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● WRACAMY DO TEMATU

● DODATEK

Wszyscy są bezsilni...

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 8-10

Czytaj na str. 5

● POLITYKA

● KULTURA

Jubileusz sulmierzyckiej

Konferencja prasowa
z europosłem

orkiestry
Andrzejem Grzybem
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Majówka w powiecie

Piast lepszy w piłkarskich

krotoszyńskim

derbach powiatu

Czytaj na str. 7

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy do Staregogrodu
na DNI POLA!

Już w najbliższą niedzielę, tj. 12 maja, odbędą się DNI POLA
Agroinnowacje 2019 Starygród. Celem tego wydarzenia jest
zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań w uprawie roślin
i hodowli zwierząt. Ale nie zabraknie także rozmaitych atrakcji
tr. 4 pozarolniczych, dlatego organizatorzy zapraszają całe rodziny!
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Czytaj na str. 16

(ANKA)

Z SESJI

Nepotyzm i kolesiostwo
w powiecie..?

str. 3
Czytaj

RELAKS

Majówka przy grillu!
Jak majówka, to ogród i nieodłącznie grill. Choć weekend
majowy nie był zbyt ciepły, to pewnie w tym miesiącu będziemy
mieli jeszcze niejedną okazję, aby urządzić małe party
ogrodowe. Jak zatem przygotować się do wielkiego grillowania?

str. 9
Czytaj
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KROTOSZYN

Trójka najlepsza
w pierwszej pomocy

26 kwietnia w hali sportowej
przy ulicy Młyńskiej przeprowadzono
Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Udzielaniu
Pierwszej Pomocy. Po latach dominacji I LO tym razem triumfowała reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
Do rywalizacji przystąpiły ekipy z pięciu szkół. W składzie każdego zespołu mogło się znaleźć maksymalnie pięć osób.
Do pokonania było sześć stacji, na których
uczestników egzaminowali przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej.

NA DRODZE

16-latek bez uprawnień spowodował wypadek
Jedna poszkodowana osoba, uszkodzone dwa samochody, rower
i skrzynka gazowa na budynku wielorodzinnym – to bilans wypadku,
do którego doszło 23 kwietnia
na ulicy Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie.
– Na miejscu ustalono, że kierujący
samochodem marki Audi 16-letni mieszkaniec Krotoszyna, z nieustalonych jeszcze przyczyn, doprowadził do zderzenia
z samochodem marki Fiat Panda. Siła

uderzenia była tak duża, że pojazd wy-

padł z drogi i potrącił poruszającą się

chodnikiem rowerzystkę, po czym uderzył w skrzynkę gazową, znajdującą się
na budynku wielorodzinnym. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Jak się okazało,
autem kierował 16-latek bez prawa jazdy.
Bez zgody i wiedzy właściciela wszedł
w posiadanie kluczyków do pojazdu, a następnie nim wyjechał. W związku z tym
policja prowadzi postępowanie wyjaśniające. Potrącona rowerzystka została przewieziona do szpitala – informuje Bartosz
Karwik z Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
Przybyli na miejsce strażacy dokonali
oceny stanu osób uczestniczących w zdarzeniu i sprawdzili przy użyciu urządzeń
pomiarowych szczelność instalacji gazo-

Na pięciu stacjach trzeba było udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
w różnych sytuacjach życiowych. Ponadto
do rozwiązania był test pisemny, składający się z 12 pytań.
Najlepsza okazała się drużyna z ZSP
nr 3 w Krotoszynie, dowodzona przez
Grzegorza Nowaka (54,5 pkt.). Zwycięzcy wyprzedzili ZSP w Zdunach (54
pkt.), I LO w Krotoszynie (53,5 pkt.),
Branżową Szkołę I stopnia w Kobylinie
(51,75 pkt.) i ZSP nr 1 w Krotoszynie
(47,75 pkt.). Etap wojewódzki odbędzie
się 25 maja na terenie Ogrodu Botanicz(GRZELO)
nego w Poznaniu.
wej w budynku. Na szczęście nie doszło
do uszkodzenia przyłącza gazowego i ratownicy mogli skupić swoją uwagę
na uczestnikach zdarzenia. Poszkodowanym udzielona została kwalifikowana
pierwsza pomoc. Następnie przekazano
ich pod opiekę służb medycznych.
Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez funkcjonariuszy policji
uszkodzone pojazdy przemieszczono poza obręb jezdni, a z drogi usunięto elementy karoserii samochodowej i płyny
eksploatacyjne. Instalacja gazowa na budynku wielorodzinnym została zabezpieczona przez pracowników Pogotowia Gazowego.
(NOVUS)
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Z SESJI

Nepotyzm i kolesiostwo
w powiecie..?

– Dwóch mieszkańców naszego powiatu zwróciło się do mnie z prośbą o zajęcie się tematem zatrudnienia urzędników, którzy osiągnęli już wiek emerytalny. W związku z tym proszę o odpowiedzi na kilka pytań. Ilu obecnie urzędników Starostwa Powiatowego zajmuje stanowiska kierownicze (np. naczelnicy wydziałów), będąc już w wieku emerytalnym? Czy ma to jakiś wpływ na funkcjonowanie wydziałów? Czy z przekazaniem
stanowisk czeka się na „swoich”? Czy
działanie takie świadczy o nepotyzmie
i kolesiostwie? – pytał radny Kubiak.
Jako że na marcowej sesji starosty nie
było, odpowiedzi na interpelację radnego
udzielił w trakcie sesji w kwietniu. – Gdy
zostałem starostą ponad cztery lata temu,
idąc tokiem myślenia radnego Kubiaka
i mieszkańców, wydałem zarządzenie,
aby zobligować pracowników do przechodzenia na emeryturę. I ustanowiłem nagrodę w postaci 15 tysięcy złotych dla
tych, którzy by pół roku wcześniej zadeklarowali chęć przejścia na emeryturę.
Wszystko po to, by dać szansę młodym
na pracę. Kilka osób z tego skorzystało, ale
nie wszyscy. Niektórzy więc nadal pracują. Na ten moment w wieku emerytalnym
jest trzech pracowników na stu. Uważam,
że jeśli ktoś osiąga wiek emerytalny, to
pracodawca powinien mieć możliwość
skorzystania z takiej opcji, żeby podziękować pracownikowi za długoletnią pracę.
Niestety, ustawodawca takich prerogatyw
staroście i pracodawcom nie dał. Trudno
jest wymagać, aby starosta zmuszał
do przejścia do emeryturę, bo to jest
sprzeczne z Konstytucją. Co dwa lata ocenia się pracowników. Ostatnio w maju 2018 roku. Nie stwierdzono, żeby starostwo funkcjonowało źle – wyjaśnił Stanisław Szczotka.

Starosta dodał, że interpelacja jest
nieuczciwa i podyktowana czystą złośliwością. – Nie czeka się – jak to pan określił – na ,,swoich”. Jeśli pan radny wie o takich rzeczach, to proszę o uściślenie, ale
dostrzegam tutaj zwykłą złośliwość. Pytanie „czy działanie takie świadczy o nepotyzmie i kolesiostwie?” przemilczę – dopowiedział S. Szczotka.
Radny Kubiak oświadczył, iż taka odpowiedź go nie satysfakcjonuje, sugerując,
że poruszona przezeń sprawa zdaje się
być tematem tabu. – Temat ten spotkał
się z bardzo dużym odzewem w społeczeństwie, jak i w mediach społecznościowych – stwierdził. – Jako radny chcę reprezentować mieszkańców i pewne sprawy wyjaśniać aż do bólu. Odpowiedź pana starosty potwierdza treści zawarte
w mojej interpelacji. Pytania okazały się
wielkim zaskoczeniem, a odpowiedzi
ogólnikowe, unikające sedna. Podpieranie
się przepisami prawa trzeba traktować jako przykrywkę. Ludzi nie interesuje to,
jak być powinno, ale jak jest naprawdę.
Jak dotąd to, że czeka się na „swoich”, jeśli
chodzi o stanowiska kierownicze, było
sprawą powszechnie wiadomą. Podobnie
w kwestii braku wykształcenia czy pracy
w instytucjach podległych starostwu, jak
np. w DPS-ie w Baszkowie. Liczy się hasło
„mierny, wierny, ale swój”. Proszę, żeby
pan starosta bez złośliwości wyjaśnił, co
to jest nepotyzm. Może przy tym uderzyć
się w pierś, spojrzeć w lustro i pomyśleć,
bo nikt tutaj nie będzie nazwiskami operował – oznajmił J. Kubiak.
– Jestem zdegustowany wypowiedziami kolegi radnego – podjął temat radny
Zbigniew Brodziak. – Nie rozumiem tych
pytań. Obowiązuje prawo i emeryt może
przejść na emeryturę, ale nie musi. Jeżeli
starosta miał odpowiedzieć, kto ma jaką legitymację partyjną, to można zadać takie
pytanie, ale jest ono niezgodne z Konstytucją. Każdy ma prawo wybierać sobie taką
opcję, jaką chce, lub być niezrzeszonym. Ja
nie rozumiem tych podjazdów i po koleżeńsku radziłbym nie obrażać innych, bo
możemy zajść za daleko. Niektóre sformułowania były nadużyciem.
Głos zabrał także radny Jacek Zawodny. – Jestem przekonany, że te słowa
nie powinny paść – przyznał. – Jeśli

KOBYLIN

uważa pan, że w starostwie powiatowym
są rzeczy niezgodne z prawem, jak np.
nepotyzm, to są od tego organy ścigania.
Jeżeli ma pan takie informacje lub dokumenty, to niech je zgłasza. Mieszkańców
trzeba godnie reprezentować, a tutaj
godności w zachowaniu radnego nie widzę. Prosiłbym o skupienie się na meritum, a nie na pomówieniach – zaznaczył J. Zawodny.
– Ja się absolutnie nie zgadzam – nie
krył oburzenia starosta. – Ta wypowiedź
jest jeszcze bardziej złośliwa. Panie radny,
ja nikogo nie straszę. Ale należy posługiwać się danymi, bo inaczej spotkamy się
w sądzie! Tyle mogę panu powiedzieć.
Nie zasłaniam się czymkolwiek. A jeśli
chodzi o DPS w Baszkowie, który pan
przywołał, mając na myśli mojego syna,
pełniącego tam obowiązki kierownika, to
nie ja go na to stanowisko powoływałem.
Jest tam zatrudniony od wielu lat. Jeśli
chodzi o inne rzeczy, to radziłbym panu
ważyć słowa – zakończył gorącą dyskusję
S. Szczotka.

Przypomnijmy, że w trakcie sesji Rady Miejskiej w Kobylinie, która odbyła
się 27 marca, podjęta została uchwała
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury. Kobylińscy radni byli w tej
kwestii jednogłośni. Długo oczekiwana
przez mieszkańców instytucja mieści się
w zmodernizowanym budynku przy ul.
Strzeleckiej 10.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

(ANKA)

Karolina Szymanowska
szefową ośrodka kultury
Ostatniego dnia kwietnia burmistrz
Tomasz Lesiński powołał Karolinę
Szymanowską na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Kobylinie. Szefowa tej niedawno
utworzonej instytucji swoje obowiązki zaczęła pełnić wraz z początkiem
maja.

FOT. www.kobylin.pl

Takie podejrzenie padło ze strony radnego Jarosława Kubiaka na marcowej sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego podczas składania interpelacji
dotyczącej zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w starostwie
pracowników, którzy są już w wieku
emerytalnym. Odpowiedzi starosta
udzielił na posiedzeniu kwietniowym.
Temat wywołał burzliwą dyskusję.
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PROFILAKTYKA

Pierwsza tegoroczna akcja zakończona
Realizowany przez Stowarzyszenie
POMÓŻMY SOBIE, dzięki wsparciu finansowemu z powiatu krotoszyńskiego, projekt pod hasłem „Moja
decyzja – moje życie” został zakończony. Zainteresowanie profilaktyką
chorób układu oddechowego po raz
kolejny potwierdziło potrzebę organizowania tego typu działań, dzięki
którym osoba zainteresowana uzyskuje ocenę swego stanu zdrowia
w danym zakresie.
Z tegorocznej akcji badań profilaktycznych zgodnie z projektem skorzystało 60 mieszkańców naszego powiatu powyżej 40. roku życia. Potrzeby jak zwykle
były większe, ale możliwości organizacyjne i finansowe ograniczają każdorazowo
możliwą do wykonania liczbę badań. Jednak z uwagi na powtarzalność projektu
w każdym kolejnym roku liczba osób
przebadanych systematycznie rośnie, co
zabezpiecza osiągnięcie zakładanego
w projekcie celu i świadczy o wzroście
świadomości zdrowotnej mieszkańców
w rejonie działania stowarzyszenia.
W grupie przebadanych w 2019 roku osób było 37 mieszkańców miasta
i gminy Krotoszyn, 10 mieszkańców gminy Zduny, 5 mieszkańców gminy Rozdra-

żew i 8 mieszkańców gminy Koźmin
Wlkp. Każdemu beneficjentowi zapewniono usługę zdrowotną, obejmującą wykonanie rtg klatki piersiowej, spirometrii
i wizytę u specjalisty pulmonologa, który
przeprowadził dodatkowo badanie osłuchowe płuc i dokonał oceny stanu zdrowia pacjenta.
W trakcie konsultacji wyników badań wydano 12 skierowań do poradni lekarza rodzinnego z zaleceniem dalszej
diagnostyki w wyznaczonym kierunku
i prowadzenia procesu leczenia. Stwierdzone przypadki podejrzenia choroby
układu oddechowego to: dwa przypadki
podejrzenia obturacyjnej choroby
płuc/astmy oraz trzy przypadki podejrzenia refluksu.

Dodatkowo w czterech przypadkach
stwierdzono zmiany radiologiczne
po przebytej gruźlicy (2) i zapaleniu płuc
(1) oraz torbiel celomatyczną (1), wymagające stałej obserwacji, o czym pacjent
został poinformowany. W siedmiu przypadkach przeprowadzono także wstępną
diagnostykę kaszlu, a w wydanym skierowaniu do lekarza rodzinnego zawarto sugestie co do źródła występującego schorzenia i ewentualnego sposobu leczenia.
Efekt przeprowadzonych do tej pory
trzech edycji projektu „Moja decyzja – moje życie” to przebadanie 195
osób, które poznały stan swego zdrowia
w zakresie chorób układu oddechowego,
a 33 bezpośrednich beneficjentów otrzymało szansę szybkiej pomocy zdrowotnej.
Warto zatem korzystać z badań profilaktycznych, a przede wszystkim obserwować swój organizm, zwracać uwagę na sygnały, jakie nam wysyła (przewlekły kaszel,
duszności, odkrztuszanie wydzieliny z zawartością krwi, ból w klatce piersiowej, nawracające infekcje dróg oddechowych,
chrypka, uczucie zmęczenia itp.) i korzystać w razie potrzeby, nie czekając nawet
na organizowane akcje profilaktyczne,
z pomocy lekarza rodzinnego, który pokieruje naszym dalszym postępowaniem.
(AO)

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy do Staregogrodu na DNI POLA!
Już w najbliższą niedzielę, tj. 12 maja, w Starymgrodzie odbędą się DNI
POLA Agroinnowacje 2019. Głównym celem tego wydarzenia jest zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań w uprawie roślin i hodowli
zwierząt.
DNI POLA rozpoczną się o godzinie 12.00. Organizatorem imprezy jest
Agrointegracja Sp. z o. o. – Biuro Obsługi
Grup Producentów Rolnych z siedzibą
w Kuklinowie. – Naszym celem jest przekazanie rolnikom wiedzy w zakresie innowacji rolniczych, pokazanie nowoczesnych technologii w hodowli zwierząt
oraz w uprawie roślin. Poza tym pokażemy bydło opasowe – odsadki mięsne
do dalszej sprzedaży dla hodowców
współpracujących z grupami producenckimi – zapowiada Wojciech Styburski,
prezes spółki i lider Konsorcjum Agrointegracja.
Głównym punktem DNI POLA będzie prezentacja technologii uprawy innowacyjnej mieszanki międzyplonowej
FUTTER NOVA 11 z przeznaczeniem
na pasze. Przybyli rolnicy zobaczą więc
pokaz, na który składać się będą koszenie,
przetrząsanie,
zgrabianie
oraz
zbiór – praso-owijarką, wozem zbierają-

cym i sieczkarnią samobieżną. Zaprezentowany zostanie także siew bezpośredni
w technologii pasowej strip till (Maciej
Czajkowski / Szalkowski s. j.).
Program DNI POLA przewiduje
również prezentację efektów optymalnego żywienia bydła opasowego i mlecznego. Ponadto pokazany będzie model
współpracy rolników z hodowcami, którzy prowadzą stada mięsne w kierunku
dostaw odsadków. Jest to bowiem bardzo
korzystny system, oparty na krótkim łańcuchu dostaw, który gwarantuje członkom grup producenckich, zajmujacych
się tuczem bydła, dostęp do polskich
zdrowych cieląt i odsadków pochodzą-

cych bezpośrednio od rolników utrzymujących „mamki”.
Uczestnicy imprezy będę mieli okazję skosztować wieprzowiny, wytwarzanej
w ramach współpracy hodowców i przetwórców z terenu LGD „Gościnna Wielkopolska”. Zainteresowani będą mogli
skorzystać z konsultacji z ekspertami
z różnych gałęzi branży agro.
Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych, takich jak paintball laserowy
czy strzelnica, a z programem artystycznym wystąpią uczniowie SP w Kuklinowie.
Zapraszamy zatem całe rodziny
w najbliższą niedzielę do Staregogrodu!
ANDRZEJ KAMIŃSKI
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POWRACAJĄCY TEMAT

W majestacie prawa dzieje się krzywda ludzka!
W trakcie kwietniowej sesji Rady
Powiatu Krotoszyńskiego rozpatrywana była skarga na działalność
starosty, którą złożyli mieszkańcy
ulic Konstytucji 3 Maja, Masłowskiego, Benickiej i Fabrycznej
w związku z bezprawną – ich zdaniem – działalnością pobliskiej stacji paliw i brakiem reakcji władz
na taki stan rzeczy.
– Dnia 13 marca do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji wpłynęła skarga dotycząca ważnego tematu. Pochyliliśmy się
nad nią bardzo dogłębnie. 26 marca odbyło się spotkanie, na którym radca prawny przedstawił nam zarys całej sytuacji. 4
i 8 kwietnia w spotkaniach wzięli udział
również naczelnicy Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Próbowaliśmy rozpatrzyć skargę z punktu widzenia mieszkańców, którzy zgłaszają bardzo ważne kwestie. Chodzi o funkcjonowanie stacji benzynowej pomiędzy 22.00
a 6.00 oraz o działalność hali budowlanej
i parkingu, które nie powinny funkcjonować, bo nie zostały odebrane przez nadzór budowlany – tłumaczył Marcin Jamry, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Mieszkańcy oczekują przyjrzenia się
decyzjom władz samorządowych
przy wydawaniu zezwoleń na budowę
stacji i zbadania, czy nie doszło do przekroczenia przepisów prawa przez starostę
lub podległych mu urzędników. – Z informacji udzielonych przez radców prawnych i naczelników wydziałów nie wyni-

ka nic, co by świadczyło o tym, że skarga
jest zasadna. Mieszkańcy, jesteśmy murem za wami. Chciałbym podkreślić, że
nie starosta jest przyczyną powstania tego
konfliktu z właścicielem stacji – podkreślił M. Jamry.
Głos zabrał radny Marian Włosik. – W dużej części zgadzam się ze stanowiskiem przewodniczącego – stwierdził. – Pod względem prawnym wpadliśmy w pewnego rodzaju pułapkę. Jest też
aspekt ludzki, nad którym nie możemy
przejść obojętnie. Jeżeli my nie będziemy
mogli pomóc mieszkańcom, to jesteśmy
po prostu zbędni. Wyraziłem odrębne
stanowisko w tej sprawie, ale na tę chwilę
nie mamy sposobu, żeby temu zaradzić.
Nie wszystko jest robione w sposób właściwy. Stacja paliw miała pracować
od 6.00 do 22.00. Hala i parking działają
nielegalnie. Dlatego zagłosuję przeciwko

uznaniu skargi za bezzasadną – oświadczył M. Włosik.
– Ja mogę utożsamiać się z głosem
mieszkańców, ale prawo jest prawem – powiedział z kolei starosta Stanisław Szczotka. – Może moja ocena jest subiektywna. Uważam, że na miarę swoich
możliwości zrobiłem wszystko, żeby pomóc. Wysyłaliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska kilkakrotnie monity o zbadanie hałasu, który
w moim przekonaniu jest. Niestety, nie
mam dobrych wiadomości. 10 kwietnia
wpłynęła do starostwa odpowiedź
z WIOŚ. 12 marca badano w nocy poziom emisji hałasu i nie stwierdzono
przekroczenia norm. Obawiam się, że następne pisma może sobie starosta pisać
i pisać. Może parlamentarzyści by pomogli? Mają inny sposób nacisku. Może delegatura poznańska, a nie kaliska powinna

badać ten poziom hałasu? Mieszkańcy ul.
Konstytucji 3 Maja byli na spotkaniu
z nami. Mieli rację, mówiąc: „starosta,
zrób chociaż coś, żeby w nocy te tiry nie
jeździły.”
Starosta dodał, że zebrała się komisja
do zarządzania ruchem. Padła propozycja,
by w godzinach 22.00-6.00 nie jeździły tiry na tym terenie. Na spotkaniu rady osiedla mieszkańcy niemal jednogłośnie zagłosowali przeciw tej propozycji. – W sumie
nie dziwię się tym ludziom, bo nie chcą
przeszkadzać innym firmom – przyznał
S. Szczotka. – Wybiórczo nie da się postanowić, żeby dotyczyło to tylko tirów jednej określonej firmy. Mogę tylko współczuć, że mają takiego sąsiada, który nie jest
skłonny do jakichkolwiek ustępstw.
Na jednym ze spotkań z moim udziałem
zachował się niezwykle butnie, mówiąc:
„stacja pracuje 24 godziny na dobę, no

i co..?”. Inwestor zobowiązał się na piśmie,
że stacja będzie pracować od 6.00
do 22.00, lecz ustawa nie przewiduje, że
tak musi być. Działają przecież takie stacje
w Krotoszynie. Możemy się tylko posługiwać prawem. Nie jestem żadnym szeryfem, który przyjdzie i zakaże. Na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie padła propozycja, żeby puścić ruch tirów przez ulicę
Dworcową. Minie wiele lat, zanim PKP
zgodzi się na sprzedaż terenu. A jeszcze
muszą być na to środki finansowe – mówił S. Szczotka.
Anna Szczepaniak, radczyni prawna,
przypomniała, że tłumaczyła wszystkie
konteksty całej sprawy. – Owszem,
oświadczenie właściciela stacji paliw o godzinach funkcjonowania pojawia się w decyzji środowiskowej. Te aspekty są w kompetencji burmistrza, ale również się
nad tym pochyliliśmy, żeby lepiej zbadać
temat. To oświadczenie było elementem
charakterystyki przedsięwzięcia przy wydawaniu decyzji. Decyzja środowiskowa
sama w sobie nie zawierała warunków
ograniczających czas pracy stacji. Dlatego
tak trudno jasno wyegzekwować to jako
obowiązek – wyjaśniła A. Szczepaniak.
– Niestety, w majestacie prawa dzieje
się krzywda ludzka. My jesteśmy prawem
skrępowani, nie możemy pomóc, to jest
straszne i fatalne – celnie spuentował całą
sprawę Juliusz Poczta, przewodniczący
Rady Powiatu.
Ostatecznie radni uznali skargę
na działalność starosty za bezzasadną – 13 głosami za. Dwóch było przeciw,
a jeden się wstrzymał.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Jubileusz sulmierzyckiej orkiestry
W ostatnią sobotę kwietnia Orkiestra Dęta, działająca przy Sulmierzyckim Domu Kultury, obchodziła
jubileusz 35-lecia działalności artystycznej. Było pięknie i doniośle.
Część oficjalną prowadziła Anna Harych – prezes Orkiestry Dętej, która
w swoim wystąpieniu przypomniała historię działalności zespołu. Początki datowane są na rok 1935, ale w 1974 zawieszono działalność. W roku 1983 zespół
powstał od nowa za sprawą ówczesnego
naczelnika Sulmierzyc i Zbyszka Lawrenza (pierwszego kapelmistrza reaktywowanej orkiestry). Przez 35 lat działalności
dyrygentami orkiestry byli Zbyszko Lawrenz (1983-2000), Tadeusz Lawrenz (2000-2011), Piotr Lenartowicz (2011-2018), Mariusz Kaźmierczak (2018-?).
Podczas uroczystości jubileuszowej
wręczono odznaczenia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. I tak Brązową Odznakę Honorową otrzymali Emilia Banasiewicz, Zofia Szczęch, Mikołaj Szczęch,
Jan Januszkiewicz, Sebastian Kokot, Złotą Odznaką Honorową III stopnia uhonorowano Annę Harych, Radosława Moskalika i Marcina Gruszczyńskiego, a Złotą Odznaką z Wieńcem Lauro-

wym V stopnia nagrodzono Romana Banasiewicza, Janusza Paducha i Mariusza
Grandyberka.
Życzenia i gratulacje orkiestrze składali starosta Stanisława Szczotka, Irena
Rękosiewicz – wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Krotoszyńskiego i Waldemar
Wronecki – zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu (orkiestra
otrzymała klarnet), burmistrz Dariusz
Dębicki i Agnieszka Gibasiewicz – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Sulmierzycach (orkiestra otrzymała saksofon
altowy i pałeczki do perkusji, zakupione
ze środków przyznanych przez Radę
Miejską), burmistrz Zdun Tomasz Chudy, Agnieszka Woszczyńska – dyrektor
oddziału Banku Spółdzielczego w Sulmierzycach, Edyta Jachimowska – dyrektor Sulmierzyckiego Domu Kultury (pre-

zent to saksofon tenorowy), Koło Śpiewacze Cecylia w Sulmierzycach, Beata Koprowska – dyrektor Szkoły Podstawowej
im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach,
Elżbieta Pawlik – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dorota Woźniak – kierownik MOPS, Elżbieta
Krenz – dyrektor miejscowego muzeum.
W drugiej części uroczystości, prowadzonej przez Marikę Namyślak, orkiestra
zabrała uczestników jubileuszu w muzyczną podróż przez świat. Zespół wykonał
kompozycje z Włoch, Meksyku, Szwecji,
USA oraz z Polski. Wielki aplauz wywołał
utwór „Zacznij od Bacha”, w którym solo
na trąbce zagrał Wojciech Gibasiewicz.
(NOVUS)

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

LUTOGNIEW

Otwarcie sezonu motocyklowego
28 kwietnia w Lutogniewie miało
miejsce otwarcie sezonu motocyklowego. Wydarzenie przyciągnęło liczną grupę miłośników jednośladów,
trajek czy quadów.
W miejscowym Sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia uroczystą Mszę św. odprawił ks. kan. Łukasz Żurawski. Potem
poświęcono wszystkie pojazdy, po czym
odbyła się parada ulicami Lutogniewa, następnie przez Romanów, Starygród, Wróżewy i z powrotem. Zwieńczeniem całego
dnia była wspólna biesiada na grzybku
w Lutogniewie.
W trakcie otwarcia sezonu motocyklowego Fundacja Pomocy Dzieciom
i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” zbierała środki na pomoc dla Arkadiusza, 45letniego krotoszynianina, który zawsze aktywnie uczestniczył w tym wydarzeniu.
Od lipca 2018 jest on jednak poddawany
agresywnej chemoterapii w walce z nowotworem trzustki. Ponieważ chemioterapia
niszczy i chore, i zdrowe komórki, 45-latek musi stosować leczenie wspomagające,
a jest ono kosztowne.
(NOVUS)

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna
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Długi majowy weekend w powiecie krotoszyńskim
W pierwszych dniach maja w całym powiecie zorganizowano szereg uroczystości w związku ze Świętem Flagi
oraz kolejną rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

KROTOSZYN. W Święto Flagi na rynku Krotoszyńska Orkiestra Dęta zagrała koncert pieśni
patriotycznych. Potem wystąpił Piotr Bukartyk. 3 maja przedstawiciele władz samorządowych, szkół,
stowarzyszeń, ugrupowań politycznych złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą uchwalenie
Konstytucji 3 Maja.

FOT. www.kobylin.pl

KOŹMIN WLKP. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja złożono kwiaty przy pomniku Wolności.

KOBYLIN. 2 maja delegacja samorządu złożyła kwiaty przy pomniku Poległym i Pomordowanym.

ZDUNY. Oprócz oficjalnych uroczystości 3 maja odbyła się Zdunowska Majówka. Organizatorzy
przygotowali szereg atrakcji dla dzieci.

ROZDRAŻEW. Na koniec długiego weekendu, tj. w niedzielę, zorganizowano piknik charytatywny,
w trakcie którego zbierano środki na pomoc dla Haliny Cepy. Atrakcji nie brakowało.
SULMIERZYCE. W święto Konstytucji 3 Maja złożono wiązanki kwiatów przy Pomniku Wdzięczności
oraz odśpiewano uroczyście hymn Polski i „Rotę”.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA I FILMY na www.glokalna.pl i www.facebook.com/glokalna
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Edukacja
KONARZEW

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Jak wspierać dziecko Ciekawa oferta kształcenia
z autyzmem?

Adresatami warsztatów byli rodzice
(bądź prawni opiekunowie) dzieci autystycznych. Zajęcia zorganizowano w ramach projektu „Porozmawiajmy o różnych obliczach autyzmu”, realizowanego
cyklicznie przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSP nr 2 w Krotoszynie oraz Stowarzyszenie „Motylek”
na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Konarzewie, a współfinansowanego przez gminę Krotoszyn.
Na warsztatach zaprezentowano zajęcia z udziałem trzech chłopców z diagnozą
autyzmu. Chłopcy, dzięki dość wcześnie
podjętej terapii stymulującej wszystkie sfery poznawcze, zrobili bardzo duże postępy od momentu rozpoczęcia terapii
do chwili obecnej. Potwierdzeniem tego
były nagrania z początków terapii.
Celem spotkania była próba uświadomienia rodzicom, jak ważne jest, by od sa-

FOT. SOSW Konarzew

W związku z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ks. J. Twardowskiego w Konarzewie odbyły się
warsztaty „Jak wspierać rozwój małego dziecka z autyzmem?”.

mego początku, kiedy tylko zostaną zauważone odchylenia rozwojowe, rozpocząć pracę z dzieckiem. Tylko wcześnie
rozpoczęta stymulacja rozwojowa, przede
wszystkim ta prowadzona przez nich
w domu, daje szanse na wyrównanie braków rozwojowych. Warsztaty przygotowały nauczycielki – Patrycja Klonowska
i Beata Bzodek.
W ramach wspomnianego projektu
można było 6 maja spotkać się z psychologami w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Krotoszynie. Z kolei na 9 maja
(godz. 15.00) w ZSP nr 2 zaplanowano
szkolenie dla nauczycieli.
OPRAC. (NOVUS)

11
w takich kierunkach jak technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik
ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa,
technik handlowiec oraz technik technologii żywności w technikum czy wędliniarz w Branżowej Szkole I stopnia.
Nauczyciele oraz uczniowie ZSP nr 2
przygotowali w klasach specjalne stanowiska, na których przybliżono poszczególne
zawody czy przedmioty nauczania. Z zaangażowania przybyłej młodzieży i wielu
zadawanych pytań można było wywnioskować, że zaprezentowana oferta zajęć
bardzo zainteresowała przyszłych
uczniów szkoły średniej.
(NOVUS)

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

W ostatnią sobotę kwietnia Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Krotoszynie zaprosił uczniów
klas VIII i gimnazjalnych na „Drzwi
otwarte”. W gościnnych murach popularnego „Mięśniaka” zjawiło się liczne
grono młodych osób, które być może
od września rozpoczną w tej placówce
kolejny etap swojej edukacji.
Goście mieli okazję dokładnie poznać szkołę oraz jej ciekawą i bogatą ofertę edukacyjną. Dowiedzieli się, że Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta kształci młodzież
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KONFERENCJA

Andrzej Grzyb podsumowuje swoją pracę w europarlamencie
W siedzibie Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Krotoszynie odbyła się
konferencja prasowa z udziałem Andrzeja Grzyba – posła Parlamentu
Europejskiego i prezesa struktur wojewódzkich ludowców. W spotkaniu
uczestniczyli także burmistrz Franciszek Marszałek (prezes miejsko-gminnych struktur PSL-u) i starosta
Stanisław Szczotka (szef struktur
powiatowych). W trakcie konferencji
podsumowano pięcioletnią pracę A.
Grzyba w europarlamencie i mówiono o planach na ten rok.
– Jako Zarząd Powiatowy Polskiego
Stronnictwa Ludowego jesteśmy przekonani, że kandydatura Andrzeja Grzyba,
który startuje z trzeciego miejsca na liście
Koalicji Europejskiej, jest dobra – rozpoczął starosta krotoszyński. – I powiem, że
wielu parlamentarzystów powinno się
uczyć kultury osobistej od kolegi Andrzeja Grzyba. Można się różnić, można się
różnić pięknie, nie potrzeba inwektyw.
Niestety, obecna polityka sprowadza się
do zasady „im kto komu bardziej dokopie, tym lepiej”. Moim zdaniem tak nie
powinno być – zaznaczył S. Szczotka.
Dr Andrzej Grzyb opowiedział
o efektach swojej pracy w europarlamencie. – Przede wszystkim kształtowanie
prawa Unii Europejskiej na rzecz jakości
powietrza, czyli zwalczanie smogu
przy jednoczesnej dbałości o korzyści dla
gospodarki – stwierdził europoseł, któremu powierzono m. in. negocjacje z państwami unijnymi w kwestii dwóch kluczowych dyrektyw – o średnich obiektach spalania (MCPD) i o wspieraniu

ekologicznych pojazdów (CVD). A.
Grzyb jest także współautorem analizy
dotyczącej konieczności transformacji
energetycznej w Polsce, która zakłada
oparcie się w przyszłości na odnawialnych źródłach energii.
Europarlamentarzysta zaangażował
się również w stworzenie sprawozdania
PR do raportu „Wytyczenie UE i mandat
Specjalnego Wysłannika UE ws. promocji
wolności religii i wyznania poza
UE”. – Dane pokazują, że na świecie prześladowanych jest nawet 230 milionów
chrześcijan. Sprawozdanie zawiera liczne
rekomendacje dla instytucji Unii Europejskiej, jak skutecznie chronić prześladowanych na świecie – wyjaśnił A. Grzyb.
Przedstawił też dane odnośnie swojej
dotychczasowej pracy w europarlamen-

cie. Od 2009 roku w biurach posła
w Brukseli i Strasburgu staże odbyło blisko 120 osób (głównie studentów i absolwentów wielkopolskich uczelni wyższych), a około 6 tys. osób odwiedziło siedziby PE na zaproszenie polityka PSL-u. 47 mln euro na 761 inicjatyw w sąsiedztwie UE to efekty działania Europejskiej Fundacji na Rzecz Demokracji
(EED), której inicjatorem powstania był
A. Grzyb. Poseł przebył ok. 480 tysięcy
kilometrów, reprezentując Wielkopolskę
w UE. Wziął udział w 500 konferencjach
w Polsce jako ekspert. Jest autorem 70 rezolucji i setki poprawek do 46 dokumentów prawa unijnego.
– Szkoda, że takich informacji nie
przekazuje się w debatach, które się toczą.
Nikt o takich kwestiach nie mówi. Poru-

szane są zastępcze tematy. Myślę, że doświadczenie naszego prezesa jest doskonałą rekomendacją. I przyniesie to efekt
w postaci dobrego wyniku, a co za tym
idzie – A. Grzyb dalej będzie europosłem. Jako Wielkopolska i jako Polska mamy z tego same korzyści – skomentował
Franciszek Marszałek.
Na konferencji mówiono też o statusie Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Koalicji Europejskiej. – Uważam, że to
bardzo dobra i słuszna decyzja – powiedział S. Szczotka. – Alternatywy nie ma.
Gdyby wyniki wyborcze PSL-u na szczeblu krajowym były porównywalne z Krotoszynem lub naszym powiatem i gdyby
wtedy nastąpiło zawarcie umowy koalicyjnej, uznałbym to za błąd. Ale w ostatnich wyborach do polskiego parlamentu

ledwo prześlizgnęliśmy się przez próg pięcioprocentowy. W związku z tym zakładanie, że osiągniemy 15 procent w wyborach do europarlamentu jest fikcją. Dlatego uważam, że to słuszna decyzja. Ona
była dyskutowana także na zarządzie wojewódzkim. Zdecydowana większość koleżanek i kolegów była za tym, żeby przynajmniej do Parlamentu Europejskiego
startować wspólnie dużym blokiem. Dobrze, że to się udało, natomiast posądzanie PSL-u, że jesteśmy zwolennikami gender, małżeństw homoseksualnych itd.,
mija się z prawdą. PSL był, jest i pozostanie partią konserwatywną, w której
chrześcijaństwo jest głęboko zakorzenione. Celem koalicji nie jest narzucanie czegoś komuś. To bowiem koalicja uzupełniająca się – tłumaczył starosta.
– W programie, który został przygotowany, nie ma kwestii, które różnią. To
jest do przyjęcia. Wyraźnie odeszliśmy
od jakichkolwiek deklaracji, które mają
charakter ideologiczny – spuentował europoseł Grzyb.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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ZAPASY

Medale zawodników Ceramika i Olimpijczyka

TENIS STOŁOWY

Świąteczny turniej w Bożacinie

FOT. Polski Związek Zapaśniczy

Na XXVII Mistrzostwach Polski w Zapasach w Bydgoszczy świetnie zaprezentowali się dwaj zawodnicy
z Krotoszyna. Ivan Izdebskyi i Radosław Baran wywalczyli złote medale
w swoich kategoriach wagowych!
I. Izdebskyi rywalizował w kat. 61 kg.
W drodze po złoto zapaśnik LKS Ceramik
Krotoszyn pokonał Roberta Dobrodzieja,
Adriana Wagnera i Szymona Makucha. Walczący w tej samej grupie Mateusz Jaś (UKS
Olimpijczyk Sulmierzyce) zajął piąte miejsce.

Z kolei reprezentujący WZS WKS
Grunwald Poznań Radosław Baran wygrał z Sebastianem Baniakiem, Piotrem
Mierzejewskim oraz Aleksandrem Wojtachnio i sięgnął po złoty krążek.
Ponadto dwa medale wywalczyli zawodnicy Olimpijczyka Sulmierzyce
w Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodzików w Olsztynie.
W kat. 52 kg na drugim stopniu podium
stanął Przemysław Wizner, a Filip Cierniejewski był trzeci w kat. 100 kg.
(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

Krotoszyńskie piłkarski najlepsze w Wielkopolsce!

Jak co roku w śmigus dyngus LZS
Błyskawica Bożacin zorganizował
turniej tenisa stołowego. W szranki
stanęło 44 zawodników z dziewięciu
miejscowości.
O XI Puchar Firmy EM-MIR Krotoszyn walczyli weterani i żacy. W starszej
kategorii zwyciężył Stanisław Gdynia
(Krotoszyn), wyprzedzając Marka Sójkę
(Gorzupia), Pawła Robaka (Bożacin)
i Henryka Kurzawskiego (Piwniczanka
Krotoszyn). Rozgrywki żaków wygrał Tymon Tomczyk (Bożacin), a kolejne pozycje zajęli Karolina Kościelna (Bożacin), Filip Bernat (Bożacin) i Matylda Szczuraszek (Krotoszyn).
W zmaganiach seniorów oraz kobiet
nagrodą za triumf był VIII Puchar Firmy
ZUE Stanisława Gdyni. Najlepszy był Mateusz Szymczak (Bożacin), a za nim uplasowali się Janusz Majewski (Bożacin), Mirosław Sobański (Smoszew) i Jarosław Pudełko (Kalisz). W gronie kobiet pierwsze
miejsce zajęła Agata Szczotka (Nowa
Wieś), druga była Maria Czubak (Kobierno), a trzecia – Daria Konrady (Bożacin).

Nagrody dla juniorów przygotowała
radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Joanna Król-Trąbka. W tej kategorii
bezkonkurencyjny okazał się Krzysztof
Szymlet (Bożacin), który wyprzedził Mateusza Jagłę (Bożacin), Antoniego Szczuraszka
(Krotoszyn) iSebastiana Banaszka (Bożacin).
W grze deblowej triumfowali Marek
Sójka i Stanisław Gdynia (Gorzupia / Krotoszyn) i to oni zdobyli Puchar Przewodniczącego Rady Powiatowej Z LZS Krotoszyn. Na drugim miejscu znaleźli się Mateusz Szymczak i Janusz Majewski (Bożacin), trzecia lokata przypadła Mirosławowi Sobańskiemu i Dominikowi Taladze
(Smoszew / Wronów), a czwarty był duet
Mateusz Antolczyk / Henryk Kurzawski
(Kalisz / Krotoszyn).
LZS Błyskawica Bożacin serdecznie
dziękuje sołtys Liliannie Sekuli za słodkie
nagrody, a także firmom EM-MIR, ZUE
Stanisław Gdynia, Urzędowi Miejskiemu
w Krotoszynie, radnej Joannie Król-Trąbce, przewodniczącemu Rady Powiatowej
Z LZS Krotoszyn, firmie STIHL i innym
sponsorom.
(ANKA)

Jak co roku w całym kraju rozgrywany jest piłkarski turniej „Z podwórka
na stadion u Puchar Tymbarka”. W finale Wielkopolski zaprezentowały się
trzy drużyny z Krotoszyna. Najlepiej
powiodło się dziewczętom w kategorii U'8, które zajęły pierwsze miejsce.
W kategorii U'10 drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 8 w Krotoszynie wygrała
z Orłem Granowo (3: 1) i SP nr 15 Konin
(5: 2) oraz uległa SP Opalenica (0: 3). Porażka w ostatnim meczu spowodowała,
że krotoszyńska ekipa nie awansowała
do ćwierćfinału.
Na fazie grupowej udział w turnieju

zakończył także zespół chłopców w kategorii U'8. Krotoszynianie pokonali Grodziską Akademię Piłkarską (2: 1) i nie
sprostali Polonii II Środa Wlkp. (0: 8) oraz
Dąbroczance Pępowo (2: 12).
Z kolei młode piłkarki z Krotoszyna
w kat. U'8 nie miały sobie równych.

SZACHY

Trzy razy srebro

Trzy srebrne medale zdobyli reprezentanci UKS Dragon Smolice
w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie ro-

zegrany został półfinał Mistrzostw
Wielkopolski Młodzików i Juniorów
w Szachach Klasycznych.

W grupie ograły SP Odolanów (5: 0) oraz
SP nr 15 Kalisz (3: 1), w półfinale rozgromiły SP Chwałkowo Kościele & SP Chrząstowo (6: 0), a w finale wygrały ze szkółką
FOX (3: 1). Za najlepszą zawodniczkę
uznano Igę Bielawną.
(GRZELO)

Trener Przemysław Gustowski zdecydował się wystawić do zawodów 12osobową grupę. Najlepiej z tego grona poradzili sobie Wiktoria Łukowiak, Dawid
Gustowski i Adam Jarczyński. Każdy
z nich zajął bowiem drugie miejsce
w swojej kategorii.
Ponadto wspomniana trójka oraz
Agata Antoniewicz, Katarzyna Kaczmarek, Mateusz Wasielewski, Jerzy Żaruk
i Marcel Plewa zapewnili sobie prawo
gry w finale wojewódzkim, który odbędzie się w dniach 15-19 czerwca w Sypniewie.
(GRZELO)
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Znokautowani po przerwie

Skromne zwycięstwo Astry

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – Orzeł
Mroczeń 1:6 (1:1)

Wynik meczu otworzył w 11. minucie Kamil Jurasik. Koźminianie szybko od-

powiedzieli trafieniem Wojciecha Kamińskiego. Napastnik Białego Orła przełożył
sobie piłkę na prawą nogę i płaskim uderzeniem nie dał szans golkiperowi gości.
Minął nieco ponad kwadrans drugiej
odsłony i było już wiadomo, kto tego dnia
zgarnie pełną pulę. W ciągu zaledwie 13
minut przyjezdni zaaplikowali bowiem
gospodarzom cztery gole, z czego trzy by-

ły dziełem Marcina Góreckiego, a jeden
K. Jurasika, który tym samym zaliczył
drugie trafienie. W końcówce M. Górecki
po raz czwarty trafił do siatki, ustalając rezultat spotkania.

1 maja Astra Krotoszyn na własnym
obiekcie wygrała 1: 0 ze Stalą Pleszew. Gola na wagę zwycięstwa
strzelił Krzysztof Ratyński.

(GRZELO)

W pierwszej połowie wiało nudą.
Dość powiedzieć, że oba zespoły oddały
raptem po jednym celnym strzale.
Ciekawiej było po przerwie, zwłaszcza od momentu, gdy miejscowi objęli
prowadzenie. W 56. minucie Krzysztof
Ratyński wykorzystał bowiem sytuację
sam na sam z bramkarzem Stali.
Po stracie gola goście rzucili się do ataków. Najgroźniej było około 70. minuty,
kiedy to pleszewianie wykonywali rzut

KARATE

Świetny występ Mai Dolaty

Karatecy ASW Nippon Krotoszyn wywalczyli 11 medali w X edycji turnieju Pomerania Cup w Rumi. Świetnie
spisała się zwłaszcza Maja Dolata,
która trzy razy stawała na podium.

Do rywalizacji przystąpiło 260 zawodników z 18 klubów. Ekipa krotoszyńskiego klubu zdobyła trzy złote
medale, pięć srebrnych i trzy brązowe.
Maja Dolata była najlepsza w kumite

FOT. jardersport.pl

Po pierwszej połowie starcia Białego
Orła Koźmin Wlkp. z Orłem Mroczeń
miejscowi mogli mieć nadzieję na wywalczenie przynajmniej punktu z mocnym rywalem. Tymczasem po przerwie
goście zmietli koźminian z boiska.

BRAMKI: 0:1 – Kamil Jurasik (11’), 1:1 –
Wojciech Kamiński (19’), 1:2 – Marcin
Górecki (48’), 1:3 – Marcin Górecki (49’
głową), 1:4 – Kamil Jurasik (53’), 1:5 –
Marcin Górecki (61’), 1:6 – Marcin
Górecki (81’)
BIAŁY ORZEŁ: Konradowski – Kaczmarek,
Roszczak (52’ M. Szulc), Kuszaj,
Maciejewski, Kamiński, Oleśków (66’
Skowroński), Wosiek (56’ Miedziński),
Dynda (56’ Jagodziński), Lis, Błażejczak

dziewcząt 8-9 lat, zajęła drugie miejsce w kata dziewcząt 9 lat i wywalczyła brąz w kumite dziewcząt 8-9 lat
open.
Na najwyższym stopniu podium
stanęli także Sebastian Sobczyk (kumite
chłopców 12-13 lat) oraz Dawid Fortuniak (kumite seniorów open). Srebro
zdobyli Wiktor Tokarski (kumite chłopców 8-9 lat), Marcelina Pleskacz (kumite juniorek młodszych), Łukasz Błaszczyk (kumite juniorów) i Filip Mosz
(kumite juniorów młodszych). Brązowe
krążki zgarnęli Julia Mosz (kumite juniorek młodszych) i Piotr Bielawski (kumite seniorów open).

Astra Krotoszyn – Stal Pleszew
1:0 (0:0)
BRAMKA: 1:0 – Krzysztof Ratyński (56’)
ASTRA: Wojtkowiak – Polowczyk (79’
Piwowar), D. Reyer, Jankowski, Olejnik
(89’ Adamski) – Ratyński, Budziak (86’
Stachowiak), Krystek, Juszczak – Gmerek
(77’ Mizerny), Powalisz

wolny tuż przed polem karnym. Jednak
piłka po uderzeniu Tomasza Zawady
przeleciała tuż nad poprzeczką bramki
strzeżonej przez Patryka Wojtkowiaka.
Mimo że sędzia doliczył aż siedem
minut, Astra utrzymała korzystny wynik
i zdobyła cenne trzy punkty.
(GRZELO)
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Warto było walczyć do końca

(GRZELO)

KOLARSTWO

Dobry wyścig Kubika w Śremie
W połowie kwietnia w Śremie odbył
się pierwszy wyścig kolarski z cyklu
supermaratony. pl. W zawodach
startowało sześciu przedstawicieli
powiatu krotoszyńskiego.
W Śremie rywalizowali Krzysztof
Kubik z Krotoszyna oraz Sebastian Wojtysiak z Biadek, reprezentujący OTR Interkol CX80 Team, a także czterech
mieszkańców Koźmina Wlkp. – Czesław
Seraszek, Arkadiusz Zmyślony, Tobiasz
Walczak i Maciej Opielewicz z miejscowego klubu AGK.
Na dystansie 160 km K. Kubik był
trzeci w open oraz drugi w kategorii M2,
a M. Opielewicz uplasował się na 44. pozycji w open i dziewiątej w kat.
M5. – Od samego startu jechało mi się
bardzo dobrze – podsumowuje swój występ K. Kubik. – Mimo wiatru i zimna dałem sobie całkiem nieźle radę i czułem, że

Po dwóch porażkach z rzędu wreszcie komplet punktów zdobył Piast
Kobylin. Podopieczni trenera Jarosława Ploty pokonali na wyjeździe
Zielonych Koźminek 1: 0 po trafieniu
Patryka Wciórki w końcówce spotkania.

będzie dobry wynik. Trzecie miejsce
w open na początek to świetna prognoza
na dalszą część sezonu.
Pozostała czwórka ścigała się na trasie
o długości 80 km. Z tego grona najlepszy
czas osiągnął A. Zmyślony (2: 34: 31),
który zajął 65. miejsce w open i dziesiąte
w kat. M5. W swojej kategorii triumfował
natomiast Cz. Seraszek (3: 05: 54).

Na 95. lokacie sklasyfikowany został T.
Walczak (2: 44: 53), a S. Wojtysiak
(2: 48: 28), ukończył wyścig na 102. pozycji.
Warto wspomnieć, że w tym roku
cykl Pucharu Polski zawita w czerwcu
do Koźmina Wlkp., gdzie odbędzie się
profesjonalny maraton.
(GRZELO)

Piast mógł objąć prowadzenie w 19.
minucie, lecz po strzale Jakuba Szymanowskiego z rzutu wolnego piłka odbiła
się od poprzeczki, a dobitkę Patryka Kamińskiego obronił bramkarz Zielonych.
Dwie świetne okazje miał także Tomasz
Kokot, lecz futbolówka – najpierw
po strzale z woleja, potem z główki – nie
znalazła drogi do siatki. Bliski szczęścia
był też Adam Kurzawa.

Zieloni Koźminek - Piast Kobylin
0:1 (0:0)
BRAMKA: 0:1 – Patryk Wciórka (86’)
ASTRA: B. Wosiek – Frąckowiak, Kurzawa,
S. Wosiek, Kowalski, Smektała, Snela,
Szymanowski (67’ Wciórka), Kamiński
(81’ E. Jędrzejak), Kokot (80’ Knuła),
Wachowiak

Niewykorzystane sytuacje nie zniechęciły Piasta, który dopiął swego w 86.
minucie. Wprowadzony z ławki rezerwowych Patryk Wciórka zszedł z lewego
skrzydła do środka, po czym popisał się
atomowym uderzeniem, z którym nie poradził sobie golkiper Zielonych.
(GRZELO)

Sport

16

WTOREK, 7 maja 2019

PIŁKA NOŻNA

Smektała bohaterem derbów
Piast Kobylin – Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 2:1 (1:1)
BRAMKI: 0:1 – Mikołaj Szulc (28’), 1:1 –
Jakub Smektała (34’), 2:1 – Jakub
Smektała (91’ wolny)
PIAST: B. Wosiek – K. Kubiak (46’
Ratajczak), S. Wosiek, Kurzawa,
Frąckowiak – Kamiński (68’ Kokot), Snela,
Szymanowski, Smektała, Wciórka (89’ E.
Jędrzejak) – Wachowiak
BIAŁY ORZEŁ: Konradowski – Bierła (82’
Roszczak), Kaczmarek, Maciejewski, Lis –
Oleśków (74’ Skowroński), Błażejczak (88’
Miedziński), Wosiek, Ratajczyk, Kamiński
(66’ Kaźmierczak) – M. Szulc

Sprowadzony do Kobylina przed rundą wiosenną Jakub Smektała okazał się bohaterem derbowego pojedynku pomiędzy Piastem a Białym
Orłem Koźmin Wlkp. Po jego dwóch
trafieniach gospodarze wygrali 2: 1.

przed przerwą ponownie prowadzić, lecz
futbolówka po uderzeniu M. Szulca trafiła w słupek.
Po zmianie stron przeważali gospodarze. Dobre okazje mieli Mateusz Wachowiak i Tomasz Kokot, lecz świetnie
w bramce spisywał się Maciej Konradow-

ski. Koźmiński golkiper skapitulował dopiero w doliczonym czasie gry po uderzeniu J. Smektały z rzutu wolnego. Pomocnik Piasta uderzył precyzyjnie z 20 metrów, zapewniając swojemu zespołowi
zwycięstwo.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

W pierwszej odsłonie na prowadzenie wyszli jednak podopieczni Adama
Zielińskiego. Koźminianie zabrali piłkę
defensorom Piasta, po czym trafiła ona
do stojącego przed polem karnym Mikołaja Szulca. Napastnik Białego Orła oddał
płaski strzał przy słupku, nie dając szans
na skuteczną interwencję Bartłomiejowi
Wośkowi.
Miejscowi odpowiedzieli już po sześciu minutach. W narożniku pola karnego piłkę otrzymał Jakub Smektała i gdy
wszyscy spodziewali się, że zdecyduje się
na dośrodkowanie, ten oddał sprytny
strzał, po którym piłka wpadła do bramki
przy bliższym słupku. Orły mogły jeszcze
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Astra nabiera rozpędu

Trzecie zwycięstwo z rzędu odniosła
w minioną sobotę drużyna Astry Krotoszyn. Podopieczni trenera Krzysztofa Wewióra pokonali na wyjeździe
wyżej sklasyfikowaną Odolanovię
Odolanów 3: 1.
– Chciałbym podziękować zawodnikom za walkę o każdy centymetr boiska

Odolanovia Odolanów - Astra
Krotoszyn 1:3 (1:3)
BRAMKI: 0:1 – Dariusz Reyer (10’ głową),
1:1 – Mikołaj Marciniak (38’), 1:2 – Damian
Gmerek (40’), 1:3 – Karol Krystek (44’)
ASTRA: Wojtkowiak – Polowczyk, D. Reyer,
Jankowski, Olejnik (56’ Mizerny) –
Ratyński (90’ Piwowar), Budziak, Krystek,
Juszczak – Gmerek (80’ Stachowiak),
Powalisz (85’ Adamski)

w sobotnim meczu – skomentował Mariusz Ratajczak, prezes Astry. – Mam
do nich wielki szacunek, bo zostawili serce na boisku i zasłużenie zdobyli trzy
punkty. Dziękuję też Mikołajowi Marciniakowi za miły gest. Mimo strzelonego
gola nie okazał wielkiej radości.
Wszystkie gole padły w pierwszej połowie spotkania. Strzelanie rozpoczął
w 10. minucie Dariusz Reyer, który
po centrze Szymona Polowczyka głową
skierował piłkę do bramki. W 38. minucie
Mikołaj Marciniak doprowadził do wyrównania strzałem z dystansu. Ale chwilę
po tym krotoszynianie znów prowadzili
za sprawą Damiana Gmerka, który wślizgiem wpakował futbolówkę do siatki.
Jeszcze przed przerwą Karol Krystek,
po podaniu od Krzysztofa Ratyńskiego,
przelobował bramkarza Odolanovii.
Wynik 1: 3 utrzymał się do końca
meczu, choć goście mieli szanse na kolejne trafienia. Ale dobrych okazji nie
wykorzystali Szymon Polowczyk i Mateusz Mizerny.
(GRZELO)

Mariusz Walkowiak
Chiropraktyka 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 kręgosłupa i zrotowanej miednicy. Efektem jest przywrócenie prawidłowej ruchomości
kręgów, pracy układu ner wowego,
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.

TENIS STOŁOWY

Dwa medale w grach podwójnych

W sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zdunach zorganizowano Mistrzostwa Okręgu Południowej Wielkopolski w Tenisie Stołowym Juniorek
i Juniorów. Dwa medale wywalczyli reprezentanci UKS Impuls Zduny.
W grach pojedynczych juniorów
Wiktor Malec uplasował się na piątej pozycji, a Mikołaj Zydorczyk był trzynasty.
Za to w grach podwójnych tenisiści zdu-

nowskiego klubu dwa razy stawali na podium. W mikście Weronika Połczyńska
i W. Malec okazali się bezkonkurencyjni,
a w deblu juniorów W. Malec i M. Zydorczyk sięgnęli po brąz.
Medale i dyplomy ufundowane były
przez OZTS Południowej Wielkopolski,
natomiast puchary, statuetki oraz upominki sponsorowały Starostwo Powiatowe i Bank Spółdzielczy w Krotoszynie.
(ANKA)

