radny Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Uzyskał
jednogłośne poparcie 26 członków. Jego poprzednik, Wiesław Sołtysiak, postanowił nie ubiegać się ponownie o to
stanowisko ze względów osobistych.
Stał na czele OPS-u przez siedem lat.
Z okresu swojej działalności przedstawił obszerne sprawozdanie, które przyjęto jednogłośnie.
– Wszystkim wam oddaję należny
szacunek i wyrażam uznanie za pracę,
jaką wykonaliście w trakcie ostatniej
kampanii wyborczej, która była bardzo
krótka – mówił W. Sołtysiak. – Były to
całkowicie inne wybory niż cztery lata
wcześniej. Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało Jednomandatowe Okręgi
Wyborcze, zachowując je w gminach
tylko do 20 tysięcy. W krotoszyńskiej
radzie mamy trójkę radnych, w Radzie
Powiatu także, w Koźminie Wlkp, Sulmierzycach i Kobylinie nikogo. Otwar-

ły się nowe drzwi w Zdunach. Tamtejszy wynik pokazuje, że nie ma zgody
na politykę, jaką prowadzi burmistrz.
Mamy więcej radnych niż w poprzedniej kadencji. W OPS-ie istnieje wolność wypowiedzi, różnijmy się poglądami, ale różnijmy się pięknie. Wiele
emocji wywołało wejście trzech naszych radnych miejskich do koalicji. Jako szef podjąłem ostateczną decyzję.
Byliśmy przez cztery lata w opozycji.
Wielu z was twierdziło, że wspieramy
burmistrza jako wspomagająca koalicja. Nie wiem, co jest lepsze – być
w koalicji czy w opozycji. Podjąłem taką, a nie inną decyzję, żeby się
przed wami rozliczyć. Postanowiłem
zrezygnować z funkcji przewodniczącego. Sprawy osobiste muszą stanąć
na pierwszym miejscu. Przez te lata
starałem się zrobić wszystko, żeby
uczciwie wam spojrzeć w oczy. Powiedziałem również, że nie jesteśmy zakładnikami koalicji. Jeśli program
OPS-u nie będzie realizowany, to koledzy mogą wystąpić z koalicji – stwierdził W. Sołtysiak.
Nowy przewodniczący, Zbigniew
Brodziak, zapowiedział zmiany w działalności stowarzyszenia, jeśli chodzi
o działalność samorządową. – Cały wy-

siłek musimy skoncentrować na podniesieniu skuteczności działania na taki
poziom, aby mieszkańcy poszczególnych gmin identyfikowali się z OPS-em
jako wiarygodnym, kompetentnym
i przewidywalnym podmiotem, będącym wyrazicielem ich oczekiwań, marzeń i potrzeb – powiedział Z. Brodziak. – Dodatkowo każdy nasz członek i sympatyk musi mieć świadomość,
że wszystkie indywidualne działania
w sferze publicznej wpływają na ocenę
całości. Nie możemy zatem pozwolić
sobie na błędy. Musimy zapaść głęboko
w serca i umysły członków i sympatyków OPS-u. Siła i skuteczność naszego
działania jest wypadkową indywidualnych postaw, zachowań i decyzji, podejmowanych nie tylko w przestrzeni publicznej – podkreślił nowy przewodniczący stowarzyszenia.
Jego pierwszym zastępcą został
Zdzisław Malec, a drugim – Sławomir
Augustyniak. Na skarbnika ponownie
wybrano Grzegorza Majchszaka,
a na sekretarza Agnieszkę Maćkowiak.
W skład zarządu weszli także Henryk
Jankowski, Rafał Nowacki, Michał Ryba, Barbara Kempiak, Wiesław Sołtysiak i Przemysław Jędrkowiak.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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NASZA AKCJA

Niemal 25 tys. zł
na leczenie K. Jankowskiego!

RADA OSIEDLA NR 5

Wiesław Sołtysiak
nadal przewodniczącym

14 marca w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie odbyło się
walne zebranie mieszkańców Osiedla nr 5. W związku z upływem kadencji wybrano nowego przewodniczącego oraz członków Rady Osiedla.
Zebranie prowadził radny Grzegorz
Majchszak. W spotkaniu udział wzięli również Michał Kurek – naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska iRolnictwa Urzędu Miejskiego wKrotoszynie, Krzysztof Jelinowski – dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie,
mł. asp. Paulina Potarzycka – dzielnicowa,
a także Sławomir Augustyniak i Roman
Olejnik – krotoszyńscy radni.

W wyborach do RO nr 5 na 3797
uprawnionych do głosowania udział wzięło 76 mieszkańców. Do kworum potrzeba było 759 osób, dlatego musiała zostać
ogłoszona półgodzinna przerwa w obradach. Przewodniczący Wiesław Sołtysiak
podsumował upływającą kadencję. Warto
dodać, iż jest on szefem RO nr 5 od 2011
roku, a w latach 2014-2018 – jako radny – był przewodniczącym Komisji rewizyjnej. W. Sołtysiak był jedynym kandydatem na przewodniczącego RO nr 5
i uzyskał jednogłośne poparcie uczestników zebrania.
Do RO nr 5 zgłoszono 15 kandydatów i wszyscy weszli w skład tego gre-

mium. Są to Halina Szwałek (74 głosy),
Kamila Karolczak (73), Marek Karolczak
(73), Grzegorz Majchszak (73), Krystian
Strugała (72), Małgorzata Jakubek (71),
Łukasz Kowalczyk (70), Honorata Kempa
(68), Anna Juskowiak (68), Piotr Matecki
(68), Agnieszka Fajferek (67), Roman
Olejnik (66), Bożena Krawczyk (65), Piotr
Krawczyk (65) i Lucyna Kubiak (55).
Do zarządu RO zgłoszono pięć osób.
W głosowaniu udział wzięło 67 mieszkańców. W skład zarządu weszli Marek
Karolczak (57 głosów), Anna Juskowiak
(52), Agnieszka Fajferek (47) i Kamila
Karolczak (36).
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Dzięki wsparciu licznych darczyńców
udało nam się zebrać 24 832,91 zł
na leczenie Krzysztofa Jankowskiego,
który zmaga się z chorobą nowotworową. Pan Krzysztof jest nosicielem genu
BRCA1. W niesienie pomocy zaangażowało się wielu ludzi. Podsumowanie
całej akcji nastąpiło w czwartek, 21
marca, w redakcji Gazety Lokalnej
KROTOSZYN.
15 311,91 zł udało się zebrać przy okazji organizacji czwartej edycji Plebiscytu
„Sportowiec Powiatu Krotoszyńskiego”, połączonego z balem charytatywnym, co miało miejsce 22 lutego w Restauracji Leśniczówka. Z kolei 9 521 złotych to kwota uzyskana dzięki staraniom Mariusza Ratajczaka, który zorganizował licytacje internetowe
oraz zbiórki podczas meczu Astry Krotoszyn.
Krzysztof Jankowski od października 2017 roku zmaga się z chorobą nowotworową. Jest nosicielem genu BRCA1. Istnieje leczenie, które jednak wiąże się ze sporymi kosztami. – Po przebadaniu tomografem okazało się, że jest duża poprawa. Leczenie chemioterapią musiało zostać przerwane ze względu na słaby poziom szpiku.
W kwestii dalszego leczenia wszystko zależy
od tego, czy będzie możliwość skorzystania

z leków refundowanych, czy nierefundowanych. Gdyby trzeba było wdrożyć w życie
drugi wariant, wówczas miesięczny koszt terapii oscylować będzie w granicach od 5
do 20 tys. zł – powiedziała Monika Jankowska, żona Krzysztofa.
– Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, środowiskom, za duże zaangażowanie, za chęć
niesienia pomocy oraz modlitwę. Jesteśmy
bardzo pozytywnie zaskoczeni faktem, iż
tak wielu ludzi chętnie udzieliło nam
wsparcia – dodała M. Jankowska.
– Jeśli dalsza droga pokaże, że nie będziemy musieli korzystać z leków nierefundowanych, to zebrane środki przekażemy
na inną osobę, która będzie potrzebować
wsparcia materialnego – oznajmił K. Jankowski.
Trzeba zaznaczyć, że na profilu facebookowym Mariusza Ratajczaka w dalszym
ciągu trwają aukcje fantów, które cieszą się
sporym zainteresowaniem licytujących. – Krzysztofowi i jego rodzinie życzymy wiele sił i zdrowia. Jeśli okaże się, iż będzie trzeba zakupić leki, które nie podlegają
refundacji, wówczas nasza redakcja podąży
tropem Mariusza, przeznaczając na licytacje
kolejne gadżety – puentuje Daniel Borski,
wydawca GL KROTOSZYN.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Wpłaty na rzecz K. Jankowskiego można dokonywać na numer konta:

95 1090 1157 0000 0000 1502 2029
z dopiskiem „Krzysztof Jankowski”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KROTOSZYNIE
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ŻMIGRÓD

FOT. Krotoszyńska Kraina Rowerowa

Plany na szlak rowerowy

18 marca w Żmigrodzie odbyło się
spotkanie konsultacyjne przedstawicieli gmin i powiatów położonych
wzdłuż drogi krajowej nr 15 (Milicz – Krotoszyn). Są plany, by połączyć Krotoszyn ze Zdunami, Cieszkowem i Miliczem jedną drogą rowerową, służącą i mieszkańcom, i przyjezdnym rowerzystom, znacznie poprawiającą ich bezpieczeństwo.
W konsultacjach udział wzięli włodarze i przedstawiciele samorządów Dolnośląskiej Krainy Rowerowej: Robert Lewandowski – burmistrz Żmigrodu, Ignacy
Miecznikowski – wójt Cieszkowa, pracownicy merytoryczni gminy Milicz – Aleksandra Wecek i Michał Stojew-

ski, a także Franciszek Marszałek – burmistrz Krotoszyna, kierownicy wydziałów – Marzena Drobnik i Michał Kurek,
wicestarosta Paweł Radojewski, Krzysztof
Jelinowski – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie i Miłosz Zwierzyk – kierownik Wydziału Gospodarki,
Rolnictwa i Rozwoju Urzędu Miejskiego
w Zdunach.
Głosem eksperckim służył Daniel
Chojnacki, oficer rowerowy Wrocławia,
współautor rowerowego sukcesu tego
miasta. Uczestnicy spotkania mają nadzieję, że wspólne cele, wola i determinacja w działaniach w niedalekiej przyszłości przełożą się na konkretne drogowe rozwiązania.
(NOVUS)

POLITYKA

To jest cywilizacyjna walka
Przed tygodniem w biurze Prawa
i Sprawiedliwości w Krotoszynie odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła Jana Dziedziczaka, byłego
wiceministra spraw zagranicznych.
Polityk ogłosił swój start w wyborach
do Parlamentu Europejskiego. Mówił
także o innych kandydatach.
– Jako prezes okręgu kaliskiego-leszczyńskiego chciałbym poinformować, że
komitet polityczny naszej partii podjął decyzję o wstępnym kształcie list wyborczych. Jedynką w Wielkopolsce będzie
profesor Zdzisław Krasnodębski. To świetna decyzja, ponieważ jest on najlepszym
europarlamentarzystą z Polski – stwierdził
J. Dziedziczak, podkreślając, że Z. Krasnodębski jest osobą o szerokich kompetencjach. Zna perfekcyjnie trzy języki obce,
mieszkał wiele lat za granicą, wykładał
na najlepszych uczelniach i jest wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. – Ma narzędzia, które pozwalają mu
skutecznie rozmawiać o polskich sprawach
i przekonywać do nich – dodał poseł.
Na drugim miejscu na liście Prawa
i Sprawiedliwości będzie Andżelika Możdżanowska, obecnie poseł na Sejm RP, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji

i Rozwoju. Przez wiele lat była aktywną
członkinią Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na kolejnej pozycji znajdzie się poseł Joanna Lichocka, w przeszłości dziennikarka telewizyjna, publicystka, autorka
filmów dokumentalnych.
Ostatnie miejsce na liście przypadło
posłowi Dziedziczakowi. – Bardzo zależało mi, by kandydować – przyznał. – Jedynym warunkiem, jaki postawiłem, było
znalezienie się na liście wielkopolskiej,
gdyż od kilkunastu lat z Wielkopolską jestem związany. Ostatnie miejsce jest bardzo dobrą pozycją. To mieszkańcy Wielkopolski będą decydować, kto ma ich reprezentować w Parlamencie Europejskim.
Swój mandat chcę wykorzystać do walki
o dobre imię Polski, bo potrafię to robić.
Stworzyłem mnóstwo materiałów na ten

temat i mam doświadczenie. Słyszymy ciągle o polskich obozach koncentracyjnych,
o rzekomym udziale Polaków w Holokauście. Wiem, jak skutecznie walczyć z tymi
nieprawdziwymi informacjami, szkalującymi nas – Polaków. Będę posłem od walki. Jeżeli komuś zależy na tych tematach
i jeżeli kogoś razi to, że Polaków nazywa się
sprawcami zbrodni II wojny światowej,
a nie ofiarami, to proszę o głosy na mnie.
Zamierzam specjalistycznie zająć się tą
kwestią. I to jest konkret, z którego można
mnie rozliczać. Chcę również zaapelować
do obywateli, żeby poszli na wybory. Bo
od frekwencji będzie zależało, ilu Wielkopolska będzie miała posłów w Parlamencie
Europejskim – oznajmił J. Dziedziczak.
Parlamentarzysta powiedział, że najbliższe wybory będą walką dwóch prze-

ciwstawnych idei. – Te wybory to walka
cywilizacyjna. Dawno nie byliśmy tak
spolaryzowani. Mamy dwie koncepcje
dojścia do standardów europejskich. Prawo i Sprawiedliwość proponuje koncepcję podnoszenia jakości życia, czego przykładem jest „Piątka Kaczyńskiego”. Zachodnia Europa kojarzy nam się z tym, że
wszystkim tam żyje się dobrze i dostatnio. Jesteśmy formacją znaną z tego, że
dotrzymuje słowa. Powiedzieliśmy, że cofniemy wiek emerytalny do 60 i 65
lat – zrobiliśmy to. Wprowadziliśmy program 500+, mimo wielu opinii, że to jedynie mrzonka – mówił J. Dziedziczak.
Jak powiedział, oponenci polityczni
skupieni wokół Koalicji Europejskiej nie
zajmują się problemami społeczno-ekonomicznymi, tylko wojną światopoglądową, która nie wpłynie korzystnie na życie
Polaków. – Im chodzi o wojnę ideologiczną, która ma nas podzielić – oświadczył
poseł. – Zamiast dyskusji o sukcesach gospodarczych ma być sztuczna awantura
obyczajowa. Poza tym nie mają żadnego
programu. Ilość ugrupowań wchodzących w skład tej koalicji dowodzi, że nie
tylko nie jest ona kompatybilna, ale też
owe ugrupowania wzajemnie się wykluczają. Na przykład PSL jest zwolennikiem
KRUS-u, a Nowoczesna za likwidacją.
Jedni mówią, że 500+ na pierwsze dziecko to kradzież ich pomysłu, a inni, że to
skrajny populizm. To jest nieuczciwa postawa wobec wyborców.

Były wiceminister krytycznie odniósł
się do propozycji Koalicji Europejskiej,
dotyczącej przyznania przywilejów środowiskom homoseksualnym. – Mówię
o przywilejach, gdyż środowiska te chcą
takich samych praw, jakie przysługują
małżeństwom. Związki małżeńskie kobiety i mężczyzny mają je dlatego, żeby
mieć dzieci i założyć rodzinę. Mogą się
więc razem rozliczać. Zadaniem rządu
jest wspierać polskie rodziny. Nie zgadzam się na to, by związek dwóch panów
czy pań miał takie same przywileje. Przeanalizowałem przepisy prawne w krajach,
gdzie wprowadzono adopcję dzieci przez
pary homoseksualne. Zawsze zaczynało
się od wprowadzenia związków partnerskich. Następnie ustanawiano małżeństwa dla homoseksualistów, a na końcu
pozwalano na adopcję dzieci – tłumaczył
J. Dziedziczak, zaznaczając przy tym, że
pary homoseksualne nie są w żaden sposób dyskryminowane i mają takie same
prawa jak wszyscy obywatele Polski.
– Jako koło Prawa i Sprawiedliwości
w Krotoszynie będziemy robić wszystko,
aby pana ministra Dziedziczaka poprzeć,
by właśnie on wyszedł z Krotoszyna jako
europoseł. Jest to bardzo dobra kandydatura. Zawsze uzyskiwał tutaj największy
wynik. Myślę, że tak pozostanie. Posłowi
trzeba więc życzyć sukcesu w zbliżających
się wyborach – powiedział Jarosław Kubiak, radny Rady Powiatu Krotoszyńskiego
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Maraton fitness w szczytnym celu
17 marca w hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie zorganizowano
Charytatywny Aktywny Dzień Kobiet.
Była to impreza skierowana do miłośników aktywności fizycznej, ale
przede wszystkim chodziło o to, by
pomóc Krzysztofowi Jankowskiemu,
który zmaga się z chorobą.
Ponad sto kobiet wzięło udział w tzw.
wielkiej krotoszyńskiej obwodówce i maratonie spinningu. Gościem specjalnym
była Martyna Bielawska – trener personalny. Organizatorami imprezy były Power Jump Angeliki Szydlak, K10 Fitness,
Studio Zdrowia i Kształtowania Sylwetki.
Panie na zmianę przez godzinę
uczestniczyły w zajęciach jumpingu (ćwiczenia fitness na profesjonalnych trampolinach), spinningu (wydolnościowa jazda
na stacjonarnym rowerze) oraz aerobik
step (ćwiczenia związane z układem krążenia). Wszystko odbywało się w przyjaznej atmosferze i w rytmie muzyki.
Jednocześnie w innej sali prowadzone
były warsztaty taneczne latina solo. Nie
brakowało też atrakcji dla dzieci, takich jak
choćby trampolina, dmuchany zamek czy
malowanie twarzy przez panie z gabinetu
logopedyczno-pedagogicznego Agnieszki
Maćkowiak. Ku uciesze najmłodszych,

w imprezie wzięła udział również słynna
Pszczółka z Centrum Budowlanego BANASZAK, która rozdawała cukierki.
Po godzinnym maratonie przyszedł
czas na specjalny trening „booty killer”,
która prowadziła Martyna Bielawska – reprezentantka Polski w lekkiej atletyce, wielokrotna medalistka MP w trójskoku i skoku wzwyż. Od wielu lat związana jest ze
sportem zawodowym, a jej treningi cieszą
się wielką popularnością w świecie fitness.
Na rzecz K. Jankowskiego udało się
zebrać ok. 3 tysiące złotych. – Chciała-

bym serdecznie podziękować partnerom,
którzy włączyli się w organizowaną przez
nas akcję charytatywną, czyli Centrum
Budowlanemu BANASZAK i gabinetowi
logopedyczno-pedagogicznemu Agnieszki Maćkowiak – powiedziała Monika
Kwiatkowska, jedna ze współorganizatorek wydarzenia.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

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

CHARYTATYWNIE

LCK zaprasza na koncert Jacka Wójcickiego
Lions Club Krotoszyn, we współpracy
z Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury, organizuje kolejny koncert charytatywny.
Tym razem w naszym mieście wystąpi
Jacek Wójcicki. Impreza odbędzie
się 13 kwietnia w kinie Przedwiośnie.
Koncert rozpocznie się o godzinie 17.00. Zaproszenia można nabyć,
dzwoniąc pod numer 605 555 152. – To
jest już kolejny koncert charytatywny, jaki
organizuje Lions Club Krotoszyn. W tym
roku zaszczyci nas swoją obecnością zna-

mienity artysta – Jacek Wójcicki. Zapraszamy wszystkich nato kulturalne wydarzenie
w szczytnym celu. Dochód w całości zostanie przeznaczony na pomoc dla osób ciężko
dotkniętych przez los – mieszkańców powiatu krotoszyńskiego – mówi Jacek Zawodny z Lions Clubu Krotoszyn.
Jacek Wójcicki to wszechstronnie
uzdolniony, powszechnie lubiany aktor
i piosenkarz. Najwcześniej ujawnił swój
talent w Piwnicy pod Baranami. Urodził
się 21 stycznia 1960 roku w Krakowie.
Wykonuje piosenki pisane głównie

przez krakowskich poetów i kompozytorów. Występuje też w scenkach rodzajowych i charakterystycznych oraz parodiach o kabaretowym rodowodzie. Śpiewa zazwyczaj przy kameralnym akompaniamencie skrzypiec i fortepianu. Kariera cudownego dziecka wiąże się ściśle
z muzyką. Od niej wyszedł i do niej powrócił. Po drodze była szkoła teatralna,
teatr i film, jednak artysta najwięcej zajmuje się piosenką, do czego predysponują go niepospolite warunki głosowe.
(ANKA)
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KARATE

PIŁKA NOŻNA

Trzy medale w Tczewie

Orły bez punktów

Trzy brązowe medale przywieźli zawodnicy z naszego powiatu z Grand
Prix Tczewa – Energa Karate Cup.
W zawodach startowali reprezentanci UKS Shodan oraz ASW Nippon
Krotoszyn.
W imprezie uczestniczyło 634 zawodników z 62 klubów z siedmiu
państw. Zawody w Tczewie traktowane są
jako międzynarodowy turniej rankingowy Polskiej Unii Karate.
Na trzecim stopniu podium stanęło

dwóch karateków UKS Shodan – Jakub
w
kumite
młodziRomański
ków – kat. 50 kg i Norbert Tysiak w kumite U'21 – kat. do 84 kg. Piąte miejsce zajęła Dagmara Mujta (U'21), a siódma była
Katarzyna Trafankowska (kata juniorek).
Z ekipy ASW Nippon brąz wywalczył Filip Mosz w kumite kadetów 14-15
lat. Z kolei Jakub Pleskacz był piąty w kumite juniorów, Adrian Płonka siódmy
w kumite 12-13 lat, a Julia Mosz dziewiąta w kumite kadetek 14-15 lat.
(GRZELO)

BIEGI

Półmaraton w Lesznie zaliczony

Biegacze KS Krotosz startowali
w IV edycji Awilux Półmaratonu

Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
– Piast Czekanów 1:2 (0:1)

Leszno. Zwyciężył Jacek Stadnik
z Krosna Odrzańskiego.

Trasa wiodła ulicami miasta, a zawodnicy mieli do pokonania dwie pętle.
Najszybszy był Jacek Stadnik (1: 14: 20),
drugie miejsce zajął Sebastian Gołębiewski z Bogatyni (1: 15: 48), a trzecia lokata
przypadła Marcinowi Lamperskiemu
z Rawicza (1: 17: 11). W gronie pań
triumfowała Dorota Przybysz z Grodziska Wielkopolskiego (1: 30: 53).
Spośród zawodników KS Krotosz najlepiej powiodło się Arturowi Markowi (26.
miejsce), który osiągnął czas 1: 25: 30. Poza nim bieg w Lesznie ukończyli Marcin
Obal (71. miejsce – 1: 32: 50), Paweł Błażutycz (138. miejsce – 1: 39: 56) oraz Patryk Karwik (159. miejsce – 1: 42: 13).
(GRZELO)

Mecz o przysłowiowe sześć punktów
rozgrywał w niedzielę Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. Niestety, podopieczni
trenera Dariusza Maciejewskiego
źle rozpoczęli piłkarską wiosnę, gdyż
przegrali na własnym terenie z Piastem Czekanów 1: 2.
Już w 4. minucie goście objęli prowadzenie. Z kilkunastu metrów uderzał Tomasz Ulichnowski – piłka odbiła się
od poprzeczki i wpadła do siatki.
Po zmianie stron goście podwyższyli
prowadzenie. Najpierw jednak sytuacji
sam na sam z bramkarzem Białego Orła
nie wykorzystał Sebastian Smolarek.
Gracz Piasta zrehabilitował się w 62. mi-

BRAMKI: 0:1 – Tomasz Ulichnowski (4’),
0:2 – Sebastian Smolarek (62’),
1:2 – Marcin Kaczmarek (85’ karny)
BIAŁY ORZEŁ: Konradowski – Lis,
Maciejewski, Kaczmarek, Bierła
– M. Leoniak (71’ Miedziński), Oleśków,
Ratajczyk (71’ Kubot), Wosiek (81’
Dyndas) – Kuszaj (81’ Borowczyk),
Kaźmierczak

nucie, pokonując golkipera strzałem z lewej strony pola karnego.
W końcówce gospodarze zmniejszyli
straty. Po faulu w polu karnym na Patryku
Bierle arbiter podyktował jedenastkę, którą
wykorzystał Marcin Kaczmarek. Doprowadzić do remisu koźminianom się nie udało.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Sport

16

PIŁKA NOŻNA

WTOREK, 26 marca 2019

PIŁKA NOŻNA

Astra powaliła Tura

Skuteczny Smektała

Bardzo dobry mecz rozegrała w sobotę Astra Krotoszyn. Podopieczni
trenera Krzysztofa Wewióra pokonali na wyjeździe Tura 1921 Turek 4: 0.
Warto podkreślić, że po raz pierwszy
w oficjalnym spotkaniu zagrali razem Dariusz Reyer i jego syn, Patryk.
Pojedynek ułożył się znakomicie dla
krotoszynian, którzy po sześciu minutach
prowadzili już dwoma golami. Najpierw
z rzutu wolnego piłkę do siatki posłał Szymon Polowczyk, a niedługo potem
Krzysztof Ratyński zagrał prostopadle
do Patryka Powalisza, a sprowadzony
z Ostrowa Wlkp. napastnik nie dał szans
bramkarzowi miejscowych. Tur w pierwszej połowie też miał swoje okazje, ale piłka po strzałach gospodarzy lądowała
na poprzeczce i słupku.
Po zmianie stron drugie trafienie zaliczył P. Powalisz, a na 4: 0 podwyższył Da-

mian Gmerek, wykorzystując dobre podanie od K. Ratyńskiego.
(GRZELO)

Tur 1921 Turek - Astra Krotoszyn
0:4 (0:2)
BRAMKI: 0:1 – Szymon Polowczyk (3’
wolny), 0:2 – Patryk Powalisz (6’), 0:3
– Patryk Powalisz (50’), 0:4 – Damian
Gmerek (80’)
ASTRA: Wojtkowiak – Olejnik, Jankowski,
D. Reyer, Polowczyk (85’ P. Reyer) Mizerny, Budziak, Krystek, Ratyński (90’
Roszczak) – Gmerek (83’ Piwowar),
Powalisz (87’ Ishchuk)

SUMO

Złoto Arona w Estonii

Cztery medale wywalczyli reprezentanci naszego kraju w estońskim
Vinni na Pucharze Europy w Sumo.
Na najwyższym stopniu podium stanął Aron Rozum.
Zawody w Vinni były kwalifikacją
do Światowych Igrzysk Sportowych – The
World Games, które odbędą się w 2021
roku w angielskim Birmingham. Reprezentacja naszego kraju wywalczyła cztery
krążki. Na pierwszym miejscu w kategorii 115 kg uplasował się Aron Rozum (TA

Rozum Krotoszyn). Złoto w kat. +115 kg
oraz srebro w kat. open zdobył Jacek Piersiak (KS Sumoka Rzeszów). Walcząca
w kat. 73 kg Magdalena Skrajnowska (KS
Oni Lublin) zajęła drugą lokatę.
Ponadto na piątych miejscach zmagania zakończyli Aleksandra Rozum (TA
Rozum Krotoszyn) w kat. 65 kg i Patryk
Swora (UKS Samson Kobylin)
w kat. 85 kg, a Magdalena Macios (LUKS
Lubzina) była siódma w kat. 65 kg, podobnie jak Sara Król (Niedźwiadek Warszawa) w kat. +80 kg.
(GRZELO)

Wiosenną walkę o ligowe punkty
Piast Kobylin rozpoczął na własnym
boisku, podejmując Orła Mroczeń.
Dzięki dwóm trafieniom Jakuba
Smektały podopieczni trenera Jarosława Ploty pokonali wyżej sklasyfikowany zespół 2: 1.

Pod koniec pierwszej połowy Patryk
Wciórka z prawego skrzydła zagrał do Jakuba Smektały, a ten z bliskiej odległości
wpakował piłkę do siatki. Rywale odpowiedzieli bardzo szybko, albowiem dwie
minuty później w polu karnym Piasta jednego z zawodników Orła sfaulował Szy-

Piast Kobylin – Orzeł Mroczeń
2:1 (1:1)
BRAMKI: 1:0 – Jakub Smektała (43’), 1:1
– Rafał Janicki (45’ karny), 2:1 – Jakub
Smektała (57’)
ASTRA: B. Wosiek – Kurzawa, Kokot, S.
Wosiek, Ratajczak – Kamiński,
Szymanowski (88’ Frąckowiak), Snela,
Wciórka (79’ Kowalski), Smektała Wachowiak

mon Wosiek i sędzia podyktował rzut
karny. Jedenastkę pewnie wykorzystał Rafał Janicki.
Po zmianie stron Piast szukał swoich
szans w kontrach. W 57. minucie P.
Wciórka ponownie zagrał do J. Smektały,
który tym razem strzałem piętą pokonał
bramkarza gości. Miejscowi byli bliscy
strzelenia trzeciego gola, lecz piłka
po uderzeniu Patryka Kamińskiego trafiła w poprzeczkę.
W najbliższy weekend team z Kobylina zmierzy się na własnym obiekcie z piątą w tabeli Stalą Pleszew.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

