■ ■ ■ 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 238

■

WTOREK 5 CZERWCA 2018

■

NAJWIĘCEJ CZY TELNIKÓW W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM

■

e-mail: redakcja@glokalna.pl

DZIŚ W NUMERZE:
● ORPISZEW

● DODATEK

Odsłonięto tablicę
upamiętniającą
rtm. Pileckiego

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 8-11
● KULTURA

Czytaj na str. 2
● SŁUŻBA ZDROWIA

Szpital ma
rzecznika prasowego
Czytaj na str. 3
● SAMORZĄD

Absolutorium
dla burmistrza
Krotoszyna
Czytaj na str. 4

Dni Koźmina Wlkp.
2018
Czytaj na str. 12
● LUDZIE

Latanie – pasja
Krzysztofa
Wesołowskiego
Czytaj na str. 13

SAMORZĄD

Do oświaty wciąż trzeba dokładać
W trakcie niedawnej sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego starosta Stanisław Szczotka złożył sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 2017.
Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium radni przyjęli jednogłośnie.
– Mam odwagę prosić radę o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
Krotoszyńskiego – mówił w swoim wystąpieniu starosta. – 2017 rok był dobry
i dużo lepszy, niż się spodziewaliśmy.
Uzyskaliśmy dodatnie wskaźniki i nadwyżkę budżetową w kwocie 1,5 mln zł.
Będzie to trudne do utrzymania w tym
roku i w latach następnych, gdyż realizować będziemy rozbudowę szpitala. Nadwyżka jest dobrą bazą wypadową pod planowaną rozbudowę SP ZOZ. Udało nam

się znaleźć bardzo tanie źródło finansowania inwestycji do 2038 roku. Będziemy spłacać kredyt przy oprocentowaniu 0,3, co daje realną oszczędność, w porównaniu z kredytami komercyjnymi,
rzędu 5 mln zł.

S. Szczotka przypomniał zrealizowane
w minionym roku poważne inwestycje drogowe. Wydano na nie blisko 6 mln zł. I tak:
przebudowano ul. Stawną w Krotoszynie,
ukończono budowę ścieżek pieszo-rowerowych od dworca począwszy, poprzez ulice

Konstytucji3 Maja, Raszkowską iMahle, aż
do Kobierna. To udało się zrealizować dzięki środkom unijnym i współpracy z gminą
Krotoszyn. Wykonano także zadania
z udziałem finansowym innych gmin, jak
choćby ścieżki pieszo-rowerowe na trasie
Baszków-Bestwin i w Borzęcicach, chodnik
przy ul. Baszkowskiej w Kobylinie czy ulicę
Ogrodową w Krotoszynie.
Starosta podkreślił, iż współpraca
z gminami w zakresie finansowania inwestycji i remontów dróg przebiega bardzo
dobrze. Udało się dzięki temu zrealizować wiele przedsięwzięć. W roku 2017
rozpoczęto też przebudowę budynku
przy ul. Floriańskiej, który wkrótce stanie
się siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
S. Szczotka wyraził zadowolenie z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych
powiatu, zaznaczając, że niektóre z nich sa-

me pozyskują środki zewnętrzne. Przypomniał choćby o sukcesach Powiatowego
Urzędu Pracy, który osiąga znakomite wyniki w skali kraju. Wskazał również na dobre
funkcjonowanie szkół, ale wspomniał
przy tym o problemach wynikających z malejącej z roku na rok subwencji oświatowej.
– Od dwóch lat utrzymuje się niekorzystny trend w finansowaniu oświaty.
Dostajemy coraz mniejszą subwencję
oświatową. Koszty utrzymania szkół nie
maleją proporcjonalnie do zmniejszania
się ilości kształcących się w nich uczniów.
Musieliśmy dołożyć 2 mln zł, co jest wydatkiem niebagatelnym – wyjaśnił starosta, dodając, że udało się pozyskać środki
na budowę boiska wielofunkcyjnego
przy ZSP 2 w Krotoszynie w kwocie 1 100 000 zł.
Radni jednogłośnie zdecydowali
o udzieleniu absolutorium za wykonanie
zeszłorocznego budżetu.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Odsłonięcie tablicy
ku czci rotmistrza Pileckiego

W Szkole Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Orpiszewie odbyły się uroczystości, których głównym
punktem było odsłonięcie tablicy ku
czci patrona placówki. Okazją do tego była 70. rocznica śmierci tego bohatera narodowego.
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Handlowali narkotykami
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Michał Kobuszyński
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Kryminalni z Krotoszyna zatrzymali
trzy osoby podejrzewane o udzielanie, handlowanie i posiadanie narkotyków. Łącznie postawiono im 21
zarzutów. Mężczyznom grozi kara
do trzech lat więzienia.

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl
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17 maja policjanci z wydziału kryminalnego prowadzili obserwację miejsca,
co do którego mieli podejrzenia, że może
tam dochodzić do dystrybucji narkotyków. Przypuszczenia się potwierdziły.
Funkcjonariusze zatrzymali w tym
miejscu 18-letniego mieszkańca gminy Kro-

toszyn, który miał przy sobie 4,5 g marihuany. Zabezpieczono także 3 g marihuany
i 17,58 g substancji stałej koloru białego.
Po analizie zdobytych informacji kryminalni zatrzymali kolejnych dwóch
mężczyzn – mieszkańców Krotoszyna
w wieku 17 i 20 lat. Jak się okazało, udzielali i sprzedawali substancje psychoaktywne w postaci ziela konopi – marihuany.
Młodszy z nich usłyszał 11 zarzutów,
a 20-latek dziewięć.
Zatrzymanym grozi kara do trzech
lat pozbawienia wolności. Policjanci nadal
prowadzą intensywne działania, które
mogą skutkować postawieniem kolejnych
zarzutów.
(NOVUS)

Uroczystości rozpoczęła msza święta,
a następnie odbyła się specjalna akademia.
Uczniowie przygotowali program artystyczno-muzyczny, przybliżający biografię oraz dokonania Witolda Pileckiego.
Ogłoszono także wyniki konkursów – plastycznego i poetyckiego, związanych z postacią rotmistrza.
– Myślę, że możecie być dumni z tego, że macie takiego patrona – oświadczył
burmistrz Franciszek Marszałek. – To też
wielkie wyzwanie dla was i pewne zobowiązanie. Podziękowania za to niezwykłe
wydarzenie kieruję do pani dyrektor, nauczycieli i wszystkich uczniów. Dziękuję
również księdzu proboszczowi za piękne
kazanie podczas mszy. Wspaniale mówił
o bohaterach i zasadach. I to w roku szczególnym, czyli w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego. Starajmy się we
współdziałaniu budować naszą niepodległość – powiedział włodarz Krotoszyna.
Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońsku na terenie Rosji.
Pochodził z rodziny szlacheckiej, o tradycjach patriotycznych. Uczył się i dorastał
w Wilnie, gdzie należał do tajnych drużyn
harcerskich. Jako 19-latek brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej. Będąc kawalerzystą, walczył w obronie Grodna.
Wstąpił do 211 Pułku Ułanów i uczestniczył w bitwie warszawskiej, bitwie w Puszczy Rudnickiej oraz w wyzwalaniu Wilna.
W 1925 roku Pilecki odbył praktykę
w 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
W 1926 otrzymał promocję na stopień
podporucznika rezerwy. W 1932 w powiecie lidzkim utworzył z okolicznych
osadników wojskowych Konne Przysposobienie Wojskowe „Krakus”. Mianowano
go dowódcą Lidzkiego I Szwadronu PW.
W sierpniu 1939 został zmobilizowa-

ny do służby w Wojsku Polskim. Po wybuchu II wojny światowej walczył w kampanii
wrześniowej jako dowódca plutonu
w szwadronie kawalerii 19 Dywizji Piechoty Armii „Prusy”, a następnie w 41 Dywizji
Piechoty na przedmościu rumuńskim.
Pod jego dowództwem, w trakcie prowadzonych walk, ułani zniszczyli siedem niemieckich czołgów oraz dwa nieuzbrojone
samoloty. Ostatnie walki jego oddział prowadził jako jednostka partyzancka.
Pilecki rozwiązał swój pluton 17 października 1939, przeszedł do konspiracji
i został później jednym z budowniczych
powołanej 9 listopada organizacji „Tajna
Armia Polska”. 19 września 1940, jako
Tomasz Serafiński, wszedł w kocioł łapanki, aby dostać się do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tam był głównym organizatorem konspiracji wśród więźniów.
Opracował pierwsze na świecie raporty
o Holokauście, tzw. Raporty Pileckiego.
Organizował ucieczki więźniów z obozu,
a sam uciekł w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943.
W latach 1943-1945 służył w Armii
Krajowej. Został awansowany na stopień
rotmistrza. W 1944 roku wziął udział
w powstaniu warszawskim, początkowo jako zwykły strzelec w kompanii „Warszawianka”, anastępnie dowodził jednym zoddziałów zgrupowania Chrobry II na tzw.
Reducie Witolda. Po klęsce powstania dostał się do niewoli niemieckiej w stalagu 344 Lamsdorf, a następnie Murnau.
Po wyzwoleniu stalagu w 1945 roku
przedostał się do San Giorgio we Włoszech, gdzie stacjonował II Korpus Polski
gen. Andersa. Na osobisty rozkaz generała rotmistrz wrócił do Polski, by prowadzić działalność wywiadowczą. Został
aresztowany 8 maja 1947 roku przez
Urząd Bezpieczeństwa.
W pokazowym procesie skazano go
na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 w więzieniu mokotowskim
na Rakowieckiej, strzelając mu w tył głowy. Miejsce pochówku do dzisiejszego
dnia pozostaje nieznane.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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SŁUŻBA ZDROWIA

Szpital ma rzecznika prasowego

Przed kilkoma dniami, na specjalnie
zwołanej konferencji, Krzysztof Kurowski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie, przedstawił rzecznika
prasowego tej placówki. Od tego tego
momentu za kontakty z mediami odpowiada Sławomir Pałasz.
– Szpital podejmuje wiele inicjatyw,
o których społeczeństwo nie wie lub dowiaduje się po fakcie. Chcemy mieć wpływ
na wizerunek naszej placówki, na profesjonalny przekaz do społeczeństwa oraz dobrą
współpracę zmediami – oświadczył Krzysztof Kurowski, dyrektor szpitala. Dlatego
właśnie powołano rzecznika prasowego.
Funkcję tę przejął Sławomir Pałasz, dziennikarz z dużym doświadczeniem na rynku
medialnym.
S. Pałasz jest absolwentem Liceum Medycznego im. Hanny Chrzanowskiej
w Ostrowie Wlkp. z dyplomem pielęgniarza. Ukończył studia naWydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra teologii. Wielokrotnie w swoich artykułach podejmował tematykę związaną z publiczną
służbą zdrowia i pracą szpitali w Krotoszynie oraz Miliczu. Redagował stronę internetową Urzędu Miejskiego wZdunach, współpracował przy redakcji portali internetowych gminy Cieszków, miasta Sulmierzyce,
Parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie.
Opracował ponad 30 publikacji promocyjno-informacyjnych i historycznych, przygotowywanych na zlecenie gmin, organizacji
społecznych, firm i parafii. Jest autorem
dwóch książek historycznych: „Zduny. Szkice z historii miasta i okolic” (2014) oraz „Tajemnice wsi gminy Kobylin. Zarys dziejów”
(jej premiera przewidziana jest na sierpień-wrzesień tego roku).
– Chcemy, by wprzyszłości wiele informacji na temat szpitala było publikowanych
na naszej stronie internetowej. Pod względem technicznym odbiega ona teraz znacznie od obecnych standardów. Zapadły decyzje, żeby w najbliższych tygodniach zrobić
nowy portal zupełnie od podstaw – powiedział S. Pałasz. Wspomniał również o współpracy z krotoszyńskimi mediami, którym
od tego momentu będą na bieżąco przekazywane informacje na temat działań podejmowanych przez krotoszyński szpital, na te-

mat jego rozbudowy lub innych inwestycji.
W celu zbudowania pozytywnego wizerunku krotoszyńskiego szpitala planowane jest
również wydawanie folderów czy materiałów promocyjnych jako elementów edukacyjnych dla pacjentów. S. Pałasz wyjaśniał
także kwestię dostępu do informacji na temat stanu pacjentów w kontekście RODO,
czyli dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych. – Będziemy ograniczać dominimum udzielanie informacji dotyczących pacjentów na przykład po wypadkach. RODO kładzie duży nacisk na informacje drażliwe, czyli np. stan zdrowia. One
mają być maksymalne chronione – zaznaczył rzecznik prasowy SP ZOZ.
Dyrektor szpitala dodał, że w związku
z nowym prawem wzrosły możliwości odszkodowawcze, gdy przykładowo pacjent
stwierdzi, że naruszono jego dobro osobiste
poprzez podanie informacji na jego temat
do wiadomości publicznej. – Prosimy więc
o wyrozumiałość w tej kwestii, ponieważ
kierownictwo szpitala musi zabezpieczyć
placówkę przed ewentualnymi roszczeniami o odszkodowanie. Cały czas uczymy się
tych przepisów i początkowo będziemy je
bardzo gorliwie stosować – stwierdził K.
Kurowski.
Na koniec konferencji wspomniano
o inicjatywie pod hasłem „Pamiętamy o korzeniach” i pokazano stare przedmioty, np.
strzykawki czy igły.
*
Na 9 czerwca na krotoszyńskim rynku
zaplanowano obchody z okazji 20-lecia istnienia powiatu. Wiele instytucji, szkół i organizacji będzie prezentować swoją działalność wspecjalnie rozstawionych namiotach.
Także SP ZOZ w Krotoszynie będzie miał
taki namiot, wktórym będzie można porozmawiać z dyrektorami szpitala.
Do dyspozycji mieszkańców będą
Krzysztof Kurowski – dyrektor SP ZOZ
w Krotoszynie (15.00-16.00), lek. Mieczysław Pełko – zastępca dyrektora ds. medycznych (16.00-17.00) i Dariusz Markowski – zastępca dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych (17.00-18.00).
Oprócz tego będzie można zapoznać
się z prezentacją multimedialną dotyczącą
szpitala. Promowane będą szczególnie oddział położniczo-ginekologiczny ipracownia
mammograficzna.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

BIESIADA

Skwer przyjazny rodzinom

W sobotę, 16 czerwca, odbędzie się
biesiada otwierająca „Skwer przyjazny rodzinom”, który znajduje się
za blokami przy ul. Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie, przy tzw. górce.
Jakiś czas temu na spotkaniu w Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw omówio-

no atrakcje na zbliżającą się biesiadę.
Wprawdzie wspomniana „górka” miała
być początkowo zlikwidowana, ale odstąpiono od tej decyzji.
Był pomysł, by 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.
– Cieszę się, że zostało to zrobione
pod koniec poprzedniego roku. Na skwerze znajdują się teraz stół z piłkarzykami,
stół do szachów/warcabów, ławki oraz
bujna roślinność. Górka została zagospodarowana w tamtym roku, lecz pogoda
nie pozwalała na jej oficjalne otwarcie – wyjaśniła Jolanta Borska.
Na biesiadę zaplanowano m. in. warsztaty florystyczne, występ dzieci z grupy
Aleksandry Sneli z SP nr 8 w Krotoszynie
oraz zespołu Izydorki z Biadek. Dzieci mogą liczyć na konkursy, animatora, malowanie twarzy, dmuchany zamek czy znakowanie rowerów przez Komendę Powiatową
Policji w Krotoszynie. – Planujemy też biesiadę piosenki żołnierskiej, żeby imprezę
powiązać z setną rocznicą odzyskania niepodległości – dodała radna Borska.
(NOVUS)
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KROTOSZYN

Jaki jest koń, każdy widzi...
SULMIERZYCE

FOT. www.sulmierzyce.pl

Umowa na przebudowę przedszkola

W Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach podpisano umowę na przebudowę budynku przedszkola oraz
przystosowanie go do wymogów
ochrony przeciwpożarowej. Koszt inwestycji to ok. 240 tys. zł.
W ramach tego zadania zaplanowano przebudowę i wydzielenie wewnętrznej klatki schodowej z wykona-

niem oddymiania grawitacyjnego. Wymienione będą drzwi wewnętrzne oraz
wykonane oświetlenie ewakuacyjne.
Budynek zostanie wyposażony w czujki
dymu i system akustyczno-optyczny powiadamiania o pożarze. Całkowity
koszt robót szacowany jest na ponad 240 tys. zł. Prace realizowane będą
podczas przerwy wakacyjnej.
(NOVUS)

Na majowej sesji Rady Miejskiej
w Krotoszynie radni jednogłośnie
udzielili burmistrzowi absolutorium
za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Nie obyło się bez barwnych porównań, odnoszących się do stanu finansów gminy.
Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2017 rok przedstawił burmistrz Franciszek Marszałek. – Był to dobry rok, bu-

Z SESJI

Dwoje zasłużonych i jeden honorowy
W trakcie niedawnej sesji krotoszyńscy radni zdecydowali o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Krotoszyna” dwóm
osobom – Heike Niess i Karolowi
Okrasie. Ponadto nadaniem tytułu
„Honorowy Obywatel Krotoszyna” docenili zasługi Horsta Rasbacha.
Z propozycją odnośnie Karola Okrasy wyszedł Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie.
W uzasadnieniu wniosku wskazano

na szereg zasług znanego mistrza kuchni
w zakresie nauki, oświaty i wychowania
oraz promowania Krotoszyna. K. Okrasa
od lat współpracuje z ZSP nr 2, dzięki czemu uczniowie tej szkoły mają możliwość
uczenia się zawodu pod okiem mistrza,

a nawet odbywać praktyki w jego restauracji. Jest także stałym gościem corocznej
imprezy „Powiat od kuchni”.
Wniosek nie został przyjęty jednogłośnie – wstrzymali się bowiem Wiesław
Sołtysiak i Paweł Grobelny. – Chciałbym
podtrzymać stanowisko, jakie przedstawiłem burmistrzowi i kapitule nadającej
tytuły „Zasłużony dla Krotoszyna” i „Honorowy Obywatel Krotoszyna” – oznajmił radny Sołtysiak. – Proszę państwa,
my nie możemy deprawować pewnych
wartości. Nie chciałbym, by zabrzmiało

dżet został wykonany w bardzo wysokich
procentach – mówił. – Zmniejszyliśmy
zadłużenie gminy. Na dziś mamy pełną
zdolność do realizacji wszystkich wytyczonych celów. Jedyne problemy to brak
wykonawców bądź zbyt wysokie oferty
przetargowe.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej zaprezentował jej przewodniczący – Wiesław
Sołtysiak. – Oceniając wykonanie budżetu
za 2017 rok, chciałbym posiłkować się troto tak, że mam jakiekolwiek uwagi do pana Karola Okrasy. Doceniam jego zasługi,
ale zwracam uwagę, żeby przy wnioskowaniu o nadanie tytułu dorobek proponowanego kandydata był naprawdę bogaty dla lokalnej społeczności – stwierdził
W. Sołtysiak.
Opinia ta nie spotkała się z przychylnością Zofii Jamki, przewodniczącej Rady Miejskiej. – Uważam, że słowo „deprawować” jest za mocne. A po drugie – na komisji rozmawialiśmy również
o zmianie regulaminu nadawania tytułów i w tej kwestii się zgadzamy – powiedziała Z. Jamka.
Tytuł „Zasłużony dla Krotoszyna”
przyznano także Heike Niess, którą tym

chę przyrodniczo – stwierdził. – Do jakiego konia przyrównać ten budżet? Czy to
był pełnokrwisty arab, czy pełnokrwisty
koń angielski? Te rasy są bardzo narowiste,
gorące. Czy może budżet naszej gminy był
podobny do konia szetlandzkiego, belgijskiego, herrschera, ardena? Są to konie wolne, spokojne, opanowane.
W końcu radny Sołtysiak uznał, że
żaden z wymienionych koni nie pasuje
do budżetu gminy Krotoszyn. – Według
mojej oceny ten budżet był podobny
do rasy wielkopolskiej – oznajmił. – Stabilny, zrównoważony, wszechstronny i realny. Dzięki dobrej strategii budżetowej
i wypracowanej nadwyżce udało nam się
zmniejszyć zadłużenie miasta i akumulować wolne środki na programy operacyjne. Jedynym problemem, jaki widzimy,
jest wzrost kosztów inwestycyjnych i wydatki budżetowe na oświatę oraz sfery
społeczne, które najbardziej obciążają budżet. Trzeba zadać sobie pytanie, czy mamy możliwości, by ograniczyć wydatki
w owych sferach. Trudno ciąć koszty
w tych dwóch dziedzinach. To będą wyzwania na przyszłość – ocenił przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
– Zgadzam się z radnym Sołtysiakiem – odrzekł burmistrz. – Jeżeli bylibyśmy rzeczywiście pełnokrwistym arabem, to bardzo łatwo z niego spaść – spuentował. Absolutorium udzielone zostało
włodarzowi Krotoszyna jednogłośnie.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

samym uhonorowano za zasługi w zakresie nauki, oświaty i wychowania oraz
współpracy partnerskiej pomiędzy Krotoszynem a Dierdorfem. Tę kandydaturę
zgłosiło Krotoszyńskie Towarzystwo
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Honorowym Obywatelem Krotoszyna został natomiast Horst Rasbach.
W uzasadnieniu nadania tytułu wskazano, że jako burmistrz Kleinmaischeid
i członek Zarządu Związku Gmin Dierdorf był jednym z inicjatorów partnerstwa pomiędzy Dierdorfem a Krotoszynem. Ten wniosek również przyjęto jednogłośnie.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Bieżąco
NASZE AKCJE

Kto wygra POKÓJ dla MALUCHA?
Trwa drugi etap konkursu WYMARZONY POKÓJ MALUCHA. Do wygrania jest kompleksowy remont pokoju dla dziecka o wartości kilku tysięcy złotych. Każdy z Was może głosować na kogoś z 26 kandydatów.
Pierwszy etap polegał na wysyłaniu
zgłoszeń. W konkursie mogą uczestniczyć osoby będące opiekunem prawnym
lub rodzicem dziecka w wieku do 5 lat.
Mamy 26 uczestników – każdy z nich
ma szansę na główną nagrodę!
Drugi etap to głosowanie smsowe,
które potrwa do 26 czerwca,
do godz. 23.59. Osoba, która zdobędzie
najwięcej głosów, wygra remont pokoju
dla swojego dziecka.
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. H. U. DAF-MAL USŁUGI BUDOWLANE DARIUSZ FABIANOWSKI pokryje koszty remontowe w pokoju o metrażu
do 25m2 o wartości 600 zł. Nieruchomości Daria Praczyk przekaże mebel do poko-

ju oraz zaaranżuje wnętrze pokoju o metrażu 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
Zwiększ liczbę głosów
jednym sms-em!
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)
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ZAWODY

Zabytkowe sikawki w Rozdrażewie

Organizatorami rywalizacji były Oddział Powiatowy ZOSP RP w Krotoszynie, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie,
Urząd Gminy w Rozdrażewie i Oddział
Gminny ZOSP RP w Rozdrażewie.
W kategorii zespołów męskich zwyciężyła ekipa OSP Kaniew, zdobywając
Puchar Wójta Gminy Rozdrażew. Kolejne
pozycje zajęły OSP Gościejew (Puchar
Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego), OSP Perzyce (Puchar Prezesa
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozdrażewie), OSP Grębów, OSP Sulmierzyce,
OSP Chwaliszew, OSP Tomnice, OSP Bożacin i OSP Dąbrowa.
W kategorii kobiet najlepsze były pa-

FOT. Zdzisław Pauter

W Rozdrażewie zorganizowano VI Powiatowe Zawody Sikawek
Konnych. Do rywalizacji przystąpiły
cztery drużyny kobiece i dziewięć
męskich.

nie z OSP Dąbrowa, które uhonorowano
Pucharem Starosty Krotoszyńskiego.
Za triumfatorkami uplasowały się OSP
Gościejew (Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Rozdrażewie), OSP Bożacin
(Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego
ZOSP RP) i OSP Sulmierzyce.
Na XV Europejskich i XVIII Krajowych Zawodach Sikawek Konnych nasz

powiat reprezentować będą żeńskie zespoły OSP Gościejew i OSP Dąbrowa oraz
męska ekipa OSP Kaniew.
Imprezę występem artystycznym
uświetnił zespół Prząsniczka z Litwy.
Z kolei w Chacie na Rozdrożu można było obejrzeć wystawę modeli pojazdów zaprzęgowych z kolekcji Zygmunta Karga.
(NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

10-lecie Zakładu Aktywności Zawodowej
25 maja Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. świętował
swoje 10-lecie. Jubileuszowe uroczystości były okazją do wspomnień,
podziękowań i gratulacji, a także
do dyskusji na temat przyszłości tej
instytucji.
Świętowanie rozpoczęło się od konferencji „Aktywna rehabilitacja szansą
na...”. – Bardzo się cieszę, że ta konferencja odbywa się w naszym mieście, ponieważ Koźmin Wlkp. od wielu lat dba o szeroko pojętą rehabilitację osób niepełnosprawnych – poprzez tworzenie takich
miejsc jak Zakład Aktywności Zawodowej czy Spółdzielnia Socjalna „Vivo” – mówił burmistrz Maciej Bratborski.
Konferencję prowadził Andrzej Piotrowski, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Omówiono takie tematy jak rola PCPR-u w two-

FOT. www.kozminwlkp.pl
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rzeniu środowiska przyjaznego rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rehabilitacja
poprzez sport czy rehabilitacja w koźmińskim ZAZ-ie. Na zakończenie zaprezentowany został film uczennic LO w ZSP im. J
Marcińca pt. „Po drugiej stronie ulicy”,
ukazujący codzienne życie w ZAZ-ie. Warto pamiętać, że film ów nagrodzono
na międzynarodowym konkursie.
Koźmiński Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia obecnie 64 pracowni-

ków, w tym 48 osób niepełnosprawnych.
Szefem zakładu, jego założycielem i menadżerem jest Jerzy Fornalik. To właśnie
na jego ręce spływały jubileuszowe gratulacje, życzenia i podziękowania. O tym, że
ZAZ ma wielu przyjaciół i świetnie funkcjonuje w lokalnym środowisku, świadczy
fakt, iż jubileusz zgromadził wielu gości.
Świętowanie zakończyło się wspólnym
koncertowaniem.
(NOVUS)

Edukacja
SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

FOT. Maria Mazurowska

Tydzień Języków Obcych

W połowie maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. zorganizowano Tydzień Języków Obcych, w ramach którego odbyło się wiele interesujących wydarzeń. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia było uświadomienie uczniom, jak ważna jest
umiejętność posługiwania się językiem obcym, ale też znajomość kultury
i tradycji innych krajów.
Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego zaproponowali uczniom coś nowego, a zarazem interesującego. Każdego

dnia dzieci miały do wyboru różnorodne
i ciekawe inicjatywy.
Tydzień Języków Obcych rozpoczęła
akcja „Cały Koźmin czyta dzieciom…”. Fragmenty utworów angielskich lub niemieckich uczniom Jedynki czytali: Barbara Gołąbek – nauczycielka z Przedszkola „Parkowe
Skrzaty” wKoźminie Wlkp., burmistrz Maciej Bratborski, Paweł Rudnicki – dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
Justyna Kląskała z Biblioteki Miejskiej
w Koźminie Wlkp.
W ramach Tygodnia Języków Obcych
przeprowadzono wiele konkursów – nawy-
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konanie flag krajów europejskich, konkurs
plastyczny, w którym należało zrobić pracę
przedstawiającą ulubionego bohatera bajki
napisanej przez autora narodowości brytyjskiej lub niemieckiej, a także konkurs wiedzy o języku angielskim.
Punktem kulminacyjnym Tygodnia Języków Obcych był apel, podczas którego
uczniowie klas IV-VII przedstawili w języku
angielskim bajkę „Czerwony Kapturek”.
Wielogodzinne próby przyniosły niezwykły
efekt, a młodzi artyści nagrodzeni zostali
gromkimi brawami.
Nie zabrakło aspektu kulinarnego.
Przygotowano bowiem do degustacji potrawy typowe dla Wielkiej Brytanii i Niemiec.
Uczniowie mogli spróbować przepysznych
muffinek czy kiełbasy. Chętnych nie brakowało.
– Nową inicjatywą, z jaką wychodzi
koźmińska Jedynka, jest Tydzień Języków Obcych, przygotowany przez kreatywną kadrę placówki. Nauczyciele
swoje pomysły przekładają na nowatorskie i aktywne działania. Cieszy mnie
fakt, iż młodzież chętnie uczy się i potrafi swoje umiejętności wykorzystać
w praktyce. Takie dobre praktyki zamierzamy kontynuować w kolejnych latach
i praktycznie uczyć języków obcych, by
w przyszłości łatwiej było odnaleźć się
młodym ludziom na rynku pracy – skomentował Jacek Zawodny, dyrektor SP
nr 1 w Koźminie Wlkp.
OPRAC. (ANKA)

ZSP ZDUNY

My czytamy!
„Nikt nie czyta? My czytamy!” – z takim hasłem grupa uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego w Zdunach pewnego majowego dnia wyruszyła w miasto, by
promować czytelnictwo oraz aktywność biblioteki szkolnej wśród
mieszkańców.
Pomysłodawczyniami akcji były E.
Fynyk i A. Szczuraszek. Chodząc po Zdunach, młodzież czytała przypadkowo napotkanym osobom, by przekonać wszystkich, że czytanie to nie tylko zdobywanie

wiedzy i umiejętności, ale także dobra zabawa i relaks.
Kilińczycy udali się do Publicznego
Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej
w Zdunach, Przedszkola Parafialnego, Zdunowskiego Ośrodek Kultury czy miejscowego magistratu. Dzieciom czytali bajki o małych zwierzątkach, które walczą z różnymi
lękami, a w ZOK-u i urzędzie rozmawiali
o tym, co najchętniej czytają. Młodzież
wszędzie przyjmowano z entuzjazmem.
– Mamy nadzieję, że nie tylko zwróciliśmy na siebie uwagę, ale także zachęciliśmy do sięgnięcia po wybraną lekturę – stwierdzili uczestnicy akcji. A brali
w niej udział Kasia, Natalia, Oliwia, Sylwia, Alesia, Nikola, Jakub i Tobiasz.
(ANKA)
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IMPREZA

Doda podbiła koźmińską publiczność
W miniony weekend odbyły się Dni
Koźmina Wlkp. Mimo zmiennych
warunków pogodowych frekwencja
dopisała. Bez wątpienia największą
gwiazdą imprezy była Dorota Doda
Rabczewska z zespołem Virgin.
Organizatorem imprezy był Gminny
Zespół Instytucji Kultury w Koźminie
Wlkp. Na koźmińskim podzamczu oczywiście występowali lokalni artyści, zespoły muzyczne i grupy działające przy miejscowym Ośrodku Kultury, a także holenderska orkiestra dęta. W piątek licznie
zgromadzeni widzowie bawili się na koncertach gwiazd rapu – wystąpili DRET
i TEDE. Tego dnia w bibliotece otwarto
wystawę sekcji plastycznej i modelarskiej
ośrodka kultury.
W sobotę widzów rozbawił kabaretowy Teatr na Walizkach z Wrocławia, który zaprezentował program „Błazenologia”. Artyści postawili na bezpośredni
kontakt z publicznością, co chwilę wywołując salwy śmiechu. Potem na scenie pojawił się Country Show Band z wokalistką
Urszulą Chojan. Gwiazdą sobotniego
wieczoru był discopolowy zespół MIG,
znany z takich przebojów jak „Miód Mali-

WYDARZY SIĘ

na”, „Lalunia” i „Dziewczyna z sąsiedniej
ulicy”.
W niedzielę tradycyjnie odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolaków o Złoty
Dzwoneczek. Następnie zagrała orkiestra
dudziarsko-bębniarska Pipes and Drums
z Częstochowy, wykonując tradycyjną
muzykę ze Szkocji. Wystąpili także trzej
tenorzy – Bartosz Kuczyk, Mirosław Niewiadomski i Mariusz Ruta.

Koncert Dody i zespołu Virgin przyciągnął tłumy fanów sławnej wokalistki.
Wielu z nich przyniosło transparenty. Widzowie żywiołowym aplauzem przywitali gwiazdę. Doda i jej muzycy dali prawdziwy show. Wszyscy bawili się znakomicie. Po koncercie piosenkarka rozdawała
autografy i robiła sobie zdjęcia z fanami.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

godz. 18.00 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 2D
dubbing
godz. 20.30 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 3D
napisy

Wystawa „Empatia” w ramach Simchat Chajim 10 czerwca
Festival w galerii Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka „Dzień Mamy, Taty i Dziecka na sportowo” - festyn
Kultury.
rodzinny na terenie SP nr 1 – w godz. 13.00.-17.00.
8 czerwca
Spotkanie
autorskie
z
Jolantą
Bartoś
oraz
promocja
Koncert „Niedziela z Krotoszanami” o godz. 17.00 w
Kino Przedwiośnie
Wtorki-czwartki
5-7 czerwca
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w książki „Uwięzieni w Galerii Lochy” o godz. 17.00 w sali kina 3D Przedwiośnie. Bilety w cenie 15 zł.
godz. 14.00 – FUTRZAKI RUSZAJĄ NA wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I KBP.
LO.
9 czerwca
RATUNEK – Rosja, animowany, 75' - 2D dubbing
5 czerwca
godz. 15.30 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY - Koncert Henry No Hurry o godz. 19.00 w Jubileusz Powiatu Krotoszyńskiego – od 15.00
16 czerwca
na krotoszyńskim rynku
HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 2D Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. Wstęp wolny.
dubbing
Do 7 czerwca
Noc Bibliotek w godzinach 17.00-21.00
XXII edycja Biegu Sokoła. Start o godz. 10.00.

Krotoszyn

Kobierno

Ludzie
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W przestworzach czuje się
jak ryba w wodzie
– Jak tylko oderwałem się od ziemi,
poczułem, że to jest to, co pragnę robić w życiu – mówi Krzysztof Wesołowski na temat swojej pasji. 20-letni mieszkaniec Krotoszyna od czterech lat każdą wolną chwilę stara
poświęcić się lataniu samolotami.
Przeczytajcie, co opowiedział nam
na ten temat.
Przygoda Krzysztofa Wesołowskiego
z lataniem rozpoczęła się dzięki jego starszej siostrze, Joannie. – Asia swoją przygodę z lotnictwem zakończyła, robiąc licencję na szybowcach – opowiada K. Wesołowski. – To dzięki niej mogłem po raz
pierwszy w życiu polecieć. Siedziałem

wtedy z przodu, przed instruktorem, jako
pasażer. To wspomnienie pozostanie
na zawsze w mojej głowie.
Krzysztof po pierwszym locie,
a miał wówczas 15 lat, zapragnął być pi-

lotem. – Pamiętam, że od razu po powrocie do domu odbyłem rozmowę z rodzicami. Niestety, z racji mojego młodego wieku początkowo mama z tatą nie
byli zbyt przychylni mojemu pomysłowi
latania. Na szczęście po pewnym czasie
zmienili decyzję, a ja mogłem zacząć
spełniać marzenia – podkreśla młody
krotoszynianin.
Każdy pilot szybowca bądź samolotu, zanim rozpocznie swoje kształcenie,
musi mieć 16 lat. – Mimo młodego wieku od początku ciągnęło mnie do samolotów – przyznaje Krzysztof. – Po rozmowach z rodzicami zdecydowałem, że
chciałbym to robić. Jestem im wdzięczny
za wsparcie, jakie mi dają. W środowisku
pilotów mówi się, że wszyscy młodzi zaczynają od nauki latania szybowcami.
U mnie sytuacja wyglądała inaczej, bo
zdecydowałem się na samoloty.
Pierwsze szkolenie zakończyło się
zdobyciem licencji pilota turystycznego
PPL. – Pozwala ona na wykonywanie lotów na małych samolotach jednosilnikowych, tzw. awionetkach – tłumaczy nasz
rozmówca. – Mogę zabrać ze sobą każdego, kogo chcę, lecz nie mogę czerpać z tego żadnych korzyści majątkowych. Ponadto nie mogę latać w złych warunkach, takich jak brak widoczności, powyżej pięciu kilometrów, a także muszę utrzymać
odpowiednią separację od chmur.
Szkolenie prowadzone przez firmę
Pyrlandia Boogie odbywało się na lotnisku w Michałkowie. Składało się z teorii
i praktyki, a nad całością czuwała dwójka
instruktorów – Marcin Michalak i Zdzisław Kuśmierek. – Szkolenie składało się
z kilkugodzinnych wykładów z przedmiotów teoretycznych i 45 godzin lotu – wspomina K. Wesołowski. – Lataliśmy najpierw w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego. Dopiero po 20 godzinach
mieliśmy loty do Kobylnicy, Leszna czy
Konina.
Pierwsze podróże samolotem nie
należały do najłatwiejszych. – Lądowanie i start to dwa najbardziej stresujące
momenty, jeżeli chodzi o naukę nowych
osób – podkreśla młody pilot. – W sytuacjach awaryjnych za pierwszym razem
instruktor pokazywał nam, jak musimy

reagować. Przy kolejnych próbach już
sam reagowałem odpowiednio do sytuacji. Nauczyciele woleli swoje uwagi
przekazać słownie, abyśmy sami mogli
wykonywać działania w newralgicznych
momentach.
Przed każdym lotem młodzi piloci
musieli wykonać odpowiednie zadania. – Spotykaliśmy się na godzinę
przed wylotem – kontynuuje Krzysztof. – W tym czasie dokładnie analizowaliśmy diagramy pogodowe, aktualne
sytuacje na lotnisku docelowym oraz
zapasowym. Było to szczególnie ważne
w sytuacjach kryzysowych, gdy musieliśmy lądować awaryjnie. Przy okazji
rozmawialiśmy o wszystkim, co nas
może spotkać podczas lotu. Musieliśmy
wydrukować wymagane dokumenty,
takie jak mapy pogodowe, a przed samą
podróżą sprawdzić dokładnie, czy samolot nie ma uszkodzeń, jaki jest stan
paliwa i oleju. Całość kończy się
po uzupełnieniu dziennika pokładowego technicznego, gdzie odnotowane są
wszystkie ważne zdarzenia związane
z samolotem.
W pamięci naszego bohatera utkwiły szczególnie dwa loty. Pierwszy to lot
do Szymanowa. – Ze względu na intensywny deszcz musieliśmy odbijać do Lubina – opowiada K. Wesołowski. – Na lotnisku wykonaliśmy manewr „touch and go”, czyli niepełne lądowanie. W momencie dotknięcia ziemi kołami, dajemy maksymalną moc
i na nowo odbijamy się od pasa startowe-

go. Po tym wybiegu wróciliśmy na lotnisko w Michałkowie.
Drugi z pamiętnych lotów miał miejsce w scenerii zimowej. – Lecąc z Leszna
do Michałkowa, mieliśmy bardzo dobrą
widoczność. Pozwoliła ona wzbić się na
wysokość 600 metrów, z której zobaczyliśmy z daleka Sky Tower we Wrocławiu – oznajmia miłośnik latania.
K. Wesołowski w marcu tego roku
rozpoczął szkolenie, by zdobyć licencję
na zawodowego pilota liniowego. Co dwa
tygodnie musi jeździć do Poznania, gdzie
obecnie odbywają się kursy teoretyczne. – Sama nauka zajmuje około roku.
Do zaliczenia mam 14 przedmiotów,
a łączna baza pytań to 16 tysięcy. Całość
kończy się egzaminem pisemnym w Warszawie – wyjaśnia. Z kolei praktyka wymaga 200 godzin nalotu, gdzie należy
prowadzić samolot w nocy, przy słabej widoczności lub jej całkowitym braku czy
z załogą wieloosobową.
– Filmy nie oddają w pełni tego, co
jest w rzeczywistości – zaznacza krotoszynianin. – Mając przed oczami widok
z youtube, nie potrafię tak samo poczuć
się jak za sterami samolotu. Mam z lotów
mnóstwo pozytywnych wspomnień
i wrażeń. Moim celem jest zdobyć kolejną
licencję i zajmować się w przyszłości zawodowo lataniem. Zachęcam wszystkie
osoby do spełnienia swoich marzeń, niekoniecznie związanych z lotnictwem.
Warto wierzyć w swoje marzenia – dodaje K. Wesołowski.
(GRZELO)
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Skrzaty Astry
na Lech Talent’s Day
W ostatnią niedzielę maja dwaj bracia bliźniacy, którzy na co dzień trenują w krotoszyńskiej Astrze, udali
się do Poznania na Lech Talent’s
Day. To program Akademii Lecha,
w ramach którego trenerzy poszukują młodych i utalentowanych graczy.

ZAPASY

Wielkie zawody w naszym mieście
Przez kilka dni Krotoszyn był gospodarzem zapaśniczych zmagań w ramach XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych.
Na imprezie gościł legendarny polski zapaśnik, Andrzej Supron.
– To wyjątkowe zawody, ponieważ
dla wielu z was zacznie się piękna sportowa kariera. Mało kto z obecnych reprezentantów Polski nie zdobył medalu
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Z uwagą będę przyglądał się waszym
walkom – powiedział w trakcie uroczystego otwarcia zawodów Andrzej Supron,
wicemistrz olimpijski z Moskwy.
Pierwsze dwa dni to rywalizacja
chłopców. Najlepsi w swoich kategoriach
byli Kamil Barłowski (Stal Rzeszów – 45
kg), Bartosz Sołtys (Śląsk Wrocław – 48
kg), Arslanbek Salimov (Podlasie Białystok – 51 kg), Klaudiusz Wiezner (Ruda
Śląska – 55 kg), Dominik Mytkowski
(Koszalin – 60 kg), Klaudiusz Pluciński
(Śląsk Wrocław – 65 kg), Paweł Mądroszkiewicz (Śląsk Wrocław – 80 kg), Jakub
Chojnacki (Grunwald Poznań – 92 kg)
oraz Hubert Wiśniewski (Mazowsze Teresin – 110 kg).
W sumie Wielkopolanie wywalczyli
pięć medali. Poza złotem J. Chojnackiego

udział w sześciu meczach. Każda potyczka była bacznie obserwowana przez trenerów akademii Kolejorza.
Rodzice mogli obserwować swoje pociechy, ale z balkonu mieszczącego się
przy czwartej trybunie. Taka odległość była celowo ustalona, by nic nie rozpraszało
młodych piłkarzy. Po wyczerpujących zajęciach wszyscy uczestnicy zwiedzili Inea
Stadion.
OPRAC. (ANKA)

KOLARSTWO

Wypadki naszych zawodników
W ostatnią sobotę maja odbył
się IX Klasyk Radkowski. Na trzech
specjalnie przygotowanych trasach
rywalizowało pięciu kolarzy z powiatu krotoszyńskiego. Najlepiej powiodło się Krzysztofowi Kubikowi, który
uplasował się na pierwszym miejscu
w swojej kategorii wiekowej.
srebrne krążki zdobyli Jakub Adamski
(Sobieski Poznań), Daniel Kulczyński
(Grunwald Poznań) i Artur Gibasiewicz
(LKS Ceramik Krotoszyn), a brąz zgarnął
Eryk Gibasiewicz (LKS Ceramik).
Wśród dziewcząt na najwyższym
stopniu podium stawały Natalia Koperska (Ruda Śląska – 40 kg), Karolina
Urban (Siedlce – 43 kg), Wioletta Giers
(Gryf Chełm – 46 kg), Natalia Walczak
(Karlino – 49 kg), Monika Klepuszewska (Karolino – 53 kg), Agata Kazimierczak (Miastko – 57 kg), Julia Molińska

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Triumf duetu z ZSP nr 2

Pod koniec maja rozegrano turniej
siatkówki plażowej chłopców ze
szkół ponadgimnazjalnych. Zwycię-

Testy odbywały się na obiektach,
na których trenują zawodnicy występujący w pierwszej drużynie Kolejorza. Młodzi adepci piłki nożnej, a pośród nich Hubert i Wiktor Figlakowie z Krotoszyna,
mogli spróbować swoich sił w zadaniach
przygotowanych przez trenerów Akademii Lecha Poznań.
Prawie dwugodzinny sprawdzian
rozpoczęła odprawa w szatni zawodników Kolejorza. Potem chłopcy wzięli

żyła para Daniel Pomirski / Piotr
Czwojdziński, która w finale ograła
Tomasza Kurka i Bartka Talagę.

(Wałbrzych – 61 kg), Amelia Kurszewska (Team Kozienice – 65 kg), Patrycja
Wochna (Piotrków Trybunalski – 69 kg)
i Daria Komorowska (Sobieski Poznań – 73 kg).
Wielkopolskie zawodniczki wywalczyły jeszcze trzy brązowe medale – Aleksandra Kazimierczak (Sobieski Poznań – 65 kg), Wiktoria Pawłowska (Sobieski Poznań – 69 kg) i Oliwia Paczkowska (Grunwald Poznań – 73 kg).
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Do rywalizacji przystąpiło osiem duetów z krotoszyńskich szkół. Grano systemem brazylijskim do dwóch przegranych
spotkań. W półfinałach Daniel Pomirski
i Piotr Czwojdziński z ZSP nr 2 pokonali 21: 19 Maksymiliana Grządkę i Patryka
Śniecińskiego z ZSP nr 3, a Tomasz Kurek
i Bartek Talaga z LO im. H. Kołłątaja wygrali 21: 13 z Mateuszem Sroczanem
i Wiktorem Grześkowiakiem z ZSP nr 3.
Ta ostatnia para zajęła trzecie miejsce,
ogrywając 21: 16 swoich kolegów ze szkoły. W finale znakomicie zagrali siatkarze
z Dwójki, zwyciężając 21: 10. Do etapu
rejonowego zakwalifikowały się dwa najlepsze teamy.
(GRZELO)

Organizatorzy przygotowali dla
uczestników trasy giga (195 km), mega
(130 km) oraz mini (65 km). Na najkrótszym dystansie starowało dwóch naszych
kolarzy. Tomasz Mosiński zajął 19. miejsce w kat. M4 oraz 64. w open z czasem 2: 38: 00. Z kolei Arkadiusz Zmyślony z Koźmina Wlkp. uzyskał
czas 2: 44: 00 i został sklasyfikowany
na 20. lokacie w M4 oraz 73. w open.
Trasę mega pokonał Sebastian Wojtysiak z Biadek (5: 57: 00) – 15. pozycja
w M4 i 40. w open. Na najdłuższym dystansie ścigali się Krzysztof Kubik i Artur
Paterek. Pierwszy z nich z czasem 7: 56: 00 był 14. w open i okazał się
najlepszy w kat. M2. – Jestem bardzo
szczęśliwy, że po kraksie na zjeździe,
przy prędkości 60 km/h, mam tylko lekkie potłuczenia – przyznaje K. Kubik. – Pierwsze miejsce cieszy, ale czołówka Pucharu Polski odjechała i będę musiał
mocno gonić, aby stanąć w tym roku
na podium. Już niedługo kolejny start
w Łasku, więc trzeba się kurować, aby dalej walczyć.
Siódme miejsce w klasyfikacji generalnej i szóste w kat. M4 zajął A. Paterek,
który pokonał trasę w czasie 7: 16: 41. – Na zaledwie 5 km
przed końcem z powodu nieuwagi bądź

braku skupienia straciłem panowanie
nad rowerem i spotkałem się z asfaltem – oznajmia A. Paterek. – Adrenalina
pozwoliła mi ukończyć maraton, a największym plusem jest to, że nic nie mam
złamane. Dziękuję ratownikom medycznym za perfekcyjne przywrócenie mnie
do sprawności. Jestem wdzięczny też moim bliskim, którzy wspierają mnie w powrocie do zdrowia i do kolejnych wyścigów – dodaje kolarz.
(GRZELO)
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Walczyli w Brandenburgii i Międzyrzeczu
W ostatni weekend maja reprezentanci UKS Samson Kobylin i Towarzystwa Atletycznego Rozum Krotoszyn rywalizowali w kolejnych zawodach. Starsi zawodnicy uczestniczyli
w Pucharze Europy w Brandenburgii, a młodsi walczyli w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
w Międzyrzeczu.
W Niemczech w zmaganiach juniorów złote medale zdobyli Mikołaj Raźniak (kat. 50 kg), Lena Andrzejak (67 kg)
i Artur Pauter (70 kg). Na trzecim stopniu podium stanął Mikołaj Mrowiński
(80 kg).
W zawodach seniorów Mateusz Konieczny triumfował w kategorii 77 kg, Patryk Swora zwyciężył w kat. 85 kg, Olimpia Robakowska była trzecia w kat. 80 kg,
Aleksandra Rozum była druga
w kat. 65 kg oraz trzecia w open, a Aron

Rozum był najlepszy w open, a w kat.
do 115 kg uplasował się na drugiej pozycji.
W Międzyrzeczu na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików sumocy kobylińskiego Samsona wywalczyli dziewięć
medali. Młodziczki ztego klubu zajęły drugą
lokatę w klasyfikacji zespołowej.
Ze złotym krążkiem do domu wróciła Klaudia Matysiak (70 kg). Srebrne medale zdobyli Martyna Flak (33 kg) i Igor

Łasicki (+75 kg). Na trzecim stopniu podium stanęli Laura Siama (36 kg), Dominika Miterska (40 kg), Anita Maleszka
(45 kg), Roksana Konieczna (55 kg), Adrianna Biedermann (70 kg) i Natalia Jarus (+70 kg). Przedstawiciele TA Rozum
zgarnęli natomiast dwa brązowe krążki – Jakub Hekiert w kat. 40 kg i Angelika Paradys w kat. 45 kg.
(GRZELO)
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Brąz Kaczmarka i Lewandowskiego Debliści walczyli o puchar

DoZbąszynia zjechały duety zcałej Polski, ale także z zagranicy – z USA, Irlandii
i Szwecji. S. Kaczmarek i P. Lewandowski
rozpoczęli zmagania od dwóch wygranych – 2: 1 z Michalakiem i Lisieckim
oraz 2: 0 z Lewickim i Krukiem.
Następnego dnia odnieśli trzecie zwycięstwo (2:1 ze Szczechowiczem iŁukasikiem),
po czym ulegli w dwóch partiach Czubińskiemu i Kapuśniakowi, przez co trafili
na prawą stronę drabinki. Kolejnymi rywalami byli bracia Baranowie, którzy nie potrafili
znaleźć recepty na świetnie grających Kaczmarka i Lewandowskiego i przegrali 0: 2.

FOT. Obłędna Plaża

W ostatni weekend maja w Zbąszyniu
rozegrano pierwszy turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski w Siatkówce
Plażowej. Kolejny sukces odniósł krotoszynianin Sebastian Kaczmarek, który
w parze z Pawłem Lewandowskim zajął trzecie miejsce.

W kolejnym meczu krotoszyński siatkarz i jego kolega pokonali, również
w dwóch setach, Kiernoza i Zdybka, dzięki
czemu awansowali do ćwierćfinału, w którym musieli się zmierzyć z dobrze znanymi
braćmi Andrysami. I tym razem Kaczmarek i Lewandowski okazali się lepsi, zwyciężając w dwóch partiach do 15.
Ledwie kilkanaście minut później rozpoczął się mecz półfinałowy. Zmęczenie dało się we znaki parze Kaczmarek / Lewandowski, co skrzętnie wykorzystali doświad-

czeni rywale – Lech i Ociepski, wygrywając
pewnie do 16 i do 15.
W meczu o trzecie miejsce Kaczmarek
z Lewandowskim zrewanżowali się Czubińskiemu i Kapuśniakowi za wcześniejszą
porażkę, zwyciężając w dwóch partiach. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z trzeciego miejsca – oznajmia S. Kaczmarek. – Przed turniejem po cichu liczyłem
na ćwierćfinał, czyli miejsca 5-6, a tutaj taka
miła niespodzianka – zdobyliśmy brązowe
medale. Jako jedyna para z podium musieliśmy przebrnąć przez eliminacje, aby dostać
się do turnieju głównego. Łącznie rozegraliśmy przez trzy dni dziewięć meczów, z czego dwa kończyły się po tie-breakach. Mieliśmy najwięcej pojedynków „w nogach”,
więc zdobycie tego medalu podwójnie cieszy imobilizuje dodalszej pracy – podkreśla
krotoszyński siatkarz. Wkrótce kolejny turniej, tym razem w Toruniu.
(ANKA)
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Już po raz szósty ekipa A Seree Tee
została najlepszą drużyną krotoszyńskich rozgrywek Playareny.
Do mistrzostwa AST może dorzucić
jeszcze jedno trofeum, gdyż zagra
w finale Pucharu Krotoszyna, a rywalem będzie zespół Igloo.
Drugą porażkę z rzędu zanotowały
Żubry (3: 4 z Albatrosami), co mocno
może utrudnić im uzyskanie przepustki
na mistrzostwa Polski Playareny. Po kilku
słabszych występach wreszcie wygrała

ekipa MTV (6: 5 z Igloo). W tym bardzo
zaciętym meczu świetnie spisywali się
bramkarze – Ireneusz Czubak i Sebastian Styś.
Drużyna Hornets pokonała 13: 6
Dream Team, a sześć goli dla zwycięzców
strzelił Bartosz Banaszak. Hornets
w pierwszej rundzie nie zdobyli żadnego
punktu, a teraz mają już 13 oczek i szansę na pozostanie w I lidze.
Tornado oraz Brodziak Team oddały
swoje spotkania walkowerem – odpowiednio z A Seree Tee i Pancomem Zdu-

FOT. Dominik Góral

A Seree Tee mistrzem Playareny!

ny. Z kolei Strażnicy Zachodniej Bramy,
mimo że przegrywali najpierw 0: 3, a potem 2: 5, pokonali 6: 5 LZS Kobierno-Tomnice.
Awans z drugiego szczebla wywalczyły Octagon i Pato Błonie.
(GRZELO)

Za nami VII Otwarty Turniej Tenisa
Ziemnego w Grach Podwójnych
o Puchar Burmistrza Krotoszyna.
W finale Ryszard Gruetzmacher
i Jan Drotar pokonali 2: 1 krotoszyńską parę – Andrzej Kaźmierczak /
Dominik Marcisz.
Do zmagań przystąpiło siedem par
z Wielkopolski. Organizatorzy podzielili
zawodników na dwie grupy, w których rywalizowano systemem każdy z każdym.
W pierwszej grupie najlepsi byli
Grzegorz Kruszka i Włodzimierz Michałowicz, którzy ograli Waldemara Wroneckiego i Roberta Rędzikowskiego 2: 0 (7: 6,
krecz), Lechosława Serafiniaka i Miłosza
Serafiniaka 2: 0 (6: 0, 6: 1) oraz Ryszarda
Gruetzmachera i Jana Drotara 2: 0
(6: 3, 6: 2). Ta ostatnia para zajęła drugie
miejsce i także awansowała do dalszej fazy.
W grupie drugiej triumfowali Wiesław Berger i Bartosz Machnik, którzy pokonali Andrzeja Kaźmierczaka i Dominika Marcisza 2: 1 (6: 7, 6: 4, 10: 6) oraz
Krzysztofa Łabuszewskiego i Jakuba Miniarskiego 2: 0 (6: 1, 6: 2).
Oba półfinały były bardzo zacięte.
Duet R. Gruetzmacher / J. Drotar wy-

grał 2: 1 (6: 1, 1: 6, 10: 8) z W. Bergerem
i B. Machnikiem, a A. Kaźmierczak i D.
Marcisz pokonali 2: 1 (3: 6, 7: 5, 10: 2) G.
Kruszkę i W. Michałowicza.
Ta ostatnia para zajęła trzecie miejsce
po zwycięstwie 2: 0 (6: 4, 2: 1 – krecz)
nad W. Bergerem i B. Machnikiem. W finale natomiast R. Gruetzmacher i J. Drotar wygrali 2: 1 (6: 1, 5: 7, 11: 5) z A. Kaźmierczakiem i D. Marciszem.
– Chciałbym podziękować wszystkim
uczestnikom za rywalizację w turnieju. Mimo że część z zaproszonych graczy zaprezentowała się w turnieju deblowym w Solcu, to nie możemy narzekać na poziom zawodów. Wielkie gratulacje za pierwsze turniejowe zwycięstwo dla pary odolanowsko-ostrowskiej. W imieniu Krotoszyńskiego
Towarzystwa Tenisowego pragnę podziękować Urzędowi Miejskiemu, Bankowi
Spółdzielczemu, BGŻ BNP Paribas S. A,
firmie B12 – Karol Horyza w Biadkach,
Cukierni-Ciastkarni Brykczyńscy oraz
wielu innym naszym sponsorom za ufundowanie nagród i pucharów. Zapraszamy
wszystkich miłośników tenisa do korzystania z obiektów przy ulicy Ogrodowskiego – powiedział Waldemar Wronecki.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Piast Czekanów - Astra Krotoszyn
1:1 (0:1)

Tylko remis z Piastem

BRAMKI: 0:1 – Mateusz Mizerny (22’),
1:1 – Kacper Grzmil (55’)
ASTRA: Jarysz - Jankowski, Kuźnicki (75’
Adamski), Krystek, Olejnik, Ratyński (80’
Roszczak), Kuszaj, Paczków, Juszczak,
Wawrocki, Mizerny (70’ Piwowar)

Zaledwie punkt, a nie spodziewane
trzy, przywiozła Astra Krotoszyn
z niedzielnego meczu wyjazdowego
z Piastem Czekanów. Gola dla gości
strzelił Mateusz Mizerny.

FOT. Ania Krystek

Astra objęła prowadzenie w 22. minucie. Mateusz Mizerny popisał się mocnym uderzeniem zza pola karnego, zmuszając golkipera miejscowych do kapitulacji. Trafienie to zadedykował oczywiście
swojej niedawno poślubionej małżonce,
Michalinie.

WTOREK, 5 czerwca 2018

Dobre sytuacje na podwyższenie wyniku mieli K. Ratyński, K. Krystek oraz Ł.
Wawrocki, ale żadnej z nich nie udało się
wykorzystać. Za to miejscowi w 55. minucie doprowadzili do remisu. Po stracie
Kacpra Kuźnickiego bramkarza Astry pokonał Kacper Grzmil.
(GRZELO)
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SUKCESY

Porażka
na pożegnanie

Wszechstronna
Monika Jadczak

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. zakończył
sezon w IV lidze pojedynkiem
na własnym obiekcie z Pogonią Nowe Skalmierzyce. W ostatnim meczu podopieczni trenera Dariusza
Maciejewskiego przegrali 1: 3.
Gospodarze przespali początek spotkania, w efekcie czego szybko stracili
dwa gole. W 4. minucie Kacper Majerz
głową skierował piłkę do siatki, wykorzystując dośrodkowanie z rzutu rożnego.
Na 2: 0 kilka minut później podwyższył
Mateusz Nogaj. Napastnik Pogoni dołożył tylko nogę do futbolówki zagranej
wzdłuż bramki. W pierwszej połowie
miejscowi też mieli swoje okazje. Bliscy
trafienia byli szczególnie Tomasz Miedziński i Wojciech Kamiński.
Dopiero w samej końcówce udało się

Kolejnymi sukcesami może pochwalić się Monika Jadczak. Młoda sportsmenka uzyskuje świetne wyniki
w pływaniu, bieganiu i strzelectwie.
zmusić dokapitulacji bramkarza gości. Uczynił to Dominik Jędrkowiak, przerzucając piłkę nad wychodzącym z bramki golkiperem.
Ale niedługo potem Pogoń odpowiedziała kolejnym golem. Sytuację sam na sam z Maciejem Konradowskim wykorzystał Kacper Bałamącek, ustalając rezultat spotkania.
Warto odnotować, że na początku
drugiej odsłony nad stadionem rozszalała
się wielka ulewa i na około 20 minut
mecz został przerwany.
Biały Orzeł zakończył sezon
na przedostatnim miejscu w tabeli.
(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

Skromne zwycięstwo w Raszkowie

Dzięki wygranej z Raszkowianką
Raszków szansę na trzecie miejsce
na koniec sezonu ma Piast Kobylin.
Podopieczni trenera Marka Nowickiego wygrali na wyjeździe po trafieniu Szymona Wośka z rzutu karnego.
W 32. minucie sfaulowany w polu
karnym został Patryk Kamiński, a jedenastkę na gola zamienił Szymon Wosiek.
Jeszcze w pierwszej połowie dobrych sytuacji nie wykorzystali Mateusz Wacho-

wiak i Mateusz Bzodek, a po zmianie
stron prowadzenie mogli podwyższyć
Szymon Wosiek, Kamil Kubiak oraz
Edwin Marchewka. Miejscowi z kolei trafili w poprzeczkę. Gole jednak nie padły
i pojedynek zakończył się skromnym zwycięstwem Piasta.
Kobylinianie mają do rozegrania jeszcze dwa mecze – na własnym terenie ze
Stalą Pleszew oraz na wyjeździe z Zefką
Kobyla Góra.
(GRZELO)

Raszkowianka Raszków
– Piast Kobylin 0:1 (0:1)
BRAMKA: 0:1 – Szymon Wosiek (32’
karny)
PIAST: Poślednik – Kubiak, Snela,
Wosiek, A. Kurzawa – Kamiński, M.
Kurzawa, Szymanowski, Marchewka –
Mat. Wachowiak (81’ Jędrzejak),
Bzodek (69’ Mac. Wachowiak)

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – Pogoń
Nowe Skalmierzyce 1:3 (0:2)
BRAMKI: 0:1 – Kacper Majerz (4’ głową),
0:2 – Mateusz Nogaj (11’),
1:2 – Dominik Jędrkowiak (89’),
1:3 – Kacper Bałamącek (90’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc (60’ Konradowski)
– Kaczyński (65’ Mik. Leoniak),
Bastrzyk, Kaczmarek, Maciejewski (46’
Konopka) – Miedziński, Błażejczak,
Oleśków (65’ Jagodziński), Jędrkowiak –
Kamiński, M. Szulc

19 maja w Krośnicach reprezentantka KS Krotosz startowała w III Integracyjnych Zawodach Pływackich o Tytuł Mistrza Doliny Baryczy. Monika rywalizowała w pięciu wyścigach i wywalczyła aż
pięć złotych medali!
Następnego dnia wzięła udział w 4.
Maratonie Uśmiechu w Ostrowie Wlkp.,
gdzie do przebiegnięcia miała 5 km. Mimo zmęczenia wyczerpującymi zawodami pływackimi spisała się znakomicie
i z czasem 23: 30 zajęła pierwsze miejsce
w kategorii open oraz siódme w całej

stawce 88 biegaczy.
Ponadto M. Jadczak była najlepsza
w XX Edycji Szkolnej Ligi Strzeleckiej Powiatu Krotoszyńskiego za lata 2017/2018 w kategorii juniorów, wyprzedzając drugiego zawodnika o ponad 100 punktów.
(ANKA)

