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DART

Przyjacielski trójmecz

W Krotoszyńskim Centrum Bilardowym Bila odbył się Trójmecz Darta
Przyjaciół Galerii Krotoszyńskiej. Rywalizacja była zacięta i emocjonująca do samego końca.
Galerię Krotoszyńską reprezentowali
Patryk Rzepka, Paulina Wojtaszek i Aneta
Jarzembska. W ekipie Stowarzyszenia
Krotoszyńska Liga Darta wystąpili Marta
Pawlicka, Przemysław Sawicki i Artur Winiarski, a team Gazety Lokalnej KROTOSZYN zagrał w składzie: Daniel Borski,
Michał Kobuszyński oraz – gościnnie – Małgorzata Kaczmarek.
Przyjacielski trójmecz zakończył się
zwycięstwem Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta. Drugie miejsce zajął zespół Galerii Krotoszyńskiej, a trzecia lokata przypadła naszemu zespołowi.

– Inicjatywa ze strony Galerii Krotoszyńskiej, by rozegrać turniej, była
przednia. Zawody miały ciekawy przebieg, głównie ze względu na fakt, iż niektórzy gracze nie mieli żadnego doświadczenia w rzucaniu do tarczy. Nie
obyło się bez niespodzianek, bo właśnie
nowicjuszki – Paulina oraz Aneta z zespołu Galerii – potrafiły punktować
w decydujących momentach. Osobiście
cieszy mnie drużynowa wygrana teamu
GL KROTOSZYN z SKLD, co sprawiło,
że łatwiej było przełknąć porażkę w całym turnieju, który oceniam pozytywnie. Mam nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości odbędą się kolejne tego typu
zmagania – skomentował Daniel Borski,
właściciel Gazety Lokalnej KROTOSZYN.
(NOVUS)

DNI SULMIERZYC

Niesprzyjająca aura
nie przeszkodziła
w dobrej zabawie
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WAKACJE

Na wczasy
do Rewala
Rejonowy oddział w Krotoszynie Polskiego Związku Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów organizuje wczasy
w Rewalu w dniach 20-28 lipca.
Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy
przyjmowane są w Biurze Zarządu (Rynek 1), we wtorki i czwartki, w godzinach 9.00-13.00, bądź pod numerem telefonu – 500 634 047.
(ANKA)

DNI SULMIERZYC

Niesprzyjająca aura nie przeszkodziła w dobrej zabawie
W miniony weekend odbyły się Dni
Sulmierzyc. Organizatorzy przygotowali niemało atrakcji dla mieszkańców. Gwiazdami imprezy były zespoły Mejk oraz Lorem.
W sobotę na stadionie miejskim odbyły się biesiady „Paka Marcelaka” i „Autostopem z Marylką” oraz pokaz taneczny ekipy z Sulmierzyckiego Domu Kultury. Potem na scenie wystąpił zespół BZK,
a następnie gwiazda wieczoru – zespół
Mejk. Zwieńczeniem soboty była zabawa
taneczna, w trakcie której przygrywała
grupa Grand. Tego dnia przeprowadzono
także akcję oddawania krwi i rejestrację
potencjalnych dawców szpiku i komórek
macierzystych.
W niedzielę zagrała orkiestra Sulmierzyckiego Domu Kultury, a dzieci z miejscowego przedszkola wystąpiły w przedWydawca: Wielkopolska Squad S.C.
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stawieniu tanecznym. Odbył się również VI Wyścig „Dzików”, czyli pojazdów
trzykołowych.
Podczas biesiady z zespołem Blue
Stajenka publiczność bawiła się przy przebojach z lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Mimo deszczowej pogody odbył się koncert
gwiazdy tego wieczoru, czyli zespołu Lorem.
Rozstrzygnięto wyniki loterii fantowej, w której do wygrania był m. in. 49-calowy telewizor. Oczywiście nie zabrakło
wspólnego oglądania na telebimie meczu
Polska-Kolumbia – niestety, sromotnie
przegranego przez naszych piłkarzy.
Ostatnim punktem Dni Sulmierzyc była
zabawa taneczna, w trakcie której uczestników zabawiał TK Music.

a.urbaniak@glokalna.pl
(NOVUS)

Wydawca nie odpowiada za treść
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Aktualności
KOBIERNO / BRZOZA

Droga po modernizacji
Droga gminna, łącząca wsie Brzoza
i Kobierno, oficjalnie została oddana
do użytku. W odbiorze inwestycji
uczestniczyli samorządowcy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, wykonawca robót oraz panie
sołtys obu wsi.

Modernizacja polegała na ułożeniu 6centymetrowej warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych na ist-
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niejącej nawierzchni asfaltowej drogi
o długości około 2000 m, a także obustronne utwardzenie poboczy kruszywem granitowym lub destruktem na szerokości 0,5 m. Koszt inwestycji wyniósł
ponad 510 tys. zł.
(NOVUS)

Oczywiście dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Uczynili to Iwona
Noculak – sołtys Brzozy, Zofia Jamka – sołtys Kobierna, Franciszek Marszałek – burmistrz Krotoszyna.

CHARYTATYWNIE

Zbierali środki dla Karolinki
W sobotę w Parku Miejskim w Krotoszynie odbyła się Noc Świętojańska
z LGD. Przygotowano szereg atrakcji dla
mieszkańców. Podczas imprezy wolontariusze zbierali środki na leczenie i rehabilitację 7-letniej Karolinki Szakiel.
Dziewczynka ma 7 lat i zmaga się z chorobą od urodzenia. Gdy miała 4 tygodnie,
wykryto uniej złośliwy nowotwór oka – retinoblastomę, potocznie zwaną siatkówczakiem. Przeszła 10 cykli chemioterapii oraz
radioterapię miejscową (tzw. brachyterapię,
z wykorzystaniem radioaktywnej płytki

umieszczonej w oku). Przez 6 lat była
pod stałą kontrolą wielu lekarzy w Polsce
i w Wielkiej Brytanii, a guz nie wykazywał
aktywności.
W tym roku rodzicie Karolinki postanowili udać się na konsultację do specjalistycznej kliniki we Włoszech. Po serii badań
okazało się, że guz znowu się uaktywnił i co

najgorsze – zaczyna się rozrastać. Decyzja była natychmiastowa – konieczne jest usunięcie gałki ocznej. Operacja odbyła się w poniedziałek we Włoszech, a następnie Karolince
zostanie wszczepiony specjalny implant
oczodołowy. Po tym nastąpi najprawdopodobniej kolejna chemioterapia oraz długa rehabilitacja.
Ta diagnoza spadła narodziców Karolinki tak nagle i nieoczekiwanie, że nie są sami
w stanie, w tak krótkim czasie, zebrać wystarczających środków, żeby zapewnić córeczce kompleksowe specjalistyczne leczenie, które pozwoli jej wreszcie wyzdrowieć
icieszyć się pełnią jej dziecięcego życia. Dlatego apelujemy o każdą, nawet najmniejszą pomoc.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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Łukasz Rabenda

Jak pomóc przy zatruciu przez drogi oddechowe?
Do zatrucia przez drogi oddechowe
dochodzi wskutek wdychania gazów lub oparów. Zatrucie tlenkiem
węgla jest często spowodowane
wadliwie działającą wentylacją
w pomieszczeniach.
Objawy: zawroty głowy, kaszel,
duszności, zaburzenia świadomości,
utrata przytomności.
Co powinniśmy robić? Pamiętaj
o bezpieczeństwie własnym. Przenieś
poszkodowanego w bezpieczne miejsce,

zapewnij mu dostęp czystego powietrza.
Wezwij pomoc medyczną.
Oceń stan poszkodowanego. Jeżeli
jest nieprzytomny, oceń oddech. Jeżeli nie
oddycha, rozpocznij resuscytację. Jeżeli
oddycha, ułóż go w bezpiecznej pozycji.
Jeżeli poszkodowany jest przytomny, zachęć go do spokojnego oddychania
czystym powietrzem; obserwuj jego zachowanie.
Podsumowując, należy jak najszybciej wynieść poszkodowanego poza miej-

sce, w którym doszło do zatrucia. Istotne
znaczenie ma stała kontrola jego stanu..

KROTOSZYN

KROTOSZYN

Ulica 23 Stycznia jednak bez zmiany

Osiedlowa impreza

13 czerwca wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchylono zarządzenie zastępcze
wojewody wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy 23 Stycznia
w Krotoszynie na ul. Konstantego
Skąpskiego. O sprawie pisaliśmy już
na łamach naszej gazety.
Przypomnijmy, że 29 stycznia wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, wydał zarządzenie zastępcze
w sprawie nadania ulicy 23 Stycznia innej
nazwy – ul. Konstantego Skąpskiego. Jak
argumentował, skorzystał z uprawnienia
wynikającego z ustawy z dnia 1 kwietnia
o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników.
Wcześniej, bo 29 czerwca 2017 roku,
Rada Miejska w Krotoszynie podjęła
uchwałę mówiącą o tym, że ulica 23
Stycznia ma upamiętniać datę wyzwolenia miasta Krotoszyna przez żołnierzy
struktur lokalnych Armii Krajowej
pod dowództwem Władysława Kędzierskiego. Uchwała przeszła przez nadzór
prawny wojewody, została nawet ogłoszo-

na w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Z nieznanych
do dziś przyczyn wojewoda jednak zmienił decyzję i postanowił narzucić nowego
patrona wspomnianej ulicy, a mianowicie
Konstantego Skąpskiego, który... nie miał
żadnych bezpośrednich związków z Krotoszynem. Był m. in. uczestnikiem powstania wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej czy walk pod Monte Cassino podczas II wojny światowej.
Burmistrz Krotoszyna, działając
w imieniu Rady Miejskiej, zaskarżył owo
zarządzenie wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Wyrok zapadł 13 czerwca. – Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Poznaniu (…),
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13

czerwca 2018 r. sprawy ze skargi Rady
Miejskiej w Krotoszynie na zarządzenie
zastępcze Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 29 stycznia 2018 r. nr KN-I. 4102.17.2018.10 w sprawie nadania
ulicy 23 Stycznia położonej w miejscowości Krotoszyn nazwy Konstantego Skąpskiego 1. uchyla zaskarżone zarządzenie
zastępcze; 2. zasądza od Wojewody Wielkopolskiego na rzecz Rady Miejskiej
w Krotoszynie kwotę 480 zł tytułem
zwrotu kosztów postępowania – tak
brzmi sentencja. Wyrok nie jest prawomocny. Od wydanej przez Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Poznaniu decyzji
wojewodzie przysługuje skarga kasacyjna
do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

16 czerwca przy placu zabaw na ul.
Kasprzaka w Krotoszynie odbył się
coroczny festiwal „Piosenka dla taty”, organizowany przez Radę Osiedla nr 8. Na imprezę przybyło wielu
mieszkańców i każdy z pewnością
znalazł coś dla siebie.

przeprowadzono na plenerowej siłowni.
Po raz kolejny zorganizowano konkurs kulinarny „Osiedlowe wypieki”.
Wyjątkowym punktem programu
było wspólne odśpiewanie piosenki „Co
powie tata?”, dedykowanej wszystkim tatusiom z okazji ich zbliżającego się święta.
Występy rapera i zespołu tańca nowoczesnego Temperature oraz recytacja wiersza
Marii Konopnickiej „Wąwóz Samosierry”
przez mieszkankę osiedla zebrały
przed sceną liczną publiczność.
Wielu mieszkańców skorzystało
z prężnie działającej kawiarenki, serwującej słodkie ciasto, kawę, grillowaną kiełbaskę i grochówkę. O oprawę muzyczną zadbał DJ Świstak.

Dla najmłodszych przygotowano malowanie twarzy i zabawy z animatorami
z Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej.
Dzięki symulacji z autochodzikiem krotoszyńskiej Straży Miejskiej dzieci zapoznały
się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Ponadto mogły się wyszaleć
na dmuchanym zamku i trampolinie.
Miłośnicy aktywności fizycznej wzięli udział w konkursie „Dla taty”, który

(NOVUS)

NA DRODZE

20 czerwca na drodze krajowej nr 36
w miejscowości Biadki doszło do kolizji trzech pojazdów. Na czas trwania
czynności służb ratowniczych droga
była całkowicie zablokowana – wyznaczono objazdy. Jeden z kierowców jechał pod wpływem alkoholu.
Do działań zadysponowano zastępy
z JRG w Krotoszynie i z OSP Biadki. Jak
się okazało, zderzyły się dwa samochody
ciężarowe, które następnie uderzyły w pojazd dostawczy z przyczepą. Żaden z nich

nie przewoził materiałów niebezpiecznych, a osoby biorące udział w zdarzeniu
nie odniosły obrażeń.
Strażacy z wykorzystaniem sprzętu
hydraulicznego uzyskali dostęp do akumulatora w pojeździe dostawczym, który
następnie odłączyli. Po czynnościach policyjnych samochody ciężarowe usunięto
z drogi w miejsce bezpieczne.
– Kierujący pojazdem ciężarowym
marki Scania z wywrotką, jadąc od strony
Krotoszyna, zbliżał się do miejsca, gdzie
wykonywane były prace drogowe. Otrzy-

FOT. PSP Krotoszyn

Kolizja trzech pojazdów

mał sygnał do zatrzymania się przez osobę kierującą ruchem. Kierowca jednak
nie zatrzymał się, wjechał na przeciwległy
pas drogi i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym, który
otrzymał wcześniej sygnał do jazdy. Oba
pojazdy uderzyły w samochód zaparkowany na poboczu, należący do firmy wykonującej remonty drogowe. Kierowca
scanii był po spożyciu alkoholu – 0,23
miligrama w wydychanym powietrzu.
Materiał zostanie skierowany do sądu
w celu ukarania mężczyzny za jazdę
po spożyciu alkoholu – informuje Piotr
Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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Ostatni dzień głosowania!
Nasz konkurs WYMARZONY POKÓJ
MALUCHA na finiszu! Głosowanie zakończy się dziś o godzinie 23.59.
Do wygrania jest kompleksowy remont
pokoju dla dziecka o wartości kilku tysięcy złotych.
Mamy 26 uczestników – każdy z nich
ma jeszcze szansę na główną nagrodę!
Drugi etap – czyli głosowanie smsowe – kończy się dziś o godz. 23.59. Osoba,
która zdobędzie najwięcej głosów, wygra remont pokoju dla swojego dziecka. Zostało
więc tylko kilka godzin...
Remont pokoju wykonają nasi Sponsorzy. POLBUD-SKŁADY. PL Sp. z o.o. sponsoruje materiały budowlane dla pokoju
o metrażu do 30m2 o wartości 450 zł.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
KAMIX zafunduje zabawki o wartości 600 zł. Zakład Usług Elektrycznych
Stanisław Gdynia zamontuje instalację

elektryczną w pokoju o metrażu
do 30m2 – wartość tej usługi to 600 zł. P.

OŚWIATA

Internauta pyta, burmistrz tłumaczy
Jeden z internautów na portalu „Zapytaj burmistrza” poruszył temat nieprawidłowości przy rozliczaniu nadgodzin
nauczycieli w gminie Krotoszyn i ewentualnych pozwów przeciwko organowi
prowadzącemu w celu uzyskania wyrównania czy odszkodowania. Pisaliśmy o tej sprawie niedawno na łamach naszej gazety.
Za dni, w których nie odbywały się zajęcia dydaktyczne, nauczycielom nie wypłacano wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. W związku z tym część
krotoszyńskich nauczycieli planuje złożenie zbiorowego pozwu przeciwko organowi prowadzącemu, czyli burmistrzowi
Krotoszyna.
Internauta, który przedstawia się jako
nauczyciel zgminy Krotoszyn, zadał włodarzowi następujące pytania: Co z tymi niezapłaconymi nadgodzinami? Czy to prawda,
co mówią senator i media? Prosimy o informację, zanim podejmiemy decyzję o pozwie! Czy i kiedy zostaną wyrównane nauczycielom błędnie rozliczone nadgodziny
w placówkach miejskich? Czy senator Mikołajczyk się myli? Dlaczego urząd odmawia komentarza? Czy urzędnicy zarabiają
za mało według Pana?
Burmistrz Franciszek Marszałek odpo-

wiedział na powyższe kwestie bardzo obszernie. – Kontynuowana od dłuższego
czasu w naszym mieście akcja przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, z silnym
udziałem senatora RP Łukasza Mikołajczyka i wsparciem przedstawicieli zaprzyjaźnionej z nim poznańskiej kancelarii adwokackiej, która za swoje usługi będzie pobierać wynagrodzenie, potwierdza charakterystyczne dla okresu przedwyborczego działania polityczne, budzące w społeczeństwie
różne emocje – pisze włodarz Krotoszyna. – Szkoda, że w tym przypadku przyjęły
one formę kategorycznych żądań nauczycieli, zatrudnionych w szkołach samorządu
gminnego, zarzucania burmistrzowi Krotoszyna niewypłacania należnego, zdaniem
nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i straszenia zbiorowymi
pozwami sądowymi. Lokalne media podejmują na swoich łamach problem wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których wypadają dni wolne od zajęć dydaktycznych. To zagadnienie jest w środowisku oświatowym
dość mocno dyskutowane. Jako organ prowadzący szkoły nie pozostajemy na tę sprawę obojętni, mimo że sytuacja prawna nie
jest tak jednoznaczna, jak twierdzi senator
Mikołajczyk. Prowadzimy rozmowy ze
związkowcami reprezentującymi nauczy-

cieli zrzeszonych w organizacjach takich jak
Związek Nauczycielstwa Polskiego czy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność” Pracowników Oświaty, prezentujemy nasze stanowisko na spotkaniach z radnymi Rady Miejskiej w Krotoszynie. Uwzględniając zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy, wyjaśniamy, że wynagrodzenie należy się nauczycielowi, który
w dniach takich jak rekolekcje czy egzaminy realizował faktycznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi – wyjaśnia F.
Marszałek.
Dalej burmistrz podkreśla, że zgodnie
z art. 39 ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe stanowi składnik, który ustalany jest
na podstawie prac przez nauczyciela już
wykonanych i wypłacany jest w ostatnim
dniu przepracowanego miesiąca. – Określenie ustawowe „na podstawie już wykonanych prac przez nauczyciela” bardzo jasno
tłumaczy przyjęty przez nasz samorząd system wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe – tłumaczy włodarz
Krotoszyna. – Karta Nauczyciela nie wskazuje, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje, a w jakich nie zachowuje prawa
do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, zagadnienie to
szczegółowo wyjaśniane jest w orzecznic-

do 25m2 – wartość 700 zł. Przedsiębiorstwo Handlowe AT S.A. dostarczy oświetlenie dla pokoju o metrażu do 30m2 – wartość 800 zł. SZYMON HORYZA „FACH-STOL”
zamontuje panele podłogowe w pokoju
o metrażu do 20m2 – wartość 1250 zł.
TADEUSZ KIERAKOWICZ „BETA” ufunduje
łóżko z montażem o wartości 1500 zł. TOMASZ RYNOWIECKI „FINESTRA” pokryje
koszty okna z montażem – wartość 1700 zł.
Zachęcamy do głosowania w naszym konkursie! Regulamin oraz klasyfikacja
on-line
dostępne
są
na http://www.glokalna.pl/wygraj-pokoj-dla-swojego-dziecka/.
KINGA KOSTKA

JAK GŁOSOWAĆ?
Wyślij SMS pod nr 7248
(koszt 2,46 zł z VAT) o treści POKOJ, podając numer kandydata według wzoru:
POKOJ. 31

H. U. DAF-MAL USŁUGI BUDOWLANE DARIUSZ FABIANOWSKI pokryje koszty re-

Zwiększ liczbę głosów
jednym sms-em!

montowe w pokoju o metrażu do 25m2
o wartości 600 zł. Nieruchomości Daria
Praczyk przekaże mebel do pokoju oraz
zaaranżuje wnętrze pokoju o metrażu

Oddaj 3 głosy! Wyślij sms o tej samej
treści na numer 74567 (4.92 z VAT)
Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567 (7,38 z VAT)

twie sądowym. Po z pewnością skutecznej
interwencji Pana senatora i blisko pięciomiesięcznym oczekiwaniu na wyjaśniania
dotyczące tych kwestii Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało, że „wynagrodzenie przysługuje zaokres faktycznie wykonywanej pracy oraz okres, kiedy pracownik
nie świadczy pracy, lecz przepisy przyznają
mu prawo do wynagrodzenia. Przepisy kodeksu pracy stanowią, że pracownikowi
za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonania i doznał przeszkód
z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie”, co w analizowanej
sytuacji nie miało miejsca. Ministerstwo
Edukacji Narodowej na wstępie swojej odpowiedzi jednoznacznie określa, że „regulamin wynagradzania nauczycieli jest aktem
prawa miejscowego, wydanym przez organ
prowadzący (Radę Miejską w Krotoszynie)
i do niego należy interpretacja zawartych
w nim zapisów”. W tym miejscu należy
wskazać, że regulamin wynagradzania
z2009 roku zawierał zapis bardziej korzystny dla nauczycieli. Ten zapis został zakwestionowany przez wojewodę, który nakazał
jego usunięcie.
Burmistrz informuje też, że corocznie
do kwoty wynagrodzeń nauczycieli samorząd gminny dokłada ponad 3 miliony złotych. Zwiększenie tej kwoty, zdaniem włodarza Krotoszyna, może skutkować niezrealizowaniem innych ważnych zadań gminy.
Wspomina również, że od wielu lat praktykowany jest system przydzielania przez

gminę godzin natzw. zajęcia dodatkowe dla
uczniów, które dają nauczycielom szansę
zwiększenia wynagrodzenia, a co najważniejsze – w wielu wypadkach gwarantują
im zatrudnienie w pełnym wymiarze.
– Pragnę bardzo mocno podkreślić, że
wdrożenie w roku 2017 reformy systemu
oświaty nie spowodowało likwidacji żadnej
szkoły i nie doprowadziło do grupowych
zwolnień wśród nauczycieli – przypomina
F. Marszałek. – Szkoły Miasta i Gminy Krotoszyn pracują w bardzo dobrych warunkach, dysponują bogatą ofertą edukacyjną,
obejmującą klasy dwujęzyczne, sportowe
czy integracyjne. Z powodzeniem realizowany jest już od ponad 5 lat system stypendialny dla uczniów uzdolnionych i zdobywających osiągnięcia w nauce, sztuce czy
sporcie. Wśród wielu samorządów jesteśmy
jednostką, która nie ogranicza nakładów
na realizację zadań oświatowych, lecz
wprost przeciwnie, bardzo mocno i systematycznie wspiera dyrektorów w kierowaniu pracą szkół.
Jako burmistrz Krotoszyna sądzę, że
ostatnie wydarzenia budzą poważne wątpliwości, czy zainteresowane strony w równym stopniu współdziałają dla dobra środowiska oświatowego. Wydarzenia te doprowadzą, moim zdaniem, do jego wewnętrznego skłócenia, do konfliktu z samorządem
i dyrektorami szkół – stwierdza burmistrz
Krotoszyna.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

To i Owo
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NOC BIBLIOTEK

Wnuczka Zygmunta
Wieliczki z wizytą
w muzeum

Akcja pod hasłem „RzeczpospoCzyta”

Żona Zygmunta Wieliczki, Irena
z domu Szwedzińska, była siostrą Wandy
Szwedzińskiej, babci Alicji. Rodzina
Szwedzińskich jeszcze przed I wojną światową mieszkała w Dzierżanowie, gdzie ojciec Ireny i Wandy był nauczycielem.
W latach 90. ubiegłego wieku do rodziny
Kryszkiewiczów przyjechała mama pani
Cristiny, Zofia Wieliczka-Benndorf, która
w czasie okupacji niemieckiej mieszkała
w podkrotoszyńskiej leśniczówce wujostwa. Cristina Benndorf mieszka na stałe
w Brazylii, mówi po polsku.
Zygmunt Wieliczka urodził się 25
września 1890 roku w Krakowie, w rodzinie Henryka i Alberty z domu Boglar.
W1912 ukończył Szkołę Politechniczną
we Lwowie. Podczas I wojny światowej
służył w armii austro-węgierskiej. W listopadzie 1918 przybył do Kołomyi, gdzie
zgłosił się do gen. Bolesława Roji – komendanta Krakowa. Podjął wówczas decyzję o wyjeździe do Wielkopolski.
16 listopada Wieliczka dotarł do swojej rodziny w Borku. Podczas powstania
wielkopolskiego ppor. Zygmunt Wieliczka pełnił funkcję szefa sztabu VII Okręgu
Wojskowego w Ostrowie Wlkp., w skład
którego włączono między innymi oddziały powstańcze z obszaru ówczesnego powiatu krotoszyńskiego oraz Sulmierzyc
(siły koźmińskie włączono do VI Okręgu

FOT. www.krotoszyn.pl

Na początku czerwca krotoszyńskie
Muzeum Regionalne odwiedziła Cristina Maria Benndorf, wnuczka Zygmunta Wieliczki – podporucznika,
szefa sztabu VII Okręgu Wojskowego w Ostrowie Wlkp. podczas powstania wielkopolskiego. Pani Christina przyjechała do naszego miasta
na zaproszenie Alicji Kryszkiewicz-Świst, która zawodowo i prywatnie
zajmuje się historią regionu.

W pierwszym tygodniu czerwca
w 1875 bibliotekach w całym kraju,
w tym również w Krotoszynie, Koźminie Wlkp., Zdunach i Sulmierzycach, zorganizowano IV Noc Bibliotek. To ogólnopolska akcja, która
w niekonwencjonalny sposób promuje czytanie i książnice jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury, z ofertą dla osób w każdym wieku.

Wojskowego
w
Jarocinie).
Sztab VII Okręgu organizował walki
na froncie południowym powstania,
a tworzące go formacje z czasem połączono w 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich,
w którego skład wchodziły trzy bataliony:
ostrowski (I), krotoszyński (II) i ostrzeszowski (III).
Dzięki publikacjom Zygmunta Wieliczki znany jest przebieg powstania wielkopolskiego, m. in. w naszej okolicy. Najbardziej wartościowym źródłem informacji na ten temat jest wydana w 1932 r.
książka „Od Prosny po Rawicz”. Ponadto
warte uwagi są także inne jego opracowania z okresu międzywojennego: „Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918/1919”, „Tło polityczne Powstania Wielkopolskiego 1918/19” i „Szkice
i fragmenty z powstania wielkopolskiego 1918/19”, a także – już powojenne:
„Prawda a legendy powstania wielkopolskiego 1918-1919” i „Powiat witkowski
w okresie rewolucji niemieckiej 19181919”.
Na początku II wojny światowej Zygmunt Wieliczka osiadł w Brazylii, dokąd
jego żona i dorosłe już dzieci przyjechały
po zakończeniu wojny. Tam też zmarł
w 1975 r.
OPRAC. (NOVUS)

W tym wyjątkowym roku 100-lecia
odzyskania niepodległości akcji przyświecało hasło „RzeczpospoCzyta”. W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się
spotkanie z Tomaszem Kruczkiem – pisarzem, pedagogiem, harcerzem, historykiem oraz animatorem kultury. Jego seria
książeczek aktywizujących dla najmłodszych wydana została w wielu językach.
Gościem w KBP był również Dal Taylor – Anglik, który obecnie mieszka w Poznaniu. Jego pasją jest historia, zwłaszcza
militarna. Swój czas dzieli między zespół
muzyki średniowiecznej, ruch skautowy
Royal Rangers, w ramach którego prowadzi klub modelarski dla nastolatków,
a także Towarzystwo Byłych Żołnierzy
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Swoimi zainteresowaniami dzieli

się z innymi, organizując wystawy i pokazy historyczne dla szkół, bibliotek czy
muzeów.
Uczestnicy Nocy w krotoszyńskiej bibliotece mogli obejrzeć makietę historyczną „Drogi do niepodległej”, prezentującą plan bitwy z okresu I wojny światowej, mundury polskich żołnierzy z czasów walk o niepodległość oraz reprinty
wydawnictw harcerskich od początku powstania ruch skautowego w Polsce do roku 1939. Można było też poznać historię

walk o niepodległość oraz sylwetki osób,
którym zawdzięczamy odrodzenie naszej
ojczyzny.
W sulmierzyckiej bibliotece zorganizowano zabawy detektywistyczne dla najmłodszych, czytanie legendy „Sulimirowe grodziszcze” oraz wielki test wiedzy
o Sulmierzycach pod patronatem burmistrza Dariusza Dębickiego.
W Zdunach Noc Bibliotek rozpoczęła się od spektaklu teatralnego „Nie
do wiary! W bibliotece kryją się czary”.
Potem można było podziwiać występ taneczny najmłodszej grupy zespołu Krotoszanie. Gościem specjalnym wieczoru był
Michał Larek, wykładowca Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dziennikarz, autor wielu książek kryminalnych. Ponadto zorganizowano „Nocne
podglądanie wszechświata” wraz z Ireneuszem Włodarczykiem i Zdzisławem
Pauterem, którzy przybliżyli zainteresowanym tematykę gwiazd i astronomii.
W koźmińskiej bibliotece najmłodsi
mieli okazje wziąć udział w grze terenowej, w trakcie której należało znaleźć
skarb Maćka Borkowica. Główną atrakcją
były warsztaty teatralne. Uczestnicy wcielali się w postacie z czasów panowania
Maćka Borkowica.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

ZSP 3 NR KROTOSZYN

Wycieczka na Pomorze
Na początku czerwca uczniowie ZSP
nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie
udali się na wycieczkę do Gdyni.
Młodzież, pod opieką nauczycieli,
miała okazję zobaczyć najważniejsze zabytki tego miasta.
Trzy dni zwiedzania uczniowie Trójki rozpoczęli od Akademii Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni. Tam mogli obejrzeć bazę dydaktyczną, wejść na symulator okrętu
podwodnego czy zobaczyć pracownię ze

sprzętem wybuchowym. Przewodnik zaprowadził grupę do sali ćwiczeniowej,
gdzie każdy strzelał z broni pneumatycznej. Jednym z najlepszych strzelców okazała się nauczycielka – Ewa Kmieć.
Zwieńczeniem wizyty na Akademii
był pobyt na symulatorze „mostka” – najważniejszego miejsca dowodzenia statkiem.
Jedna z uczennic „przeprowadziła” statek
przez morze w czasie sztormu i dużych fal.
Młodzież z Krotoszyna zobaczyła także Skwer Kościuszki, ORP Błyskawica, Dar
Pomorza, a także Akwarium Gdyńskie,

w którym podziwiała wyjątkowe okazy ryb
i roślin, żyjących w morzach i oceanach.
Krotoszynianie udali się także na Półwysep Helski, a po drodze mijali wiele bunkrów. Byli w fokarium oraz na Kładce
na Cyplu. W programie wycieczki był także
wyjazd do Sopotu. Opiekę nad grupą sprawowały Marzena Budnik oraz Ewa Kmieć.
(GRZELO)

Wydarzenia
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KROTOSZYN

Skwer przyjazny rodzinom

16 czerwca na tzw. górce na ul. Konstytucji 3 Maja odbyła się biesiada
osiedlowa, w trakcie której oficjalnie
otwarto skwer przyjazny rodzinom.
Dla uczestników imprezy przygotowano wiele atrakcji.
Pierwotnie wspomniana górka miała
być zlikwidowana, ale dzięki inicjatywie
mieszkańców odstąpiono od tej decyzji.
Był pomysł, żeby powstał tam plac zabaw,
lecz zrezygnowano z niego, gdyż stosunkowo niedaleko – przy Szkole Podstawowej
nr 8 oraz na ul. Fabrycznej – są już takie
obiekty. Dlatego zdecydowano, że powstanie tam skwer, na którym znajdują się teraz stół z piłkarzykami, stół do szachów /
warcabów, ławki i bujna roślinność.

W trakcie oficjalnego otwarcia obiektu doszło do symbolicznego przecięcia
wstęgi. Przybyli mieszkańcy mieli okazję
podziwiać występy artystyczne dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie
oraz chóru Izydorki z Biadek. Zorganizowano również warsztaty i różne konkursy. Przygotowano też poczęstunek w postaci wypieków, zimnych napoi czy kiełbaski z grilla. Biesiada zakończyła się
wspólnym śpiewaniem piosenek żołnierskich i przemarszem z kwiatami na kwaterę wojskową.
Impreza była zorganizowana dzięki
wsparciu burmistrza Krotoszyna w ramach inicjatywy lokalnej.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

BEZPIECZEŃSTWO

Pokaz akcji ratunkowej
„Bezpieczny przejazd – szlaban
na ryzyko!” to kampania społeczna,
w ramach której 15 czerwca na ul.
Towarowej w Krotoszynie zorganizowano dla młodzieży pokaz akcji ratunkowej.
Scenariusz był taki: o godzinie 10.00 przyjęto zgłoszenie o zderzeniu busa z pojazdem szynowym na niestrzeżonym przejeździe kolejowym; bezpośredni świadek wypadku nie był
w stanie określić stanu i ilości osób po-

szkodowanych. Do działań zadysponowano po dwa zastępy z JRG i z OSP
w Krotoszynie oraz po jednym z OSP
Kobylin, OSP Zduny i OSP Koźmin
Wlkp. Pierwsze jednostki, które przybyły na miejsce zdarzenia, zastały zmasakrowanego busa, a znaczna część osób
poszkodowanych pod wpływem siły
uderzenia wypadła z rozbitego pojazdu
na zewnątrz. W miarę upływu czasu
na miejsce docierały kolejne zastępy straży pożarnej oraz Zespoły Ratownictwa
Medycznego, jak również patrole policji,

Straży Miejskiej i Straży Ochrony Kolei,
które zapewniały bezpieczne i komfortowe prowadzenie działań ratowniczych
poprzez izolację miejsca działań
przed dostępem osób postronnych.
Pozorowany wypadek na przejeździe kolejowym poprzedzony został prewencją społeczną dla 250 uczniów szkół
podstawowych. Celem akcji jest kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw
społecznie pożądanych, podnoszenie
świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej
ostrożności na przejazdach i terenach
kolejowych.
W akcję zaangażowały się Zakłady
Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji i Państwowe Ratownictwo Medyczne
w Krotoszynie, Powiatowe i Gminne
Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Straż Ochrony Kolei oraz Straż Miejska
w Krotoszynie
Komendant powiatowy PSP, st. bryg.
Jacek Strużyński, w swoim wystąpieniu
przekazał niezwykle cenne wskazówki dotyczące bezpiecznego przebywania
nad zbiornikami wodnymi oraz przypomniał najistotniejsze zasady bezpiecznego
wypoczynku w czasie wolnym od szkoły.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

8

Zdrowie/Uroda

WTOREK, 26 czerwca 2018

Zdrowie/Uroda

9

10

Motoryzacja

WTOREK, 26 czerwca 2018

Motoryzacja

11

Wydarzenia

12

WTOREK, 26 czerwca 2018

GÓRECZKI

HISTORIA

Dorośli dzieciom

Zjazd absolwentów Liceum Pedagogicznego
W sobotę, 16 czerwca, w Szkole
Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika odbył się zjazd absolwentów
dawnego Liceum Pedagogicznego
w Krotoszynie.

Zwieńczeniem dnia była biesiada w restauracji Krotosz.
Nazajutrz uczestnicy zjazdu udali się
na cmentarz, żeby zapalić znicze na grobach zmarłych nauczycieli.
W latach 1921-1936 w budynku
obecnej SP nr 5 mieściło się Seminarium
Nauczycielskie. W 1937 zostało ono
przekształcone w Liceum Pedagogiczne,
które funkcjonowało do 1970 roku. Przez
ten czas wykształcenie w tej szkole zdobyło 2935 nauczycieli różnych specjalności.

Najpierw w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli odbyła się Msza św. Następnie
w auli SP nr 5 odbyła się uroczysta akademia, w trakcie której przypomniano historię liceum. Było też wspólne śpiewanie
piosenek z czasów szkolnych. Absolwenci
zwiedzili budynek swojej dawnej szkoły.

W Góreczkach (gm. Koźmin Wlkp.)
odbył się festyn rodzinny „Dorośli
Dzieciom”. Imprezę już po raz trzeci
zorganizowała Fundacja Wsparcia
Rolnika POLSKA ZIEMIA, we współpracy z Instytutem Gospodarki Rolnej
i Przedsiębiorstwem Rolnym RUSKO.
Honorowy patronat nad festynem
objęli burmistrz Koźmina Wlkp., komendant powiatowy policji w Krotoszynie
oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Koźminie Wlkp.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji,
jak choćby dmuchana zjeżdżalnia, eurobungee i zorbing, zabawy integracyjno-edukacyjne czy konkursy z nagrodami.
Funkcjonariusze koźmińskiej policji

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
26-28 czerwca

przeprowadzili prelekcję na temat zasad
bezpieczeństwa w okresie wakacji i rozdawali odblaskowe opaski. Wielkie zainteresowanie wzbudził pokaz pojazdu strażackiego. Ponadto strażacy przekazali dzieciom ważne informacje odnośnie zasad
udzielania pierwszej pomocy.
Uczestnicy festynu mogli obejrzeć
wystawę ptaków ozdobnych i przejechać
się dorożką. Nie zabrakło oczywiście
smacznego cateringu – z uwzględnieniem słodkości dla najmłodszych.
Celem imprezy było atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom
z okazji ich święta. W festynie uczestniczyło około 200 osób z Góreczek i okolicznych miejscowości.
(ANKA)

(NOVUS)

BIBLIOTEKA

Spotkanie z pisarką
W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej już po raz trzeci gościła Jolanta
Bartoś, autorka książek sensacyjno-kryminalnych. Spotkanie połączone
było z promocją powieści „Uwięzieni
w Galerii Lochy”.
Jolanta Bartoś urodziła się w Jarocinie,
przez wiele lat mieszkała w Krotoszynie,
a obecnie związana jest z Lesznem. Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim, Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, gdzie uzyskała tytuł magistra PR.

godz. 17.00 – WYSZCZEKANI– USA, komedia, 92'
– 2D dubbing
godz. 18.45 – KOCHAJĄC PABLA,
NIENAWIDZĄC
ESCOBARA
–
Hiszpania/Bułgaria, dramat/kryminał, 123' - 2D
godz. 21.00 – PRZEBUDZENIE DUSZ – Wlk.
Brytania, dramat/horror, 98’ – 2D

godz. 10.00 – ODLOTOWY NIELOT – Wtorki-czwartki
Belgia/Islandia, animowany, 80' - 2D dubbing
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
godz. 15.30 – ODLOTOWY NIELOT – wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I
LO.
Belgia/Islandia, animowany, 80' - 3D dubbing

Pisarstwo jest jedną z jej pasji. Debiu towa ła powie ścią „Nie po kor na”
w 2016 r. Rok póź niej uka zał się
„Jad”. Akcja najnowszej książki rozgrywa się w Galerii Lochy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lesznie. Dwanaście osób zostało uwięzionych i zdanych na łaskę i niełaskę dobrze znającego podziemia biblioteki i żądnego
mordu psychopaty.
Pisarka mówiła o tym, skąd wziął się
pomysł na tę powieść, czytała fragmenty
oraz pokazała zdjęcia leszczyńskich lo-

30 czerwca

chów. W klimat książki wprowadziły zebranych odgłosy burzy i deszczu.
(NOVUS)

Do 31 sierpnia

V Zjazd Bliźniaków w Przedszkolu nr 5 Wesoła
Wystawa prac Radosława Barka „Miasta, miasteczka,
Gromadka.
7 lipca
krajobrazy – szkice z podróży” w Muzeum
V Spotkanie Integracyjne „Hiszpańska fiesta”,
Regionalnym.
organizowane przez Radę Osiedla nr 6.
13-15 lipca

IV edycja LOGinLAB.
Od 3 lipca do 28 sierpnia

Rozdrażew

„Sposób na dobre wakacje” – Krotoszyńska Biblioteka 30 czerwca-1lipca
Publiczna zaprasza dzieci wraz z rodzicami do
udziału w bezpłatnych zajęciach.
Dni Gminy Rozdrażew
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KARATE

REKREACJA

Triumf Shodana w Lesznie

Przyjazne bieganie w Kobiernie

Znakomicie spisali się reprezentanci
UKS Shodan Zduny na XXVIII Leszczyńskich Mistrzostwach Karate o Puchar
Prezydenta Miasta. W najstarszym turnieju w kraju nasz klub zajął pierwsze
miejsce w klasyfikacji zespołowej.
W zmaganiach brało udział 320 zawodników z 30 klubów. Dorobek zdunowskiej ekipy to osiem złotych medali,
sześć srebrnych i 14 brązowych. Dobrze
spisali się także karatecy ASW Nippon
Krotoszyn, którzy wywalczyli 11 medali,
a Marcelina Pleskacz została najlepszą zawodniczką zawodów. Zawodnicy kobylińskiego Ukemi zdobyli trzy brązowe krążki, a Koźmiński Klub Karate Shotokan
zgarnął jeden złoty medal i dwa srebra.
W Lesznie na najwyższym stopniu
stanęli Jarosław Adamski (UKS Shodan – kata), Wiktoria Maciaszek (UKS

Shodan – kata), Jakub Romański (UKS
Shodan – kata), Marta Streubel (UKS
Shodan – kata), Zuzanna Szymańska
(UKS Shodan – kata), Katarzyna Trafankowska (UKS Shodan – kata), Marcelina
Pleskacz (Nippon – kumite), Jakub Pleskacz (Nippon – kumite) oraz Kajetan
Woźniak (Koźmiński KK – kumite),
a także zespoły Shodana w kata drużynowym chłopców 14-17 lat oraz kata PK
mieszane 8 lat i mniej.
Warto też wspomnieć, iż 10 czerwca M. Pleskacz i J. Pleskacz pokazali się
z bardzo dobrej strony w Otwartym Turnieju Karate Hayashi Cup 2018. J. Pleskacz triumfował w kumite kadetów
open i był trzeci w kumite kadetów w kat.
do 65 kg. Z kolei M. Pleskacz wywalczyła
dwa złota w kumite – w open
i w kat. 65 kg kadetek.
(GRZELO)

15 czerwca w Kobiernie odbył się XXIII
Bieg Sokoła. Do rywalizacji przystąpiło
liczne grono miłośników biegania.
Organizatorami imprezy były gmina
Krotoszyn, Stowarzyszenie Nasze Kobierno i samorząd wsi Kobierno. Miała ona
na celu popularyzację biegów jako jednej
z form aktywnego wypoczynku oraz upowszechnianie masowej rekreacji wśród
dzieci i młodzieży.
Rywalizacja toczyła się w różnych kategoriach wiekowych, z podziałem na dziewczęta i chłopców. Przedszkolaki miały
do pokonania dystans 100 metrów, uczniowie szkół podstawowych ścigali się na 200
metrów (roczniki 2010-2011), 400 me-

trów (2009), 600 metrów (20062008), 800 metrów (2005-2006)
i na 1000 metrów (2005 – chłopcy), a sympatycy biegania oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wystartowali w Biegu Przyjaźni na 1800 m.
W poszczególnych kategoriach triumfowali: Gabrysia Poczta (Kobierno – przedszkolaki), Oliwier Maćkowiak (Brzoza – przedszkolaki), Samanta Ostój (Koźmin Wlkp. – 2011), Wojciech Kęsy (SP
Kobierno -2011), Hanna Wiatrak (SP Kobierno – 2010), Alan Szydłowski (SP Świnków – 2010), Nikola Łacina (SP Kobierno – 2009), Wiktor Morawski (SP Kobierno – 2009), Oliwia Chytrowska (SP nr 4
Krotoszyn – 2008), Kamil Łagoda (SP Be-

nice – 2008), Zuzanna Garbarek (SP Benice – 2007), Jakub Broda (SP Kobierno – 2007), Aleksandra Szczepaniak (SP
nr 4 Krotoszyn – 2006), Mateusz Gąsiorek
(SP Kobierno – 2006), Aleksandra Frala
(SP Kobierno – 2005), Filip Pinkowski (SP
nr 8 Krotoszyn – 2005).
W Biegu Przyjaźni najlepsi byli Zuzanna Garbatowska (SP Kobierno), Piotr
Szymczak (SP Kobierno), Monika Jadczak
(LO Krotoszyn), Dawid Talarczyk (ZSP
nr 1 Krotoszyn), Marta Janik (Brzoza) i Kamil Konieczny (Kobierno).
W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęli gospodarze – 481 punktów.
(NOVUS)
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TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Dziewczyny lubią brąz

Aż trzy medale wywalczyły na Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowców mieszkanki gminy Koźmin Wielkopolski, na co dzień reprezentujące MUKS Białe Tygrysy Jarocin. Wszystkie nasze zawodniczki
zdobyły brązowe krążki.
Tegoroczna najważniejsza impreza dla
juniorów imłodzieżowców odbyła się wPleszewie, a wystartowało w niej ponad 300 zawodniczek i zawodników z ponad 50 klubów. Wtym gronie znalazła się ośmioosobowa reprezentacja Białych Tygrysów w składzie z trzema mieszkankami gminy Koźmin Wielkopolski – Alicją Kowańdy, Katarzyną Półrolniczak i Natalią Wosiek.

PIŁKA NOŻNA

Trzy nasze juniorki wygrały swoje
walki eliminacyjne i znalazły się w strefie
medalowej. Alicja Kowańdy w kat.
do 59 kg rozpoczęła zawody od bardzo
pewnego zwycięstwa nad Marią Radoman (AZS AWF Warszawa), aby w półfinale ulec tzw. złotym punktem w dodatkowej, czwartej rundzie Łucji Oleszczuk
(Promyk Ciechanów).
W tej samej kategorii rywalizowała
pierwszoroczna juniorka – Natalia Wosiek, która w pierwszej rundzie pokonała
Maję Wojciech (AZS UWM Olsztyn),
a w półfinale nie sprostała późniejszej złotej medalistce, Julii Seredzie (AZS AWF
Warszawa). Z kolei Katarzyna Półrolniczak, rywalizująca w kat. do 55 kg, poko-

ZAPASY

Polegli dopiero w finale 12 medali Olimpijczyka
W Sulmierzycach odbyły się Otwarte
Mistrzostwa Powiatu Krotoszyńskiego w Zapasach. Zawody zgromadziły 134 zawodników z 13 klubów
z trzech województw.
Na matach rywalizowały dzieci, młodzicy oraz kadeci. W punktacji drużynowej triumfowała Olimpia Cieszków, wyprzedzając Tęczę Środa Wielkopolska
oraz Modliszki Słomków Mokry. Gospodarze imprezy, czyli ekipa Olimpijczyka

Sulmierzyce, zdobyli 12 medali i sklasyfikowani zostali na piątym miejscu.

nała w pierwszej rundzie Natalię Sidorenko (Sokół Kościan), natomiast w półfinale
nie dała rady Natalii Nikliborc (AZS OŚ
Poznań).
Łącznie ekipa Białych Tygrysów wywalczyła cztery brązowe medale (czwarty
dołożyła Martyna Stasik) i aż 32 punkty
do Systemu Sportu Młodzieżowego, co dało jej ósme miejsce w klasyfikacji punktowej pośród 49 sklasyfikowanych klubów.
– Tak samo jak po Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży, tak i teraz mogę
spokojnie ekipie juniorów i młodzieżowców wystawić piątkę z dużym plusem – mówi Józefina Nowaczyk-Wróbel,
trenerka MUKS Białe Tygrysy Jarocin. – Do szóstki zabrakło naprawdę niewiele, bo spokojnie jeden z tych brązowych medali mógł mieć inny, cenniejszy
kolor. Najbliżej tego była Alicja Kowańdy.
Niestety, w walce półfinałowej zabrakło
troszkę szczęścia i przegrała ją tzw. złotym
punktem. Z kolei Katarzyna Półrolniczak
i Natalia Wosiek swoje walki półfinałowe
przegrały dość zdecydowanie, ale akurat
do nich mam najmniej uwag – wręcz jestem zaskoczona pozytywnie ich występem. Natalia jest bowiem pierwszoroczną juniorką, a my nigdy nie wymagamy
od takich osób jakichkolwiek wyników.
Kasia natomiast była sklasyfikowana dość
nisko w rankingu PZTO i wiedzieliśmy,
że będzie mieć trudną drogę do strefy medalowej – stwierdza trenerka.
OPRAC. (ANKA)

Spośród reprezentantów sulmierzyckiego klubu na najwyższym stopniu podium stanęli Nikola Kromarek, Zuzanna
Kokot, Filip Cierniejewski i Igor Orlikowski, srebrne krążki wywalczyli Szymon Gibasiewicz, Magdalena Machnik oraz Antonina Cierniejewska, a brązowe – Tomasz Kowalski, Dominika Grobelna,
Martyna Płonka, Gracjan Wieczorek i Julianna Adamska.
W trakcie zawodów przeprowadzono
także konkurs skoków akrobatycznych.
Magdalena Machnik oraz Igor Orlikowski
znaleźli się w trójce najlepszych.
(GRZELO)

SIATKÓWKA

Gospodarze tuż za podium

W fazie grupowej nasz zespół odniósł
dwa wysokie zwycięstwa i zanotował jeden remis. Astra pokonała Orlika Kraszewice 6: 0 po trzech golach Bartosza Golińskiego, dwóch Mateusza Bochyńskiego
i jednym Bartosza Kurzawy oraz 5: 1 KB
Doruchów po trafieniach M. Bochyńskie-

go (3) i B. Golińskiego (2). Pojedynek ze
Szczytem Szczytniki zakończył się remisem 3: 3 (hat trick M. Bochyńskiego).
W półfinale podopieczni Łukasza Barana ograli Akademię Piłkarską Reissa
z Brzezin 5: 1. W finale lepsza okazała się
Łużyczanka Kuźnica Grabowska, która
wygrała z naszą drużyną 7: 2.
Królem strzelców został M. Bochyński, który strzelił 11 goli. Prócz niego
w Astrze zagrali Mateusz Zasieczny, Bartosz Kurzawa, Kacper Czubak, Bartosz
Goliński, Wojciech Duczmal, Aleksander
Roszczak i Wojciech Jaworski.
(GRZELO)

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

W niedzielę, 10 czerwca, w Kuźnicy
Grabowskiej odbył się Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kraszewice. Świetnie spisała się drużyna Astry Krotoszyn z rocznika 2008,
która uplasowała się na drugim
miejscu.

z Wrocławic, która w finale ograła
ekipę z Ostrzeszowa.

W hali sportowej przy ulicy Strzeleckiej w Koźminie Wlkp. odbył się Tur-

niej Siatkówki o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy. Triumfowała drużyna

Do rywalizacji zgłosiło się osiem zespołów, które podzielono na dwie grupy.
W pierwszej znalazły się Parzew, Krotoszyn, GOS Koźmin Wlkp. oraz Raszków,
a w drugiej walczyły Jarocin, Wrocławice,
Ostrzeszów i Skalmierzyce.
W półfinałach Ostrzeszów pokonał
Parzew 2: 0 (21: 16, 21: 15), a Wrocławice wygrały z gospodarzami 2: 0
(21: 19, 22: 20). Koźminianie przegrali
także mecz o trzecie miejsce z Parzewem.
W finale natomiast zespół z Wrocławic
pokonał 2: 1 rywali z Ostrzeszowa.
(GRZELO)
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BIEGI

Zagrali dla Franka

Ruszyli na trasę po wystrzale z armaty
W pierwszej połowie czerwca odbył
się XII Hunters Grodziski Półmaraton Słowaka. Jeden z najlepiej zorganizowanych biegów w Polsce wygrał Kamil Makoś. W zawodach startowali oczywiście zawodnicy z naszego powiatu.

10 czerwca na stadionie miejskim
w Koźminie Wielkopolskim odbył
się V Otwarty Turniej Piłki Nożnej
„Gramy dla Franka Helwicha”.
Triumfował Pro-Met, który w finale,
po serii rzutów karnych, pokonał
Pancom Zduny.
Do rywalizacji zgłosiło się 14 zespołów, które podzielono na dwie grupy.
Do fazy pucharowej awansowały po cztery
najlepsze ekipy. W ćwierćfinałach Pro-Met
wygrał 4: 0 z MTV Rozdrażew, Pancom
Zduny pokonał 3: 0 P&B, Szybkie Trampki
ograły 3: 2 drużynę A Seree Tee, a MTV
było lepsze od zespołu Henmar – 2: 0.
W półfinałach zwycięstwa odniosły
ekipy Pro-Metu (2: 1 z MTV) i Pancomu

(1: 0 z Szybkimi Trampkami). Trzecie
miejsce zajęło MTV, po pokonaniu 2: 1
drużyny Szybkie Trampki.
Finałowa konfrontacja zakończyła się
wynikiem 1: 1. Potrzebne więc były rzuty
karne. Dwa z nich obronił Patryk Szulc,
zapewniając triumf Pro-Metowi. To właśnie ten zawodnik został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Za najwartościowszego gracza uznano Adriana Radojewskiego z Pancomu.
Podczas imprezy przeprowadzono
wiele licytacji. Jednym z atrakcyjniejszych
gadżetów była koszulka meczowa Krzysztofa Kotorowskiego, byłego bramkarza
Lecha Poznań. Wylicytowała ją drużyna
zwycięzców.
(GRZELO)

Impreza w Grodzisku Wielkopolskim co roku otrzymuje prestiżowe nagrody za najlepiej zorganizowane zawody
biegowe w Polsce. Do rywalizacji zgłaszają się najlepsi biegacze z całego kraju,
a także z zagranicy. Ze względów organizacyjnych, aby zachować odpowiedni poziom, liczba uczestników została ograniczona do 3 tysięcy, a zapisy elektroniczne
skończyły się po dwóch godzinach
od chwili uruchomienia.
Na linię startu zawodnicy przeszli
sprzed hali sportowej w towarzystwie
Grodziskiej Orkiestry Dętej, a sygnałem
startowym był wystrzał z armaty. Zwycięzcą grodziskiego półmaratonu został
Kamil Makoś z czasem 1: 12: 29. Wśród
pań najlepsza była Sylwia Telatyńska
z wynikiem 1: 24: 36.
Tradycyjnie nie zawiedli przedstawiciele powiatu krotoszyńskiego. Justyna
Olejniczak (1: 29: 14) wygrała kategorię
K25, a w ogólnej klasyfikacji kobiet upla-

sowała się na siódmym miejscu. Półtoragodzinną barierę przełamał Karol Olejniczak (106. miejsce w open), uzyskując
czas 1: 28: 56. Rekord życiowy osiągnął
Sergiusz Sójka (1: 34: 38), plasując się
na 226. miejscu. Najszybciej na mecie pojawił się Krzysztof Maciejewski
(1: 25: 50), który zajął 61. pozycję w klasyfikacji generalnej.
W sumie nasz powiat reprezentowało około 50 zawodników. Prócz wymienionych wyżej byli to m. in. Bartosz
Krzysztofiak (184. miejsce – 1: 33: 26),
Karol Mroczkowski (298. miejsce – 1: 36: 54), Piotr Grzempowski
(380. miejsce – 1: 38: 58), Marcin Kowalski (381. miejsce – 1: 38: 58), Andrzej

Maciejewski (492. miejsce – 1: 41: 32),
Marian Poczta (533. miejsce – 1: 42: 31),
Łukasz Naglak (622. miejsce – 1: 44: 28)
czy Jarosław Marciniak (911. miejsce – 1: 50: 26).
Nasi biegacze star towali także
w I Biegu o Puchar Wójta Gminy
Ostrów Wielkopolski. Na dystansie 5 km rywalizowało ponad 100 osób,
a zwyciężył Michał Przerwa (17: 04).
Łukasz Karpiewski zajął 55. miejsce
z czasem 23: 48, a tuż za nim na mecie
pojawili się Krzysztof Kaik (56. miejsce – 23: 48) oraz Michalina Waligóra
(57. miejsce – 23: 52), która była druga
w kategorii K20.
(GRZELO)
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POD NASZYM PATRONATEM

Świetny występ naszych darterów

Mariusz Walkowiak
Bardzo dobrze będą wspominać III Otwarte Mistrzostwa Krotoszyna w Darta przedstawiciele Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta. W turnieju par najlepsze okazały
się duety Jacek Cieślak / Przemysław Pawlicki oraz Ilona Kuznowicz /
Ewa Pawlicka, a rozgrywki indywidualne mężczyzn wygrał Jacek Cieślak.
Przez dwa dni w krotoszyńskim klubie Bila rywalizowali darterzy z całego województwa. Najpierw rozegrano turniej
par. 18 duetów podzielono na cztery grupy, w których grano systemem każdy
z każdym. Następnie panowie i panie walczyli osobno.
W ćwierćfinałach rozgrywek męskich
zwycięstwa odnieśli K. Pawłowski i D. Makiewicz (3: 2 z Z. Jusiakiem i W. Skalskim),
P. Misiak i M. Kowalczyk (3: 0 z P. Pawlickim i M. Wojtaszkiem), K. Niedzielski i P.
Szlachetka (3: 0 z D. Klubą i M. Wojtkowiakiem) oraz P. Pawlicki i J. Cieślak (3: 1
ze M. Szklannym i D Szymaniakiem).
W półfinałach K. Pawłowski i D. Makiewicz pokonali 4: 0 P. Misiaka i M. Ko-

walczyka, a P. Pawlicki i J. Cieślak ograli 4: 2 K. Niedzielskiego i P. Szlachetkę.
W finale krotoszyński duet nie dał szans
rywalom, wygrywając gładko 5: 0.
W turnieju par kobiecych walczyły
trzy duety. I. Kuznowicz i E. Pawlicka pokonały po 3: 1 K. Biernaczyk i W. Karwik
oraz A. Kowalczyk i M. Pawlicką. – Bardzo pozytywnie oceniam te zawody – powiedziała I. Kuznowicz. – Kompletnie
nie spodziewałam się, że z Ewą Pawlicką
wygramy turniej deblowy. Dziękuję mojej
partnerce za wspólną grę. Gratuluję też
Jackowi Cieślakowi oraz Przemkowi Pawlickiemu, którzy stanęli na najwyższym
stopniu podium. Mistrzostwa pokazały,
że Krotoszyn ma świetnych darterów,
którzy są w stanie wygrywać z najlepszymi w kraju – podkreśliła darterka.
Drugi dzień to rywalizacja indywidualna. Na sześciu przygotowanych tarczach
walczyło 40 miłośników darta. W grupie
pań po pierwszej fazie z turniejem pożegnały się Ewa Pawlicka oraz Ilona Kuznowicz. W półfinałach Anna Kowalczyk
ograła krotoszyniankę Martę Pawlicką 3: 2, a Izabela Bajer okazała się lepsza

BIEGI

Znakomity start Moniki Jadczak
W upalnej aurze około 150 zawodników z różnych stron Wielkopolski
wystartowało w trzeciej edycji Dyszki
w Jankowie Przygodzkim. W malowniczych okolicach Doliny Baryczy
świetnie spisała się Monika Jadczak.
Najbardziej dały się we znaki biegaczom czwarty i piąty kilometr, wiodące
duktami leśnymi. Dzięki wodnym kurtynom, rozstawionym na trasie, a także
punktom z wodą można było choć
na chwilę zapomnieć o upale.
Bieg wygrał Damian Kulczyk z Ostrowa Wlkp., który uzyskał czas 36: 26,89.
W gronie kobiet najszybsza była Monika
Jadczak. Uczennica krotoszyńskiego li-

ceum pokonała trasę w czasie 48: 28,76
i wyprzedziła drugą biegaczkę o ponad
dwie minuty.
(ANKA)

od Danuty Pawlickiej – 3: 0. W finale pochodząca z Ostrowa Wlkp. darterka odniosła pewne zwycięstwo 4: 0.
W turnieju mężczyzn niepokonany
tego dnia był J. Cieślak. W finale krotoszyński zawodnik wygrał z K. Pawłowskim. Na najniższym stopniu podium stanęli S. Olszewski i M. Matuszewski. – Jestem bardzo zadowolony z tego weekendu – stwierdził J. Cieślak. – W piątek
wraz z Przemkiem Pawlickim wygraliśmy
turniej deblowy. Mój partner świetnie
prezentował się na końcu danego lega, a ja
zrobiłem swoje na dystansie. Z kolei sobotni sukces postrzegam w kategorii niespodzianki. Po przybyciu do klubu na rozgrzewce nic mi nie wchodziło. Wraz z kolejnymi pojedynkami forma rosła, a ja
czułem się coraz pewniej, co przełożyło
się na końcowy triumf – podsumował
zwycięzca.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

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 zro-

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

