■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■

NR 229

■

WTOREK 20 MARCA 2018

■

NAJWIĘCEJ CZY TELNIKÓW W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM

■

e-mail: redakcja@glokalna.pl

DZIŚ W NUMERZE:
● INWESTYCJE

● NA SYGNALE

W Krotoszynie
powstaną
kolejne ronda

Piątkowa aura
sparaliżowała ruch
na drogach

Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 7

● POLITYKA

● DODATEK

Senator Mikołajczyk
na temat
lokalnych spraw

TWOJE ZDROWIE
I URODA

Czytaj na str. 4
● SAMORZĄD

Rower Miejski
- reaktywacja
Czytaj na str. 5

Czytaj na str. 8-9
● WYWIADY

Rozmawiamy
z Sylwią Bartkowiak
i Dawidem Kujawskim
Czytaj na str. 15-16

INWESTYCJA

Umowa na rozbudowę
szpitala podpisana

Czytaj str. 5

KONKURS

Wygraj tablet
od Evitty!
Już jutro rusza nasz konkurs pod hasłem „Przywitaj wiosnę z Evittą!”. Zapraszamy na Facebook na fanpage Evitty.
21 marca na fanpage'u Evitty
http://www.facebook.com/evitta.wprostznatury/ startuje dwuetapowy konkurs. Pierwszy etap potrwa od 21 marca do 3 kwietnia.
Aby wziąć udział w konkursie, należy
w wiadomości prywatnej na facebookowe
konto Evitty wysłać nazwę producenta
cukierków i ciastek o takiej nazwie. Wszyscy, którzy podadzą prawidłową odpowiedź, przejdą do II etapu. W wiadomości
z odpowiedzią prosimy podać imię, nazwisko i numer tel., abyśmy mogli skontaktować się z Państwem.
Drugi etap potrwa od 4 do 15 kwietnia. Pytanie konkursowe zostanie opublikowane 4 kwietnia na fanpage'u Evitty.
Jakie są nagrody? Do zdobycia są: wysokiej klasy tablet o wartości 600 zł oraz 9
koszy z produktami Evitta o wartości 30 zł każdy, a także 3 karnety na miesięczne treningi dla dzieci od Akademii
Piłkarskiej Reissa (o wartości 120 zł każdy), 3 miesięczne karnety na zajęcia
w Centrum Tańca Show Dance (o wartości 80 zł każdy) i 3 miesięczne karnety
na treningi w Family Fit (o wartości 120 zł
każdy). Konkurs zostanie rozstrzygnięty 17 kwietnia. Regulamin dostępny jest
na www.glokalna.pl.
KINGA KOSTKA
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FOT. Paulina Adamczak

Impreza dla pań

10 marca w Roszkach miejscowa
Rada Sołecka zorganizowała imprezę z okazji Dnia Kobiet. W sali wiejskiej zebrało się ponad sto pań, by
wspólnie spędzić sobotni wieczór.

na sprzątanie sali oraz wozów strażackich,
a także karnet na fitness – nowo otwartą
siłownię na świeżym powietrzu.
Nie zapomniano również o uwijających się w kuchni, przy stołach i w kabarecie panach, albowiem 10 marca przypadał Dzień Mężczyzny. Specjalnie dla nich
wykonano piosenkę, odśpiewano „Sto
lat”, a każdy otrzymał mały upominek.
W związku z przypadającym nazajutrz
Dniem Sołtysa życzenia złożono także
sołtys Marzenie Nowakowskiej, która częstowała wyśmienitym tortem. W ramach
niespodzianki musiała się wyspowiadać
ze wszystkich swoich „sołtysowskich”
grzeszków, a w uznaniu jej starań i pracy
na rzecz wsi oraz lokalnej społeczności
usłyszała gromkie „Sto lat”, „fruwając”
na krześle pod sam sufit...
Na zakończenie odbył się brawurowy
pokaz mody w wykonaniu kabaretu. Modelki-modele prezentowali się w rozmaitych strojach.
Oczywiście cały czas trwała biesiada
przy stołach, a pyszne potrawy i gorące napoje serwowali strażacy.

Najpierw jednak w miejscowym kościele odbyła się Msza święta w intencji
wszystkich kobiet. Impreza w sali wiejskiej obfitowała w szereg atrakcji.
Tradycyjnie życzenia złożył Marek
Motyl, prezes LZS Roszki. Z kolei wiceburmistrz Joanna Król-Trąbka odpakowała ogromny prezent, w którym ukryci
byli panowie. Każdej z pan wręczyli
śliczne róże.
O artystyczną oprawę wydarzenia zadbało Koło Gospodyń Wiejskich w Roszkach. Pod kierownictwem Jolanty Brodziak wykonano kilka popularnych piosenek. Niektóre z nich okraszone były występami kabaretowymi. Zorganizowano
także wybory miss Dnia Kobiet w Roszkach. Tytułem tym może poszczycić się
Małgorzata Młynarz.
Wśród uczestniczek imprezy rozlosowano ciekawe nagrody, m. in. talony
Wydawca: Wielkopolska Squad S.C.
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Kinga Kostka

OPRAC. (ANKA)

Finanse są bardzo ważną dziedziną
życia samorządowego. 28 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Krotoszynie
uchwaliła
budżet
na rok 2018. Za jego realizację odpowiada burmistrz.

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
g.kotecki@glokalna.pl

Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl
Wydawca nie odpowiada za treść
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

Z pewnością wielu mieszkańców
gminy Krotoszyn chciałoby się dowiedzieć, na co są wydawane pieniądze
z ich podatków. Z myślą o tym przygotowano specjalne zestawienie, które
w przejrzysty sposób pokazuje źródła

FOT. nacoidamojepieniadze.pl

k.kostka@glokalna.pl

przychodu oraz wydatki z podziałem
na kategorie.
Każdy może sprawdzić indywidualnie, jaka część wynagrodzenia trafia
do budżetu samorządowego i na co zostanie przeznaczona. Wystarczy zaznaczyć
na suwaku wysokość swojego dochodu.
Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej http://krotoszyn.nacoidamojepieniadze.pl/. Jak informują
na stronie autorzy inicjatywy, projekt ma
na celu prezentacje budżetów miast
i gmin. Przyjmuje się punkt widzenia
mieszkańca i pokazuje, w jakim stopniu
przyczynia się on do rozwoju miasta, płacąc w nim podatki.
OPRAC. (NOVUS)
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Będą trzy kolejne ronda

Wzięło w nim udział kilkadziesiąt
osób, w tym przedstawiciele biura projektowego, którzy zaprezentowali koncepcję
przebudowy układu komunikacyjnego.
Modernizacja obejmować będzie odcinek od skrzyżowania ul. Kobylińskiej
z ul. Mickiewicza, poprzez ul. Mickiewicza, Raszkowską, Witosa, do skrzyżowania ul. Witosa z ul. Stawną. Prace będę też
prowadzone od skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza, poprzez ul. Sienkiewicza, Kołłątaja, do łuku przy Liceum

Ogólnokształcącym, a także fragment
do ul. Kobylińskiej – od Netto przy ul.
Targowej do skrzyżowania ze światłami
przy ul. Sienkiewicza.
Przyjęto wstępne rozwiązania komunikacyjne, polegające m. in. na zbudowaniu na terenie Krotoszyna trzech nowych
rond: w okolicy targowiska – na skrzyżowaniu ul. Kobylińskiej z ul. Mickiewicza,
koło szpitala – na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul.
Floriańską, przy cmentarzu – na skrzyżowaniu ul. Raszkowskiej z ul. Witosa.
Zakończenie prac projektowych
przewidziane jest na ten rok, natomiast
inwestycja realizowana będzie w latach 2019-2020.

KROTOSZYN

Wykryto kradzież wody

(NOVUS)

FOT. www.krotoszyn.pl

W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Poznaniu odbyło się spotkanie w sprawie dokumentacji przebudowy dróg krajowych
nr 15 i 36 na terenie Krotoszyna.

W ostatnim czasie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w trakcie kontroli wykryło
dwa przypadki kradzieży wody
w krotoszyńskich mieszkaniach.
O tym fakcie poinformowana została policja i obecnie obliczana jest
wysokość strat, jakie mogła ponieść
spółka na skutek tego procederu.

Pierwszy przypadek wykryto 28 lutego, kiedy pracownicy PGKiM przyjechali do budynku wielorodzinnego
przy ul. Więźniów Politycznych w Krotoszynie na rutynową wymianę wodomierza głównego. – Pracownicy zauważyli
przy wodomierzu doczepiony magnes,
który powodował zakłócenia pracy urządzenia, zaniżając jego prawidłowy od-

czyt – informuje Marcin Jamry (na zdjęciu), prezes PGKiM.
Dwa dni później, podczas montażu
nowego licznika wody w domu jednorodzinnym przy ul. Masłowskiego, zauważono nielegalne przyłącze za głównym
wodomierzem, dzięki czemu możliwe
było całkowite ominięcie płacenia rachunków za wodę. Podejrzewa się, iż
w tym przypadku nielegalny proceder
mógł trwać wiele lat.
– Otrzymaliśmy powiadomienie oprzypadkach kradzieży wody. Czekamy na wycenę strat, jakie mogło ponieść PGKiM, ponieważ odtego zależy kwestia kwalifikacji czynu,
który może być potraktowany jako przestępstwo lub wykroczenie – wyjaśnia Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Krotoszynie.
Wedle wstępnych szacunków w obu
przypadkach kradzieży wody straty można liczyć na 5-10 tysięcy złotych, biorąc
pod uwagę ilość mieszkańców zamieszkujących poszczególne domostwa oraz to, że
proceder trwał od kilku lat.
(NOVUS)
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Wielkie plany na 100-lecie
W koźmińskim magistracie odbyło
się kolejne spotkanie Społecznego
Komitetu Gminnych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Setnej Rocznicy Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Logo
obchodów zaprojektowała koźmińska plastyczka, Iwona Cyunczyk.
Na spotkaniu ustalono wstępny harmonogram gminnych imprez w ramach
setnych rocznic tych doniosłych wydarzeń.

W styczniu burmistrz Koźmina Wlkp.,
powołując społeczny komitet obchodów
rocznicowych, zwrócił się z apelem do organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych o zgłaszanie inicjatyw w celu uczczenia
rocznic. W odpowiedzi zgłoszono ponad 30
pomysłów, które poddane zostały pod obrady komitetu. Kalendarz gminnych obchodów wkrótce będzie opublikowany na stronie internetowej Koźmina Wlkp.
W planach są m. in. spotkanie
„W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim”
w miejscowej bibliotece, wystawy tema-

tyczne, gminny konkurs plastyczny dla
dzieci i młodzieży, album na 100-lecie
powstania wielkopolskiego na Ziemi Koźmińskiej, gminny konkurs graficzno-filmowy „Koźmińskie ślady powstania wielkopolskiego”, zamontowanie tabliczek
na grobach powstańców, gminny przegląd małych form teatralnych dla szkół
o tematyce patriotycznej „... bo to Polska
właśnie”, koncert pieśni patriotycznych
na 966 głosów, piknik powstańczy, rajd
rowerowo-pieszy, okolicznościowy koncert Kuby Michalskiego „Śpiewająca historia Polski”, turnieje piłki halowej, odsłonięcie pomnika i tablicy, wykonanie
patriotycznego graffiti czy gra miejska.

www.kozminwlkp.pl

KOŹMIN WLKP.

OPRAC. (NOVUS)

POLITYKA

Coraz więcej niejasności
Przed kilkoma dniami w biurze Prawa i Sprawiedliwości w Krotoszynie
odbyła się konferencja prasowa
z udziałem senatora Łukasza Mikołajczyka, jego asystenta – Jarosława
Kubiaka oraz mecenasa Jakuba Kalaka. W głównej mierze mówiono
o sprawach lokalnych, które wywołują spory niepokój parlamentarzysty.
Po raz kolejny senator poruszył sprawę hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie. Gwoli przypomnienia – na poprzedniej konferencji Łukasz Mikołajczyk informował o swojej wizycie wraz
z pełnomocnikiem w Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie, której celem było przejrzenie dokumentacji budowy hali.
Parlamentarzysta przyznał, że nie
otrzymał wszystkich dokumentów, o które prosił. – Nie dostaliśmy wszystkich dokumentów, m. in. pozwolenia na budowę
i pozwolenia na użytkowanie na poszczególne zadania, które wchodziły w ramy
pożyczki, uzyskanej przez gminę z Banku
Gospodarstwa Krajowego – tłumaczył Jakub Kalak. – Włodarze miasta odtrąbili
sukces pod tytułem „odzyskanie VAT-u”,
natomiast faktycznie kwoty podatków,
odzyskane w ramach pożyczki, są należne
pożyczkodawcy, a nie pożyczkobiorcy,
którym była gmina. A zatem nie wyglądało to tak, jak głoszono – że gmina odzyskała kilka milionów. Gmina bowiem cały czas odzyskane kwoty VAT-u będzie
spłacała. Najzwyczajniej w świecie BGK
zgodził się na poszerzenie zakresu projek-

tu o rewitalizację centrum miasta, ale
gmina nigdy nie zyskała dodatkowych
środków. Wszystkie te środki od początku były skredytowane w umowie pożyczki – wyjaśniał J. Kalak.
Kwestie te senator Mikołajczyk ma
zamiar omówić wkrótce z „odpowiednimi instytucjami” w Warszawie. Zapytany,
jakie konkretnie instytucje ma na myśli,
nie odpowiedział. Jak stwierdził, chce, żeby sprawa została wyjaśniona jak najlepiej, żeby wszelkie wątpliwości zostały
rozwiane.
Kolejną sprawą, poruszoną na konferencji, było nieuczciwe – zdaniem senatora – rozstrzygnięcie konkursu ofert dla
klubów sportowych. Jeden z oferentów,
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka, prowadzony przez Bartosza Kosiarskiego, nie

otrzymał dotacji na zajęcia nauki pływania. – Zaniepokoiło mnie to – mówił parlamentarzysta. – Decyzję taką argumentowano tym, że nie złożył on listy uczestników, którzy będą brali udział w zajęciach. Dlatego postanowiłem skonsultować się w tej sprawie z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych. Chciałem się dowiedzieć, czy taki wymóg
na tym etapie konkursu był zasadny. Telefonicznie poinformowano nas, że nie ma
żadnych przesłanek, aby na etapie składania ofert prosić o takie dane, a zatem nie
było to zgodne z prawem – oznajmił Ł.
Mikołajczyk, dodając, iż opinia ta ma być
potwierdzona pisemnie.
Senator zapowiedział, że w związku
z powyższym złoży zawiadomienie do Najwyższej Izby Kontroli, żeby wszczęła postę-

powanie w tej sprawie. – Nie może być tak,
że ktoś za odmienne poglądy polityczne
czy nieokazywanie przyjaźni burmistrzowi i niezgadzanie się z jego zdaniem nie
otrzymuje dotacji na działalność swojego
klubu. Tak naprawdę nie skrzywdzono tego pana, a dzieci, które mogłyby się uczyć
pływania – podkreślił Ł. Mikołajczyk.
Trzecim ważnym tematem była sprawa związana z oświatą. Niedawno bowiem senator otrzymał anonimowy list,
napisany prawdopodobnie przez nauczyciela z jednej ze szkół, których organem
prowadzącym jest Urząd Miejski w Krotoszynie. Nadawca listu twierdzi, że nauczyciele są oszukiwani przy rozliczaniu
nadgodzin, niesprawiedliwie traktowani
przy określaniu wysokości pensji, że nie
bierze się pod uwagę stażu pracy.
– To jest oszukiwanie nauczycieli,
trzeba to wprost powiedzieć – oświadczył Ł. Mikołajczyk. – Nauczyciel w pensum podstawowym ma 18 godzin. Jeżeli
podzielimy to przez pięć dni w tygodniu,
to dziennie wychodzi 3,6 h, które powinien przepracować. Jeżeli nauczyciel danego dnia ma pięć godzin, to średnio wylicza się, że przepracował 1,4 nadgodziny.
Zaokrąglając – ma jedną nadgodzinę.
W Krotoszynie mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną i dziwną. Oto bowiem
w takich dniach jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, rekolekcje, dzień
nauczyciela czy sprawdziany i egzaminy
nauczyciele mają nakaz wpisywania w tę
rubrykę: zero. Co się w tym momencie
dzieje? To, że nie wypracowali nawet 3,6,

czyli wszystkie nadgodziny z całego tygodnia są im zerowane, bowiem nie są w stanie wypracować już żadnej dodatkowej
godziny – tłumaczył senator.
Jak zaznaczył, w Ostrowie, kiedy był
dyrektorem szkoły, taka sytuacja byłaby
nie do pomyślenia. – Normalnie, według
sytemu, który funkcjonuje w Ostrowie
i w wielu innych miastach, tam wpisuje
się po prostu 3,6. Nawet jeśli ma pięć godzin, to nie wpisuje się pięć, ale 3,6, czyli
że wyrobił normę, bo on przyszedł
do pracy 1 września. Jeśli wpisuje się zero,
to znaczy, że nie stawił się w pracy. Zero
jest wtedy, kiedy nauczyciel ma L4 – kontynuował parlamentarzysta. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, powiadomiona
zostanie Państwowa Inspekcja Pracy, ponieważ nauczyciele w takich przypadkach tracą nawet kilkaset złotych miesięcznie. Gmina może też zostać pociągnięcia do odpowiedzialności, gdyż możliwe są zbiorowe roszczenia pokrzywdzonych nauczycieli.
W nadesłanym anonimie nadawca
napisał, że tzw. pracownicy obsługi
w oświacie w gminie Krotoszyn mają najniższe
wynagrodzenie,
czyli 2100 zł. – W to wynagrodzenie jest wliczone zasadnicze i stażowe. Woźny czy
sprzątaczka, która pracuje w szkole od 25
lat, ma 2100 – niższe zasadnicze, żeby
wyrównać stażowym do najniższej. Młoda osoba też ma 2100 zł. Dla mnie to
przerażające. Gdzie szacunek do człowieka, skoro robimy coś takiego? Nie można
oszczędzać w ten sposób na ludziach. Powinno być 2100 wynagrodzenia zasadniczego plus dodatek stażowy i premia, która ma być motywacją do rozwoju i pracy – spuentował senator Mikołajczyk, dopowiadając, że teraz czeka na odpowiedź
od burmistrza Krotoszyna w tej sprawie.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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PROJEKT

Rower miejski – odsłona druga

INWESTYCJA

Umowa na rozbudowę szpitala podpisana

W bibliotece publicznej odbyło się
spotkanie, na którym omówiono
plany reaktywacji projektu „Krotoszyński Rower Miejski”. Tym razem
mają być zastosowane profesjonalne rowery z zabezpieczeniami firmy
Rooves S. A z siedzibą w Warszawie.
Przedstawiciele firmy zaprezentowali swój rower i objaśnili założenia systemu,
na którym miałby się opierać „Krotoszyński Rower Miejski”. – Rowery są w całości
zaprojektowane przez naszą firmę. Staraliśmy się, żeby pasowały do wielu osób,
które będą z nich korzystać. Taki pojazd
ma być wygodny dla ludzi o różnym
wzroście i gabarytach – powiedział przedstawiciel firmy Rooves.
System ma być obsługiwany za pomocą specjalnej aplikacji na smartfony. Dzięki
niej można będzie łatwo ustalić, gdzie znajduje się najbliższy wolny rower, zarezerwować go, odebrać poprzez zeskanowanie telefonem kodu umieszczonego na jednośladzie, a potem zostawić w przeznaczonym
do tego stojaku. Aplikacja jest zintegrowana z zamontowanym na rowerze urządzeniem elektronicznym, nadajnikiem GPS
i blokadą. Aby ją pobrać, wystarczy podać
numer telefonu, e-mail, imię i nazwisko.
Następnie otrzymuje się zwrotnego smsa
z hasłem rejestracji do systemu.
Projekt wraz z całym oprogramowaniem został stworzony w Polsce. Istnieje też
jego elektryczna wersja. Jest tak skonstruowany, że użytkownik ma zapewnione maksimum bezpieczeństwa, a ponadto gwarantuje bezpieczeństwo teleinformatyczne ima
bardzo duże możliwości adaptacji do warunków stawianych przez rowerzystę.
– Dzięki systemowi wiemy, co się z rowerem dzieje – tłumaczył przedstawiciel

firmy Rooves. – Jeśli doszłoby do kradzieży
pojazdu, który nie jest w trakcie wypożyczenia, od razu zostanie to wykryte, a agencja ochrony wysłana będzie do jego odnalezienia i odstawienia na miejsce. Nasza firma będzie również odpowiadała za obsługę i ewentualny serwis rowerów. Oczywiście, jeśli ktoś je umyślnie uszkodzi, będzie
pociągnięty do odpowiedzialności.
Cena jednego roweru to ok. 2500 zł.
Jeśli umowa zostanie podpisana, to władze Krotoszyna planują zakup 50 sztuk,
czyli łączny koszt wyniósłby 125 tys. zł
plus koszty obsługi i serwisowania.
Do nowej koncepcji „Krotoszyńskiego
Roweru Miejskiego” odniósł się Krzysztof
Kubik, który od dawna apelował o wdrożenie profesjonalnego projektu. – Bardzo
się cieszę z realizacji mojego pomysłu,
z którym do burmistrza przyszedłem trzy
lata temu – skomentował. – Od początku
byłem przekonany co do słuszności tego
projektu. Ma on wiele plusów. Cieszę się,
że odbyła się publiczna prezentacja systemu i choć wnioskowałem o to już trzy lata
temu, w końcu „Rower Miejski” stanie się
faktem. Zaproponowałem także wdrożenie tego projektu w innych miejscowościach – Zdunach, Biadkach, Rozdrażewie czy Koźminie Wlkp. Mamy już wiele
ścieżek rowerowych, będą nowe, więc dlaczego nie rozszerzać sukcesywnie tej inicjatywy? Strona na Facebooku https://facebook. com/krotrm/, którą prowadzę, pozostaje do dyspozycji burmistrza i mam
nadzieję, że w myśl jego hasła – „współdziałamy” – będziemy mogli za jej pośrednictwem informować mieszkańców o różnych nowinkach, a przede wszystkim
o starcie systemu i jego użytkowaniu oraz
o dalszym rozwoju – powiedział K. Kubik.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

W piątek w Starostwie Powiatowym
w Krotoszynie podpisano umowę
na rozbudowę szpitala. Jest to zasadniczy etap projektu rewitalizacyjnego, realizowanego przez powiat
w ramach inicjatywy JESSICA 2. Inwestycja ma być zakończona do 30
września 2019 roku.
Umowę na rozbudowę głównej siedziby szpitala powiat podpisał z konsorcjum
firm – Komputronik Biznes Sp. z o. o. (lider) oraz Infracon Sp. z o. o. Sp. k. (członek
konsorcjum). W swoim wystąpieniu starosta Stanisław Szczotka przypomniał, iż będzie to największa w dziejach powiatu inwestycja. – To najważniejsza inwestycja
i najdroższa. Liczymy, że uda nam się skończyć ją do we września przyszłego roku – stwierdził Stanisław Szczotka.
Kontrakt sygnowali: w imieniu powiatu krotoszyńskiego – starosta S.
Szczotka i wicestarosta Paweł Radojewski,
a w imieniu wykonawcy – prezes Zarządu Komputronik Biznes Sp. z o. o., Wojciech Buczkowski.
Starosta nie krył satysfakcji z podpisanej umowy i – jak zaznaczył – zamierza
być częstym gościem na budowie. Wyraził też nadzieję, że inwestycja przebiegnie
zgodnie z założonymi kosztami i terminami. Podkreślił, iż umowa na rozbudowę
szpitala nie byłaby możliwa, gdyby nie
strategiczna decyzja Rady Powiatu o restrukturyzacji SPZOZ w Krotoszynie
oraz wsparcie ze strony samorządu województwa wielkopolskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, wyrażone w formie preferencyjnej pożyczki
w ramach inicjatywy JESSICA 2, którą
powiat otrzymał na realizację projektu.
Pożyczka opiewa na kwotę 20 mln zł,
kolejne 3 mln zł powiat pozyska z emisji
obligacji komunalnych, a pozostałe środki
pochodzić będą z własnego budżetu. Wartość umowy podpisanej z głównym wykonawcą – na kwotę 24 501 447 zł – jest
zbliżona do wartości zapisanej w projekcie
powiatu. Starosta zwrócił uwagę na ten

fakt, jako nader istotny w kontekście sytuacji na rynku, na którym popyt na usługi
budowlane przewyższa podaż.
Wojciech Buczkowski, prezes Zarządu Komputronik Biznes Sp. z o. o., wyraził zadowolenie z nowego zadania, jakim
będzie modernizacja krotoszyńskiego
szpitala. Wspomniał, iż przedsiębiorstwo
realizuje już podobną inwestycję w powiecie słupeckim.
Krzysztof Kurowski, dyrektor
SPZOZ w Krotoszynie, wspierając się prezentacją multimedialną, omówił założenia techniczne i organizacyjne aspekty realizacji inwestycji. Jej zasadniczym celem
jest koncentracja usług medycznych
świadczonych przez szpital w jednej lokalizacji – przy ulicy Mickiewicza 21. Dobudowana część będzie miała powierzchnię ok. 4 tys. metrów kwadratowych.
– Pośrednie cele tej inwestycji to włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców obszaru, dotkniętych ubóstwem, długotrwałym bezrobociem i niską aktywnością społeczną oraz ochrona dziedzictwa
kulturowego śródmieścia i jego adaptacja
pod nowe funkcje publiczne i komercyjne – wyjaśniał K. Kurowski. – Rozbudowa szpitala ma poprawić bezpieczeństwo
zdrowotne mieszkańców oraz jakość
udzielanych świadczeń, zmniejszyć nierówności w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych i ich jakości, a także poprawić organizację pracy i zwiększyć efektywność funkcjonowania SPZOZ.

Parter nowego budowanego skrzydła
szpitalnego będzie w bezpośrednim sąsiedztwie z istniejącym oddziałem chorób wewnętrznych. Jako przedłużenie tego oddziału zaprojektowano pomieszczenia na 12 łóżek szpitalnych. Dużą część
parteru przeznaczono na oddział pediatryczny na 20 łóżek, w tym 6 dla dzieci
młodszych. Ponadto zaprojektowano 5 łóżek dla rodziców/opiekunów. Bezpośrednio przy wejściu na kondygnację parteru
przewidziano Izbę Przyjęć, wspólną dla
wszystkich oddziałów. Obok niej będzie 14-łóżkowy oddział chemioterapii
dziennej. Na parterze znajdą się także pomieszczenia dla apteki szpitalnej. Część
pomieszczeń zaprojektowano jako wspólne: magazyny czystej i brudnej bielizny,
pro morte i pomieszczenia cateringu.
Na piętrze nowego skrzydła zasadniczą część przeznaczono na oddział ginekologiczno-położniczy z blokiem porodowym. Zaprojektowano 19 łóżek położniczych w systemie matka + dziecko
oraz 20 łóżek ginekologicznych. Do oddziału ginekologiczno-położniczego przylegać będzie 4-stanowiskowy oddział neonatologiczny. Przy głównym trakcie komunikacyjnym zlokalizowano oddział
anestezjologii i intensywnej terapii
na sześć stanowisk, co ułatwi dostęp
do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
bloku operacyjnego i obszaru diagnostycznego.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Bieżąco
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Aktywny dzień dla pań

W sobotę w hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie Centrum Sportu
i Rekreacji WODNIK zorganizowało
Aktywny Dzień dla Kobiet. Atrakcji
nie brakowało.
Dla przybyłych pań organizatorzy
przygotowali wiele rozmaitych zajęć. Kobiety miały okazję poćwiczyć z profesjonalnym trenerem fitnessu z Active Zone,
wziąć udział w warsztatach tanecznych

czy treningach siłowych body killer, poskakać na trampolinie z Power Jump, pojeździć na rowerku czy skorzystać z porad
eksperckich przy stoiskach firm Natur
House, Dom Zdrowia, Family Fit – Twoje Centrum Fitness i Fitness K10.
Przedstawiciele przychodni „Familia” oferowali zainteresowanym zmierzenie ciśnienia i poziomu cukru we krwi.
Ponadto stoiska, z próbkami kosmetyków, przygotowały firmy Avon i Souvre.

Czas wszystkim urozmaicały występy taneczne w wykonaniu uczennic Szkoły
Podstawowej nr 1 w Krotoszynie oraz zespołu z Centrum Tańca Show Dance.
Dla dzieci przygotowano gry i zabawy. Bufet serwował ciastka i kawę,
a uczniowie ZSP nr 3 przyrządzali smaczne owocowe napoje.
– Wydarzenie spotkało się z dużym
zainteresowaniem ze strony pań, co nas
mile zaskoczyło – mówi Jacek Cierniewski, prezes CSiR WODNIK Sp. z o.
o. – Myślimy, żeby w przyszłości rozszerzyć formułę imprezy, np. na Powiatowe
Targi Fitnessu, by to działało na taką skalę
jak Powiatowe Targi Edukacyjne i Targi
Pracy. Na przełomie września i października spróbujemy powtórzyć Aktywny
Dzień dla Kobiet. Dziękujemy wszystkim
za duże zaangażowanie i udział w organizacji tej imprezy. Zachęcamy do korzystania ze wszystkich obiektów sportowych,
żeby zdrowo i aktywnie spędzać wolny
czas – dodaje J. Cierniewski.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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ZDUNY

FOT. www.zduny.pl

Kolejny etap kanalizacji

FOT. www.krotoszyn.pl

Wędrownicy na zlocie w Krotoszynie

Za nami ósma edycja Wielkopolskiego Zlotu Wędrowników – wZlot. Tym
razem gospodarzem imprezy był Krotoszyn. Organizatorzy gościli 500
harcerzy z całego województwa.
Najprawdopodobniej była to jak dotąd największa impreza harcerska na Zie-

mi Krotoszyńskiej. Goście zostali przyjęci
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich oraz w pobliskiej hali widowiskowo-sportowej. Cały obiekt
wypełnili młodzi ludzie, którzy co roku
spotykają się na zlocie. Jest to impreza dla
harcerzy w wieku 16-21 lat.
Pierwszego dnia oficjalnie otwarto

wZlot, jednocześnie dziękując wszystkim
tym, którzy wsparli jego organizację. Potem
odbył się pokaz w wykonaniu Teatru Ognia
Infernal z Krotoszyna. Później uczestnicy
zlotu mieli czas na integrację i rozmowy.
Na drugi dzień zaplanowano wiele
różnorodnych zajęć. Harcerze zwiedzali
miasto, próbowali swoich sił we władaniu
mieczem, wzięli udział w grze miejskiej,
uczyli się rysować komiksy, składać origami czy posługiwać sprzętem linowym.
Po południu mogli wysłuchać jednej
z ośmiu prelekcji na różne tematy. Wieczór to koncert Pawła Czekalskiego i scena
otwarta, na której uczestnicy mogli prezentować własne umiejętności wokalne.
Ostatniego dnia harcerze stanęli
do apelu, po którym zawiązali krąg i ruszyli w drogę powrotną do domów, bogatsi o kolejne ciekawe przeżycia i doświadczenia.
OPRAC. (NOVUS)

WYPADKI

Na drogach było niebezpiecznie

Już około godziny 16.40 na drodze krajowej nr36, pomiędzy Krotoszynem aLutogniewem samochód osobowy wypadł z drogi i wylądował w rowie. Kierowca znalazł
schronienie w innym pojeździe do czasu
przyjazdu służb ratunkowych. Przybyli
na miejsce strażacy udzielili uczestnikowi
wypadku kwalifikowanej pierwszej pomocy
i zabezpieczyli uszkodzony pojazd.
– Kierujący pojazdem marki Seat Ibiza mieszkaniec Kobylina wpadł w poślizg
i wjechał do przydrożnego rowu. Ukarany został mandatem w wysokości 50 zł – informuje Piotr Szczepaniak,

FOT. Szymon Sikora

Intensywne opady śniegu, w połączeniu z silnym wiatrem i ujemną temperaturą, dały się mocno we znaki
kierowcom w piątkowe popołudnie
i wieczór. Na naszych drogach odnotowano cztery zdarzenia drogowe.

oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
W tym samym odnotowano kolejne
zdarzenia w miejscowości Czarny Sad
(gmina Koźmin Wlkp.). Tam doszło
do kolizji dwóch samochodów osobowych, którymi podróżowały łącznie trzy
osoby. Jedna została poszkodowana i zajął

się nią Zespół Ratownictwa Medycznego.
Strażacy odłączyli akumulatory w rozbitych autach.
– Kierujący samochodem marki Volvo mieszkaniec Odolanowa nie dostosował prędkości do warunków na drodze
i uderzył w tył auta marki Ford Fiesta,
którym jechała kobieta w ciąży, miesz-

Ruszyła budowa kolejnego odcinka
kanalizacji w Zdunach. Zgodnie z założeniami i projektem budowlanym
rura kanalizacyjna pobiegnie wzdłuż
rzeki Borownicy. Obecnie prace są
prowadzone w pobliżu przepustu
na Borownicy przy ul. Kobylińskiej
w Zdunach.
W przypadku pytań i wątpliwości
mieszkańcy proszeni są o kontakt z pracownikami firmy wykonującej czynności,
z kierownikiem budowy bądź z Urzędem
Miejskim w Zdunach.
Zgodnie z harmonogramem robót
na ulicach Kopernika i Łacnowej prace
powinny zakończyć się w maju. Ponadto
kanalizacja będzie poprowadzona wzdłuż
Borownicy, na ulicach Kobylińskiej, Cegielskiego, Sieniutowej, Ogrodowej, Piaskowej, Ostrowskiej, Strzeleckiej i Wrocławskiej.
Koszt
inwestycji
to 6 352 089,71 zł brutto.
W planach jest także budowa kanalizacji na ulicach Jana Kazimierza i Krotoszyńskiej. W ciągach dróg krajowych jedkanka gminy Koźmin Wlkp. Sprawcę
ukarano mandatem w wysokości 300 zł – oznajmia P. Szczepaniak.
Kilkaset metrów dalej samochód osobowy wjechał do rowu. W pojeździe znajdowała się kobieta z dzieckiem. Strażacy
pomogli im opuścić pojazd i zapewnili
schronienie w samochodzie pożarniczym.
Dziecko uskarżało się na niewielki ból głowy, dlatego na miejsce wezwano również
służby medyczne. Lekarz przebadał
uczestników zdarzenia, nie stwierdzając
obrażeń wymagających hospitalizacji.
– Kierująca samochodem marki Opel

nocześnie GDDKiA będzie budować
bądź remontować kanalizację deszczową.
Przypomnijmy, że złożony przez
gminę Zduny do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wniosek o dofinansowanie inwestycji został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do wsparcia finansowego. Tym samym na wybudowanie ponad 7 kilometrów sieci kanalizacyjnej w mieście samorząd otrzyma 3,7
mln złotych. Wartość całego projektu finansowanego ze środków europejskich
wynosi 5,4 mln złotych. Projekt jest
współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa.
Warto dodać, że po wybudowaniu
kanalizacji drogi zyskają nową nawierzchnię. Dodatkowo zakupiona będzie stacja
zlewna, zabezpieczająca przed napływem
zanieczyszczeń
mechanicznych
do oczyszczalni. Do tego etapu prac budowy kanalizacji zostały również włączone
ulice Krotoszyńska i 1 Maja.
OPRAC. (NOVUS)

Astra mieszkanka gminy Koźmin Wlkp.
nie dostosowała prędkości do warunków
na drodze i wpadła do przydrożnego rowu. Została ukarana mandatem w kwocie 250 zł – mówi funkcjonariusz z KPP.
Nieco później w miejscowości Stara
Obra (gmina Koźmin Wlkp.) doszło
do kolejnego wypadku. – Kierowany
przez mieszkankę Jarocina samochód
marki Volkswagen Passat wpadł w poślizg
i zderzył się z pojazdem marki Audi.
Sprawczyni otrzymała mandat w wysokości 250 zł – informuje P. Szczepaniak.
(NOVUS)

FOT. Szymon Sikora
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Zawody z okazji Dnia Kobiet

KOŹMIN WLKP.

Dzieci z wizytą
w urzędzie

Z okazji Święta Kobiet Zarząd Powiatowy LOK w Krotoszynie zorganizował zawody strzeleckie. Uczestnicy imprezy rywalizowali w czterech
kategoriach wiekowych.

Dzieci spotkały się w sali sesyjnej
z burmistrzem Maciejem Bratborskim,
który opowiedział gościom o funkcjonowaniu gminy i wręczył im – na pamiątkę
spotkania – zakładki do książek.
Z kolei sekretarz gminy Irena Maro-

FOT. www.kozminwlkp.pl

Przed kilkoma dniami w Urzędzie
Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim gościli trzecioklasiści ze
Szkoły Podstawowej nr 3 pod opieką
wychowawczyni Danuty Wawrzyniak.

szek objaśniła uczniom Trójki zasady
działalności urzędu, opowiedziała o pracy
urzędników i oprowadziła po magistracie.
Dzieci dociekliwie dopytywały o to, jakie

sprawy można załatwić w urzędzie, gdzie
można wyrobić dowód osobisty i co trzeba zrobić, by zostać burmistrzem.
(NOVUS)

W grupie młodziczek / juniorek
młodszych zwyciężyła Martyna Wasielak
(SP nr 4 – 108 pkt.), wyprzedzając Jagodę Jędrulak (SP Orpiszew – 78 pkt.) i Gabrielę Pawlik (SP nr 4 – 61 pkt.). Wśród
młodzików / juniorów młodszych najlepszy był Mateusz Sroka (SP nr 4 – 81 pkt.),
a za nim uplasowali się Kacper Skrzypczak (SP Orpiszew – 75 pkt.) i Jakub
Dziuba (SP Orpiszew – 65 pkt.).

W kategorii juniorek / seniorek
pierwsze miejsce zajęła Justyna Stasierska
(SP Orpiszew – 109 pkt.), pokonując Natalię Stasik (ZSP nr 3 – 71 pkt.). W gronie
juniorów / seniorów triumfował Robert
Wasielak (CSiR – 142 pkt.), przed Markiem Furmanem (ZSP nr 3 – 140 pkt.)
i Mariuszem Mintą (CSiR – 126 pkt.).
Konkurencję dodatkową – strzelanie
z pistoletu pneumatycznego – wygrał R.
Wasielak (79 pkt.), drugi był M. Minta
(75 pkt.), a trzeci Mariusz Czubak (71
pkt.). W turnieju lotek zwyciężyła M. Wasielak, która w finale pokonała swojego tatę, Roberta.
(GRZELO)

Edukacja
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SP NR 8 KROTOSZYN

Zofia Wojtczak laureatką
konkursu literackiego

FOT. SP nr 8

TARGI

W Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie zorganizowano konkurs „Opowiadamy baśnie i legendy”. W szranki stanęli uczniowie klas trzecich.
Zwyciężyła Zofia Wojtczak.
Konkurs miał na celu wyrabianie
wrażliwości estetycznej przez kontakt
z twórczością literacką oraz kształtowanie
umiejętności wypowiadania się w rozwiniętej i uporządkowanej formie z zastosowaniem techniki języka mówionego.

Wybrać dalszą drogę kształcenia

Nad przebiegiem czuwała komisja
w składzie: Małgorzata Maciejewska, Dorota Kaczmarek i Martyna Zielińska.
Do rywalizacji przystąpiło 12 uczniów
z klas trzecich.
Pierwsze miejsce przyznano Zofii
Wojtczak z IIIe, druga była Kaja Marszałek z IIIb, a na trzeciej lokacie znalazł się
Bruno Deckert z IIIb. Laureaci otrzymali
nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy
pamiątkowe dyplomy i słodycze.
(GRZELO)

HUFIEC PRACY 15-2

Konkurs z wiedzy o OHP
W minioną środę w hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie odbyły
się III Powiatowe Targi Edukacyjne
i Targi Pracy. Organizatorami wydarzenia były Urząd Miejski i Starostwo
Powiatowe w Krotoszynie.

W siedzibie Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie zorganizowano konkurs
z wiedzy o działalności i historii OHP.
Zwyciężyła Sandra Nowak, która kilka dni później reprezentowała krotoszyńską jednostkę w etapie wojewódzkim.
Celem konkursu jest kultywowanie
tradycji Ochotniczych Hufców Pracy, sięgającej Junackich Hufców Pracy, a także
upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o działalności instytucji i o jej patro-

nie.
Do rywalizacji przystąpiło 11
uczniów, którzy rozwiązywali test składający się z pytań dotyczących historii OHP
oraz świętego Jana Pawła II – patrona
OHP.
Najlepsza okazała się Sandra Nowak,
która o jeden punkt wyprzedziła Aleksandrę Bartkowiak. Trzecie miejsce zajęła
Martyna Kliszcz.
Nagrody dla laureatek ufundowała
Komenda Wojewódzka HP w Poznaniu.
(ANKA)

Celem targów było zaprezentowanie
młodzieży, która w tym roku kończy naukę w gimnazjach, szeregu możliwości
dalszego kształcenia i oferty edukacyjnej
szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu oraz pokazanie wielu możliwości wsparcia w budowaniu własnej
kariery zawodowej i drogi edukacyjnej.
Do największej hali sportowej w okolicy przybyli uczniowie klas gimnazjalnych z 15 placówek. Przygotowano stoiska wystawiennicze – głównie szkół ponadgimnazjalnych, ale także lokalnych zakładów pracy, Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, organizacji doradczych
i wspierających rynek pracy czy kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym.
Oficjalne otwarcie targów poprzedzały wystąpienia burmistrza Franciszka
Marszałka i starosty Stanisława Szczot-

ki. – Cieszę się, że tak liczna młodzież
z całego powiatu krotoszyńskiego przybyła na dzisiejsze wydarzenie – mówił włodarz Krotoszyna. – Trzeba również podziękować obecnym tutaj lokalnym
przedsiębiorcom, którzy współpracują
z naszymi szkołami, kształcąc młodą kadrę pracowników. Celem tej inicjatywy
jest danie jak największego wyboru kształcenia młodym ludziom, żeby mogli realizować się w swoich predyspozycjach, zainteresowaniach i działalności zawodowej.

S. Szczotka podkreślał profesjonalizm wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w kształceniu i przygotowaniu młodzieży do dorosłego życia. – Wierzę, że
mocno zachęcamy młodzież do dalszego
kształcenia się na terenie powiatu. Nasze
placówki prezentują bardzo wysoki poziom, jeśli chodzi o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości – oznajmił
starosta.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Panie świętowały w bibliotece
W piątek, 9 marca, w Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej im. Arkadego
Fiedlera odbyła się impreza z okazji
Dnia Kobiet. Współorganizatorem
wydarzenia było Stowarzyszenie
„Razem”.
Ewa Bukowska, dyrektor biblioteki,
powitała przybyłych gości, a w szczególności czytelniczki, członkinie Stowarzyszenia „Razem” oraz słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Władze samorządowe reprezentowała wiceburmistrz
Joanna Król-Trąbka.
W pierwszej części odbył się wernisaż wystawy malarstwa krotoszynianki,
Danuty Stępień, która swoją przygodę
z malowaniem zaczęła po przejściu
na emeryturę. Chcąc wypełnić swój
wolny czas, zapisała się na zajęcia z ceramiki artystycznej, organizowane w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury w ramach
UTW. Następnym krokiem było uczestnictwo w zajęciach plastycznych. Zachęcona przez prowadzącą Beatę Ulbrych,
wzięła udział w plenerze artystycznym.
Obecnie jest uzależniona od malowania, o czym można się przekonać, oglądając ekspozycję.
Z zawodu D. Stępień jest chemikiem
i zamiłowanie do eksperymentowania

przeniosła na płótno. Malując farbami
olejnymi, bawi się kolorami i różnymi
strukturami, przedstawiając głównie tematykę przyrodniczą. Malarstwo wypełnia jej cały wolny czas. Tę interesującą wystawę można oglądać do 29 marca.
Potem wszystkich zaproszono
na słodki poczęstunek. Następnie dyrektor KBP omówiła historię równouprawnienia kobiet w różnych krajach. Z kolei
dr Jacek Kępa przedstawił aforyzmy i cytaty z literatury na temat płci pięknej,
po czym na ręce dyrektor E. Bukowskiej

oraz Elżbiety Garsztki – prezes Stowarzyszenia „Razem”, przekazał w imieniu włodarzy miasta kwiaty wraz z najlepszymi
życzeniami.
W kolejnej części imprezy ze swoim
autorskim programem kabaretowym pt.
„Kochać babę to nie jest tak ajnfach” wystąpił Waldemar Wierzba, polonista, regionalista, gawędziarz i autor słowników
gwary poznańskiej (m. in. „Słownika
Gwary Poznańskiej”) oraz licznych publikacji pisanych gwarą.
(NOVUS)

WYDARZY SIĘ

Wtorki-czwartki

Krotoszyn

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w Wzgórza” o godz. 11.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece
Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali Publicznej.
sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
sumo w hali przy ul. olimpijskiej.
Zebranie mieszkańców Rady Osiedla nr 2 o godz.

Kino Przedwiośnie

23 marca

Koncert Katarzyny Groniec w sali kina Przedwiośnie
godz. 19.00 – PITBULL. OSTATNI PIES - Polska, o godz. 19.00. Bilety w cenie 35 zł.
IV turniej w ramach Otwartych Mistrzostw Powiatu
sensacyjny, 120' - 2D
godz. 21.15 – PITBULL. OSTATNI PIES - Polska, Krotoszyńskiego w Szachach Szybkich o godz. 16.00
w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.
sensacyjny, 120' - 2D

Konkurs czytelniczy ze znajomości „Ani z Zielonego 7-8 kwietnia

19.00 w świetlicy SP nr 5.

15 kwietnia

4 kwietnia

Koncert charytatywny, organizowany przez Lions

20-28 marca

250. rocznica Konfederacji Barskiej – V spotkanie z
historią o godz. 17.00 w krotoszyńskim Muzeum
Regionalnym.

Club Krotoszyn, Wystąpi Grzegorz Turnau. O godz.
17.00 w kinie Przedwiośnie.

Wydarzenia
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Strefy widzenia

ZSP NR 3 KROTOSZYN
9 marca w krotoszyńskiej galerii Refektarz odbyło się otwarcie wystawy
fotograficznej ,,Strefy Widzenia” autorstwa Grzegorza J. Kosmali
z Ostrzeszowa. Ekspozycję można
oglądać do 30 marca.
– Prezentowane fotografie wykonane
zostały na różnego typu materiałach fotograficznych, czarno-białych i barwnych,
negatywowych lub pozytywowych, starych czy też nowych. Obok standardowych procesów stosowałem również metodę wywoływania crossowego przeźroczy w procesie negatywowym. Efekt ostateczny uzyskany został na drodze naświetlania różnorodnych materiałów światłoczułych w kamerze wielkoformatowej
na ławie optycznej (możliwość selektywnego wyboru stref ostrości) oraz klasycznych metod obróbki chemicznej – mówił
o swoich pracach Grzegorz Kosmalski.
Fotograf urodził się w 1975 roku,
ukończył Szkołę Podstawową nr 2 w Ostrzeszowie, Technikum Mechaniczne

przy FUM Ostrzeszów i Wydział Komunikacji Mulitimedialnej, kierunek fotografia
naASP wPoznaniu. Jego pasja wnauce fotografii pojawiła się już od najmłodszych lat,
kiedy jako11-latek terminował uAntoniego
Bajerleina w Ostrzeszowskim Klubie Fotograficznym.
W wieku 13 lat był najmłodszym fotoreporterem w Zlocie Harcerskim z okazji 80-lecia harcerstwa polskiego na polach Grunwaldu. W 1996 wziął udział
w pierwszej swojej wystawie fotografii pt.
„Portret..., pejzaż...”, która została zaprezentowana w Muzeum Regionalnym
w Ostrzeszowie. W 2005 nastąpiła inauguracja działalności jego własnego Studia 6x6, specjalizującego się w fotografii
reporterskiej i dokumentalnej, ale przede
wszystkim w portrecie i pejzażu fotografowanym aparatem wielkoformatowym 4x5 inch na ławie optycznej. Tematem jego prac są obiekty z przeszłości, jak
na przykład stare wiatraki, młyny, dwory,
cmentarze różnych wyznań.
(NOVUS)

Święto pań w Trójce

W czwartek, 8 marca, w sali gimnastycznej ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie odbyła się impreza z okazji Dnia Kobiet. Na uroczystość zaproszone zostały pracodawczynie, nauczycielki oraz mamy
uczniów placówki.

Imprezę rozpoczęła Izabela Kossakowska, dyrektor szkoły, która życzyła
wszystkim paniom udanego wieczoru
i wszelkiej pomyślności. Uczniowie
przy po mnie li hi sto rię świę ta oraz
przedstawili sylwetki najbardziej znanych kobiet. Nie zabrakło fragmentów

sta rych kro nik z cza sów PRL -u.
Wszyst kim pa niom obowiąz kowo
wręczono legendarne czer wone goździki, co przypomniało dawne czasy.
Tę część zwieńczył występ Gabrieli Siwek, która wykonała utwór „Gdzie ci
mężczyźni”.
Miej scowi kel ne rzy za pre zen towali szablowanie wina oraz podawanie gościom aperitifów. Duże wrażenie wywarła na wszystkich prezentacja fryzur koktajlowych, promująca
nowy kierunek kształcenia – technik
usług fryzjerskich z innowacją kosmetyczną. Ponadto można było skorzystać z usług i porad kosmetyczno-fryzjerskich, na stoiskach prowadzonych
przez młodzież kształcącą się w tych
zawodach.
Szkoła dziękuje uczniom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu imprezy. Z kolei wszystkim kobietom życzy
samych radości oraz troski i opieki ze strony ich czułych mężczyzn.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Filmowy konkurs

Święto Kobiet w Bożacinie
Na uroczystość przybyli wiceburmistrz Joanna Król-Trąbka oraz przedstawiciele organizacji wiejskich: PZERiI reprezentowała Irena Kaczmarek, ZMW – Dominika Wojtkowiak, OSP – Karol Bielarz,
Kółko Rolnicze – Remigiusz Kalak.
Sołtys wsi Lilianna Sekula-Łąkowska
oraz zaproszeni goście złożyli wszystkim
paniom życzenia. Po toaście przyszedł czas
na poczęstunek. Uczestnicy imprezy zjedli pyszny obiad, później była kawa z ciastem i kolacja. Uroczystość uatrakcyjniły
występu miejscowych przedszkolaków.
Ponadto panie mogły skorzystać
z po rad ko sme tycz nych, któ rych

FOT. www.krotoszyn.pl

10 marca w Domu Rolnika w Bożacinie odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Kobiet. Organizatorami były
Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń
Wiejskich.

udzielały konsultantki z firmy AVON.
Organizatorzy przygotowali też losowanie nagród dla przedstawicielek płci
pięknej. Do wygrania były m. in. suszarka, talon do fryzjera, zestawy literatek, pojemniki na ciasto, far tuszki
czy kosmetyki.

Tego dnia nie zapomniano także
o pani sołtys. Z okazji Ogólnopolskiego
Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca,
przedstawiciele Rady Sołeckiej złożyli jej
życzenia oraz podziękowali za dotychczasową pracę na rzecz wsi.
(NOVUS)

9 marca w siedzibie Hufca Pracy 152 w Krotoszynie rozstrzygnięto konkurs krótkometrażowych filmów komórkowych młodzieży OHP. W szranki stanęło pięcioro uczestników.
Konkurs miał na celu zachęcenie
dzieci i młodzieży do aktywności społecznej, rozwijania swoich pasji i wartościowego spędzania czasu wolnego.
Po przeanalizowaniu materiałów fil-

mowych komisja konkursowa za najlepszy uznała film „Taniec – mój sposób
na szczęście”, będący efektem pracy Norberta Kowalskiego, Wiktorii Szmaj i Natalii Stefańskiej. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Komendę Wojewódzką HP w Poznaniu oraz dyplomy.
Etap hufcowy był eliminacjami do etapu
wojewódzkiego, którego rozstrzygnięcie
odbędzie się w stolicy Wielkopolski.
(ANKA)
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FOT. UKS 9 Leszno

Rekordowa edycja Maniackiej Dziesiątki Trzecie miejsce juniorów Astry

Do rywalizacji przystąpiło ponad 5
tysięcy biegaczy, co jest rekordem w Maniackiej Dziesiątce. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów bieg był wyjątkowy, gdyż uczestnicy mieli do pokonania
nową, szybszą trasę. Mimo że nie udało
się pobić rekordu imprezy (29: 00), to

wielu zawodników osiągnęło najlepsze
wyniki życiowe.
Do stolicy Wielkopolski udało się ponad 50 biegaczy z powiatu krotoszyńskiego. Spośród nich najlepsze rezultaty uzyskali Karol Olejniczak (239. miejsce – 37: 58), Piotr Grzempowski (313.
miejsce – 38: 49), Justyna Olejniczak
(359. miejsce – 39: 14), Artur Marek
(392. miejsce – 39: 33), Michał Włodarczyk (395. miejsce – 39: 34), Adam Kuzia
(437. miejsce – 39: 51), Paweł Błażutycz
(442. miejsce – 39: 53), Karol Mroczkowski (529. miejsce – 40: 39), Maciej Na-

STRZELANIE

Memoriał Talarczyka

W niedzielę, 11 marca, na strzelnicy
ZP LOK w Krotoszynie odbyły się
otwarte zawody strzeleckie z broni
pneumatycznej w ramach XXV Memoriału Aleksandra Talarczyka.

Organizatorem zmagań był ZP
LOK, przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie. Sędzią był Antoni
Azgier. Po raz pierwszy juniorzy młodsi

mysł (620. miejsce – 41: 29) i Marcin
Wojtkowiak (682. miejsce – 41: 56).
– Niestety, nie mogę tych zawodów
zaliczyć do udanych – przyznaje Justyna
Olejniczak. – Po dobrych startach zimowych liczyłam na znacznie więcej. Myślę
jednak, że nie tylko mnie zaskoczyły warunki – wysoka jak na marzec temperatura i dość silny wiatr bardzo utrudniły walkę
o dobry czas. Ten start traktuję jako nauczkę na przyszłość. Mam nadzieję, że w kolejnym biegu odbiję sobie ten gorszy wynik – dodaje krotoszyńska zawodniczka.
(GRZELO)

mieli okazję strzelać z nowo zakupionych karabinków FWB produkcji niemieckiej.
W najmłodszej kategorii najlepszy
okazał się Kacper Snela (SP nr 4 – 53
pkt.), wyprzedzając Łukasza Lisa (SP Orpiszew – 33 pkt.) oraz Alana Jochaniaka
(SP nr 4 – 33 pkt.). W klasyfikacji drużynowej triumfowała krotoszyńska
Czwórka (97 pkt.), przed szkołą z Orpiszewa (62 pkt.).
W
kategorii
gimnazjalistów
i uczniów klas VII wygrała SP nr 4 w Krotoszynie (182 pkt.), a kolejne lokaty zajęły SP Orpiszew (124 pkt.) i SP nr 1 w Krotoszynie (116 pkt.).
W strzelaniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kpn-10 triumfował
Bartłomiej Kazowski (ZSP nr 2 – 70
pkt.), który wyprzedził Marka Furmana
(ZSP nr 3 – 58 pkt.) i Dominika Hybsza
(ZSP nr 2 – 54 pkt.). Z kolei w ppn-10
zwyciężył D. Hybsz (72 pkt.), drugi
był M. Furman (70 pkt.), a trzecia – Martyna Wasielak (59 pkt.).
Wśród seniorów w kpn-10 pierwsze
trzy lokaty zajęli Marek Król (66 pkt.),
Iwona Karżewicz (60 pkt.) i Justyna Stasierska (60 pkt.). W ppn-10 na podium
stanęli Mariusz Minta (83 pkt.), M. Król
(83 pkt.) i Antoni Azgier (72 pkt.).
Turniej pierwszego strzału wygrał
Robert Wasielak, natomiast lotkami najlepiej rzucała Martyna Wasielak.
(GRZELO)

Organizatorem zawodów był UKS 9
Leszno. Prócz gospodarzy w turnieju zagrali juniorzy Astry Krotoszyn, SL Salos
Ostrów Wielkopolski oraz seniorzy Transformers TeamWork, rywalizujący w leszczyńskiej lidze piłki siatkowej. Grano systemem każdy z każdym.
Astra pokonała ekipę z Ostrowa

Wlkp. 2: 1 (25: 27, 25: 18, 25: 22) i zanotowała dwie porażki – 0: 3
(22: 25, 24: 26, 19: 25) z UKS 9 Leszno
i 1: 2 (23: 25, 25: 20, 12: 25) z Transformers TeamWork.
Triumfowali gospodarze, który lepszym bilansem małych punktów wyprzedzili Transformersów. Trzecią lokatę zajęli krotoszynianie, a stawkę zamknął team
z Ostrowa Wlkp.
W krotoszyńskim zespole zagrali Dominik Król, Maksymilian Grządka, Piotr Czwojdziński, Patryk Śnieciński, Wiktor Grześkowiak, Mateusz Sroczan, Andrzej Robakowski, Jonasz Kąkol oraz Tobiasz Kubicki.
(GRZELO)

TENIS STOŁOWY

Zawody ku czci Ryszarda Kamińskiego

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

11 marca odbyła się 14. edycja Maniackiej Dziesiątki. W poznańskim biegu inaugurującym sezon startów ulicznych w Polsce nie zabrakło zawodników z naszego powiatu, m. in. przedstawicieli KS Krotosz i Koźmin Biega.

Zespół młodych siatkarzy Astry Krotoszyn wystąpił w turnieju towarzyskim w Lesznie. Team trenera Grzegorza Wiertlewskiego zbiera doświadczenia, aby od nowego sezonu
przystąpić do rozgrywek juniorskich
w naszym województwie.

W hali sportowej przy ulicy Strzeleckiej w Koźminie Wlkp. odbył
się I Memoriał im. Ryszarda Kamińskiego. Impreza była jednocześnie
Otwartymi Mistrzostwami Koźmina
w Tenisie Stołowym.
Na początku przypomniano sylwetkę Ryszarda Kamińskiego i uczczono jego pamięć symboliczną minutą ciszy. Burmistrz Maciej Bratborski i Justyn Zaradniak – przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. – wręczyli bukiet kwiatów wdowie po świę-

tej pamięci R. Kamińskim.
Zawodnicy rywalizowali w 13 kategoriach. Pierwsze miejsca zajmowali Julia
Gniazdowska (Bożacin), Emilia Woźniak
(Kobylin), Agata Szczotka (Bożacin), Katarzyna Swora (Zduny), Dominka Szczotka (Bożacin), Szymon Nowakowski
(Roszki), Eryk Sarbinowski (Bodzewo),
Piotr Klimek (Międzybórz), Wiktor Malec (Zduny), Łukasz Łopiński (Taczanów), Maciej Nowacki (Bodzewo), Karol
Marcinkowski (Rozdrażew) i Zenon Marcinkowski (Rozdrażew).
(GRZELO)
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Otrzymałam kredyt zaufania
Z Sylwią Bartkowiak, Sportową Osobowością roku 2017 według Czytelników Gazety Lokalnej KROTOSZYN,
rozmawiał Grzegorz Nowak.

łam złoto z BHT Gru Piotrków Trybunalski na arenie krajowej. Każde z tych osiągnięć niesie ze sobą zupełnie inne wrażenia i emocje. W pewien sposób nigdy
do końca nie da się ich wartościować.

SIATKÓWKA

W naszym plebiscycie zajęłaś
pierwsze miejsce w kategorii SPORTOWA OSOBOWOŚĆ ROKU 2017. Jak ten
sukces ocenia kapitan reprezentacji
kraju w piłce ręcznej plażowej?

Jakie cele sportowe stawiasz sobie
na najbliższe miesiące?

Odnosicie coraz więcej sukcesów
na arenie międzynarodowej. Czy możliwe jest, by kibice w naszym powiecie
mogli zobaczyć na przykład pokazowy
mecz piłki ręcznej plażowej albo by miasto zorganizowało taki turniej?

Po raz pierwszy w naszym plebiscycie zaistniała zawodniczka uprawiająca
piłkę ręczną plażową. Czy w związku
z tym wzrośnie zainteresowanie tą dyscypliną sportu?

W drodze do końcowego triumfu pokonałaś wiele zasłużonych postaci
sportu. Kogo wyróżniłabyś za osiągnięcia z poprzedniego roku?

– Na Powiatowej Gali Sportu było
wielu sportowców, zarówno tych młodszych, jak i bardziej doświadczonych. Dla
mnie ich sukcesy pokazują, że sport nie

ma barier i jest przeznaczony dla wszystkich, niezależnie od wieku. Myślę, że każdy z nominowanych zasłużył na wyróżnienie. Już samo znalezienie się w tym
gronie wymagało wielu poświęceń, wyrzeczeń i pracy podczas ciężkich treningów, dlatego wszyscy mogą czuć się zwycięzcami.
Za Tobą rok pełen sukcesów. Opowiedz o nich naszym Czytelnikom.

– Zdecydowanie najważniejsze dla
mnie jest wicemistrzostwo Europy w Zagrzebiu. Warto wspomnieć, że jest to
pierwszy medal w historii Związku Piłki
Ręcznej, zarówno wśród mężczyzn, jak
i kobiet. Dotychczas udawało nam się stanąć na podium w halowej odmianie tylko
na mistrzostwach świata, dlatego ten krążek jest dla mnie tak cenny. Drugim sukcesem była piąta pozycja na The World
Games we Wrocławiu. Ponadto zdoby-

– Przede wszystkim musiałaby się
znaleźć osoba, która byłaby organizatorem takiego przedsięwzięcia. Polski Związek Piłki Ręcznej daje duże wsparcie
przy organizacji takich wydarzeń. Z mojej
strony mogę zaprosić kibiców do kurortów nadmorskich, gdzie zaplanowane już
są letnie zmagania.
Korzystając z okazji, chciałabym podziękować wszystkim osobom, które
od lat we mnie wierzą i wspierają mnie.
Bez nich nie byłoby sukcesów, chociażby
takich jak zwycięstwo w plebiscycie.
Tych osób jest zbyt dużo, aby wymienić
je wszystkie z imienia i nazwiska, ale myślę, że one o tym wiedzą. Jak już wspomniałam, po raz kolejny zostałam obdarzona sporym kredytem zaufania. Postaram się zrobić wszystko, żeby w tym roku ten kredyt spłacić poprzez dobrą grę
w klubie i reprezentacji. Dziękuję też
waszej redakcji, która zawsze relacjonuje
moje występy na plaży.
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Dobra forma przed mistrzostwami kraju
Bardzo dobrze spisali się zawodnicy
z naszego powiatu na zawodach Pucharu Polski Seniorek i Seniorów,
Juniorek i Juniorów w Sumo w Białymstoku. Widać więc, iż reprezentanci TA Rozum Krotoszyn i UKS
Samson Kobylin są w dobrej formie
przed mistrzostwami Polski, które
na początku kwietnia odbędą się
w Krotoszynie.
W klasyfikacji juniorów najlepsza była ekipa TA Rozum Krotoszyn, a w zma-

ganiach juniorek prym wiódł kobyliński
Samson.

Złote medale wywalczyli Julia Jankowiak (50 kg – Samson), Paweł Sikora

FOT. UKS Trójka Krotoszyn

– Trwa okres przygotowawczy.
Od 17 marca mam zgrupowanie reprezentacji w Spale. Głównym celem w tym
roku są mistrzostwa świata w rosyjskim
Kazaniu, które odbędą się w lipcu. Z kolei
w klubie chcemy obronić tytuł mistrzyń
kraju oraz powalczyć w Pucharze Mistrzów na Wyspach Kanaryjskich. Oczywiście relacje z tych imprez przeczytać będą mogli Państwo w Gazecie Lokalnej
KROTOSZYN.

– Byłam bardzo mile zaskoczona,
kiedy zostało wyczytane moje nazwisko.
To wyróżnienie traktuję w kategoriach
nagrody za cały rok ciężkiej pracy na treningach. Sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej zostały zauważone i docenione, co mnie ogromnie cieszy. Z drugiej strony czuję również, że po raz kolejny
zostałam obdarzona sporym kredytem
zaufania ze strony wszystkich wspierających mnie osób.

– Myślę, że działania Wielkopolskiej
Gazety Lokalnej KROTOSZYN już mocno przyczyniły się do wzrostu zainteresowania piłką ręczną plażową. Dzięki waszym staraniom opisane zostały najważniejsze wydarzenia ze mną w roli głównej,
dlatego coraz więcej osób z powiatu krotoszyńskiego wie, na czym polega moja
ukochana dyscyplina. Ludzie nie mylą jej
już z siatkówką plażową. Jeśli ta nagroda
wpłynie jeszcze bardziej na wzrost zainteresowania piłką ręczną plażową, to dla
mnie będzie to dodatkowa przyjemność.

Ze zmiennym szczęściem

Po raz pierwszy w historii krotoszyńskie kluby UKS Trójka oraz UKS Polon
połączyły siły, aby rywalizować w rozgrywkach o mistrzostwo Wielkopolski w siatkówce w kategorii młodziczek. Team prowadzony przez Pawła
Haszka uplasował się na 21. miejscu.
Warto wspomnieć, że w kategorii młodziczek w Wielkopolsce walczyło ponad 30
zespołów. – System rozgrywek był taki, że
już popierwszej rundzie nasz zespół nie miał
możliwości rywalizować o wysokie miejsca – wyjaśnia Paweł Haszek. – Po dwóch
zwycięstwach i czterech porażkach pozostało nam walczyć co najwyżej o 19. pozycję.
Druga runda to bardzo dobra postawa połączony sił Trójki i Polona. Dziewczęta zgrały się i w efekcie zakończyły ten
etap na pierwszym miejscu w grupie. – Odnieśliśmy pięć zwycięstw i zanotowaliśmy zaledwie jedną porażkę – opowiada trener krotoszyńskiego zespołu. – Sukcesem zakończył się też nasz
udział w trzecim etapie, gdyż zajęliśmy
drugie miejsce.
(60 kg – Samson), Monika Sowa
(65 kg – Samson). Aleksandra Bzodek
(70 kg – Samson), Marta Wielebińska
(75 kg – Samson) i Kacper Mikołajczyk
(open – TA Rozum). Na drugim stopniu
podium stanęli Artur Pauter
(70 kg – TA Rozum), Mikołaj Kandzierski (90 kg i 100 kg – Samson), Michał Fabianowski (+100 kg i open – TA Rozum)
oraz Marta Wielebińska (open). Brąz
zdobyli
Wiktoria
Przewoźna
(60 kg – Samson), Zofia Pioch
(55 kg – Samson), Piotr Sikora
(60 kg – Samson), Aleksandra Małecka
(60 kg – Samson), Monika Sowa (70 kg),
Kinga Sroczan (75 kg – Samson) i Kacper Mikołajczyk (+100 kg).

Dzięki takim wynikom krotoszynianki awansowały, spośród zespołów walczących o miejsca 19-32, do finałowego etapu. – Niestety, mieliśmy plagę kontuzji – kontynuuje P. Haszek. – Tylko jeden
turniej zagraliśmy w pełnym składzie. Pozostałe dwa musieliśmy radzić sobie bez
jednej środkowej bloku. W tej sytuacji szukaliśmy różnych rozwiązań taktycznych.
Odnieśliśmy dwa zwycięstwa i zanotowaliśmy cztery porażki. Za to, że mieliśmy
możliwość udziału w rozgrywkach
i za wsparcie chciałbym podziękować Marioli Kaźmierczak, dyrektor SP nr 3 z OI,
oraz Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie – dodaje opiekun krotoszynianek.
W naszym zespole zagrały Maria Biegańska, Oliwia Wosiek, Aleksandra
Szczotka, Zuzanna Musiał, Nina Staszewska, Zuzanna Sobańska, Patrycja Gmerek,
Zuzanna Ochmann, Wiktoria Woźniak
i Wiktoria Fabiś.
W rozgrywkach rywalizowała także
drużyna UKS Piast Krotoszyn. Dziewczęta z Parcelek zajęły 15. miejsce.
(GRZELO)

Klasyfikację drużynową seniorek wygrał krotoszyński klub. Aleksandra Rozum uplasowała się na drugim miejscu
w kat. 60 kg i na trzecim w kat. 65 kg.
Z kolei Olimpia Robakowska wywalczyła
srebro w kat. 80 kg i brąz w kat. 95 kg.
W tej ostatniej kategorii najlepsza była
Natalia Brzykcy (KS Akademia Judo Poznań). Ponadto A. Małecka (55 kg) i A.
Bzodek (73 kg) zdobyły brązowe krążki.
W kat. 85 kg złoto zgarnął Mateusz
Konieczny (TA Rozum), który ponadto
był drugi w kat. 77 kg. Dwa medale wywalczył także Patryk Swora (UKS Samson) – złoto w kat. 92 kg i brąz
w kat. 85 kg.
(GRZELO)
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Nie spoczniemy na laurach
Z Dawidem Kujawskim, organizatorem LOGinLAB – najlepszej, według naszych Czytelników, sportowej imprezy roku 2017 w powiecie
krotoszyńskim, rozmawiał Grzegorz Nowak.

bieństwa. Było jednak wiele różnic.
Przypomnij naszym Czytelnikom, czym
wyróżniała się zeszłoroczna edycja imprezy.

– Zacznijmy od tego, że liczba osób
startujących zwiększyła się dwukrotnie.
W 2017 roku w LOGinLAB rywalizowało 177 zawodników, w tym czołówka polskiego crossfitu. Warto podkreślić, że polscy zawodnicy odgrywają znaczącą rolę
również w Europie. Nowością w minionym roku były zmagania drużynowe – w teamach dwu- i trzyosobowych.

Drugi raz z rzędu zmagania crossfitowców zyskały największe uznanie
Czytelników Gaze ty Lokalnej KRO TOSZYN w naszym spor towym plebiscycie. Jak Ty oceniasz odbiór swojej imprezy?

– Przede wszystkim to społeczeństwo mocno przyczynia się do tego, co
tworzymy. Proszę przypomnieć sobie tłumy na basenie, na tartaku w Odolanowie
czy krotoszyńskim rynku. Mówiąc też
o społeczeństwie, mam na myśli lokalne
władze, prywatne firmy oraz mieszkańców Krotoszyna. Wszyscy oni przyczynili
się do rozwoju LOGinLAB.

Trzecia edycja LOGinLAB, podobnie
jak wcześniejsza, odbywała się na basenie i na rynku w Krotoszynie oraz na tartaku w Odolanowie. To główne podo-

TENIS STOŁOWY

Kolejne sukcesy
zawodników Impulsu
Tenisiści stołowi UKS Impuls Zduny
nie próżnują. Na Indywidualnych Mistrzostwach Okręgu Południowej
Wielkopolski Żaków i Żaczek zdobyli dwa złote medale.
Indywidualne Mistrzostwa Okręgu
Południowej Wielkopolski Żaków i Żaczek, które odbyły się 10 marca w Gołuchowie, rozpoczęły cykl turniejów podsumowujących sezon tenisa stołowego.
W zawodach rywalizowali zawodnicy i zawodniczki wyłonieni w turniejach eliminacyjnych z rocznika 2007 lub młodsi.
W tym gronie znaleźli się Kasia Roszczak
i Miłosz Kołodziejski z Impulsu.
W singlu sporą niespodziankę sprawił
Miłosz, zdobywając złoty medal. Zkolei Kasia zajęła siódmą pozycję. W grach mieszanych zdunowska para nie miała sobie rów-

nych i stanęła na najwyższym miejscu podium. Przypomnijmy, że działalność UKS
Impuls wspiera finansowo gmina Zduny.
(ANKA)

Jak wiadomo, LOGinLAB odbywa się
nie tylko w naszym powiecie. Zawody
mają już bowiem charakter krajowy
i mogą je obejrzeć kibice w różnych zakątkach Polski.

– LOGinLAB przybrało formę imprez cyklicznych w całym kraju. Zameldowaliśmy się w stolicy oraz na południu
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Polski – w Krakowie. Otrzymaliśmy propozycje zorganizowania zawodów LOGinLAB w Poznaniu i w Trójmieście. Mimo tak dużego zainteresowania dla mnie
priorytetem jest impreza w Krotoszynie
i to ona ma być kojarzona jako główna
z całego cyklu LOGinLAB. Nie można
zapomnieć też o innych naszych projektach. W okresie letnim na Mierzei Helskiej stworzyliśmy z firmą HES strefę
świadomego fitness.
Przy organizacji tak dużej imprezy
potrzeba wielu osób. Jak udaje Ci się
namówić do pomocy tak liczne grono
wolontariuszy?

– Chcemy, aby wolontariusze poczuli się częścią tworzenia czegoś wyjątkowego. Każdy z nich jest sportowcem,
dlatego poprzez pomaganie staje się także uczestnikiem takiego wydarzenia.
Podstawa to chęć oraz radość z tego, co
się robi w danym momencie. Staramy się
przyciągnąć ludzi poprzez swoją wyjątkowość, ale w czym tkwi sekret – tego nie
wie nikt.

Jaki masz plan działań na najbliższy
czas w kontekście tegorocznej edycji
LOGinLAB?

– Jesteśmy w trakcie podpisywania
umów ze sponsorami, przygotowujemy
również sprzęt. W lipcu chcemy zaskoczyć
uczestników nowościami, dlatego w Krotoszynie powstanie nowa arena, na której
będzie mogło rywalizować blisko 300
osób. Specjalistyczny sprzęt już czeka
na zawodników. Wzorujemy się na Crossfit Games w USA, ale jednocześnie nie tracimy nic na naszej oryginalności.
Czy doczekamy się triumfu mieszkańca powiatu krotoszyńskiego w którejś z kategorii LOGinLAB?

– W tym roku mamy mocną ekipę
i śmiało obstawiam, że jeden z nich
może stanąć na podium. Planujemy
nowość w kategorii drużynowej masters. W tej grupie mamy dobrych zawodników, którzy byli blisko podium
w poprzednich imprezach. Myślę, że
jak połączą siły, to wywalczą medal
w rodzinnym mieście.

