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PCPR, WTZ, Hufiec
ZHP i Szkoła Muzyczna
w nowej rzeczywistości
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dla mieszkańców
powiatu
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DODATEK
TWÓJ SAMOCHÓD

Przed nami dziesiąta
edycja Summer Cup

Czytaj na str. 8-9

Zagrali dla Olka!

SUMO

Wielki sukces naszych

zawodników na MŚ!
Aron Rozum i Michał Fabianowski
(Towarzystwo Atletyczne Rozum Krotoszyn) zdobyli medale na Mistrzostwach Świata w Sumo na Tajwanie!
Reprezentanci Polski łącznie wywalczyli w Tajpej 11 krążków.
W sobotę Michał Fabianowski wraz
z kolegami walczył w drużynówce. Nasz
team juniorów (M. Fabianowski oraz Da-

Czytaj str. 7

Czytaj na str. 16

mian Wróbel, Jakub Nowakowski i Adrian Gondek) stanął na trzecim stopniu
podium! To był pierwszy medal zawodnika z naszego powiatu.
Nazajutrz srebro indywidualnie
zdobył Aron Rozum! Krotoszyński zawodnik został wicemistrzem świata
w kategorii 115 kg seniorów! W finałowym pojedynku Aron nie sprostał rywalowi z Mongolii. Dla reprezentanta TA

FOT. PZS
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Rozum Krotoszyn był to pierwszy medal w tej kategorii wagowej. Wcześniej
walczył w kat. 85 kg, zdobywając trzy
krążki na MŚ.

Niespodziewanie na podium stanęli
nasi seniorzy w rywalizacji drużynowej.
Polski zespół (w składzie: Aron Rozum,
Mateusz Linka, Jacek Piersiak, Paweł Woj-

da) w konfrontacji o brązowy medal wygrał z Egipcjanami.
– Jest to największy od 10 lat sukces
polskiego sumo na MŚ. Cała reprezentacja zasłużyła na wielkie brawa. Mam nadzieję, że sukces ten przyczyni się do jeszcze większej popularności tej dyscypliny
sportu w Polsce – skomentował Dariusz
Rozum, prezes Polskiego Związku Sumo.
Kolejną dobrą wiadomością jest to, że
Polska będzie organizatorem MŚ w 2020
roku! W głosowaniu nasz kraj pokonał
Egipt 16: 4!
Szeroka relacja z mistrzostw świata
na Tajwanie w następnym numerze Gazety Lokalnej KROTOSZYN.
(ANKA)
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POWIAT

FOT. www.krotoszyn-powiat.pl

Czy sesje będą nagrywane?

W krotoszyńskim starostwie zorganizowano szkolenie dla radnych powiatowych. Zapoznali się oni z nowym oprogramowaniem, które
wkrótce ma nie tylko wspomóc pracę rady, ale także ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji o pracy
samorządowców czy przebiegu sesji.
Dzięki nowemu oprogramowaniu
przebieg prac radnych – przygotowane
materiały, korespondencja, realizacja porządku obrad, głosowania, frekwencja
itd. – będzie rejestrowany przy pomocy
specjalnego systemu, który nie tylko przyspieszy prace, ale też pozwoli na nagrywanie obrad i przekaz do mieszkańców.
Pierwsza sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego z użyciem programu „e-sesja”
Wydawca: Wielkopolska Squad S.C.
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Zdrowo i aktywnie

g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

14 lipca w Biadkach odbył się VII festyn pod hasłem „Żyjmy zdrowo i aktywnie”. Dobrej zabawy oraz atrakcji
związanych z promocją zdrowego
trybu życia nie brakowało.

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

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

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

Organizatorami imprezy były Stowarzyszenie „Wspólnie dla Biadek”, Krotoszyn Współdziałamy, OSP Biadki, LGD
Okno Południowej Wielkopolski i Bank
Spółdzielczy w Krotoszynie.
O godzinie 15.00 rozpoczęła się wycieczka rowerowa „Sulmierzyce (qu-

esting)”, a dwie godziny później ruszył
marsz nordic walking. Uczestnicy festynu
mogli ponadto zagrać w tenisa stołowego,
piłkarzyki, piłkę nożną, koszykówkę czy
siatkówkę.
Stoiska gastronomiczne oferowały
pyszne przekąski. Dla dzieci przygotowano gry i zabawy, kącik malowania twarzy,
dmuchany zamek, autochodzik ze Strażą
Miejską i zjeżdżalnię.
Przeprowadzono Mistrzostwa Biadek w Rzucie Granatem. Odbyła się również licytacja koszulek znanych sportow-

ców oraz loteria fantowa. Na scenie wystąpiły zespół Tacy Nie Inni oraz Sul-Jazz-

odbędzie się w sierpniu. W ten sposób powiat realizuje jedno z zadań objętych projektem pod nazwą „Wdrożenie wysokiej
jakości e-usług administracyjnych w gminach Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew,
Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w powiecie krotoszyńskim”. Partnerem wiodącym projektu jest gmina Krotoszyn, a pozostałe samorządy występują
w roli partnerów.
Całkowita wartość dofinansowania
projektu wynosi 2 775 646,07 zł, z czego
dotacja unijna to 2 359 299,15 zł. Celem
projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania
zasobów i realizacji zadań publicznych
na terenie naszego powiatu.
(NOVUS)

band. Festyn zakończył się zabawą taneczną z grupą Koral.
(NOVUS)
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SZPITAL

Od 1 sierpnia, przez okres od 4 do 6
miesięcy, śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie będą mogły lądować na przyszpitalnym lądowisku przy ul. Mickiewicza.
Czasowe zawieszenie działalności lądowiska podyktowane jest planowaną instalacją dwóch dużych dźwigów-żurawi,
które pracować będą na placu rozbudowy
szpitala. Ze względu na swoją konstrukcję
oraz możliwość zmiany położenia ramion
dźwigu – na skutek zmiany kierunku

FOT. SP ZOZ

Lądowisko
będzie nieczynne
wiatru – obiekty te znajdować się będą
na ścieżce podchodzenia śmigłowców
do lądowania, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu LPR.
Nie oznacza to jednak, że śmigłowce
LPR od 1 sierpnia nie będą przylatywać
po chorych. W miarę możliwości wzywane będą bezpośrednio na miejsca zdarzeń,
poza szpitalem. Jeśli natomiast chodzi
o pacjentów hospitalizowanych w szpita-

lach na ul. Mickiewicza oraz Bolewskiego,
w przypadku nagłej konieczności skorzystania z transportu lotniczego, chorzy
przekazywani będą LPR na boisku sportowym przy ul. Sportowej.
W tym okresie szpital częściej korzystać będzie z transportu drogowego
przy przewożeniu do innych szpitali chorych, których stan zdrowia nie będzie wymagał transportu lotniczego. Sławomir
Pałasz, rzecznik prasowy SP ZOZ w Krotoszynie, poinformował również, że kolumna transportowa krotoszyńskiego
szpitala zwiększyła się o jeden używany
ambulans w bardzo dobrym stanie, marki Citroen Jumper (2010).
(NOVUS)

KOBYLIN

Umowa o współpracy dydaktycznej

Zgodnie z zapisami umowy strony
zamierzają podjąć współpracę w zakresie
kształcenia i rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności młodzieży

FOT. www.kobylin.pl

Burmistrz Tomasz Lesiński oraz Katarzyna Jackowska – dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie – podpisali z Romanem Stanisławskim, właścicielem firmy usługowo-handlowej ROMI, umowę
o współpracy dydaktycznej w zakresie wsparcia procesu kształcenia.

uczącej się w szkole w celu optymalnego
przygotowania jej do podjęcia i wykonywania pracy zawodowej w zawodach:
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, sprzedawca.
Obie strony zobowiązały się do ścisłej
współpracy naukowej oraz dydaktycznej,
również w zakresie wymiany doświadczeń
pracowników firmy z nauczycielami zatrudnionymi w szkole, a także w zakresie
edukacji zawodowej uczniów placówki.
OPRAC. (NOVUS)

Na Bieżąco
Łukasz Rabenda

budynek wynajmuje,
musi spełnić określone
w ustawie obowiązki,
czyli: przestrzegać
przeciwpożarowych
wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych; wyposażyć budynek, obiekt
lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,
zgodnie z zasadami określonymi
wodrębnych przepisach; zapewnić
konserwację inaprawy sprzętu oraz
urządzeń wymienionych wyżej,

zgodnie zzasadami iwymaganiami
gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie; zapewnić osobom przebywającym
wbudynku, obiekcie lub naterenie
bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji; przygotować budynek,
obiekt lub teren do prowadzenia
akcji ratowniczej; zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi; ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania
pożaru, klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia.

cyzję, czy remontować spalony budynek,
czy nie. Najważniejsze, że nikomu nic się nie
stało – podkreślił F. Marszałek.
Pomoc dla harcerzy podzielono
na trzy segmenty. Za historyczny odpowiedzialny jest były komendant – Piotr
Paterek. Tutaj głównie chodzi o pozyskanie kronik, starych zdjęć, materiałów harcerskich itp. Za część finansową odpowiada Joanna Tomaszewska. Wpłaty można
dokonywać
na
numer
konta: 87 2030 0045 1110 0000 0218 909
0 – Askalon Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Ziemi Krotoszyńskiej, z dopiskiem: DAROWIZNA na Hufiec ZHP
Krotoszyn.
Trzeci sektor to pomoc fizyczna, tj. malowanie, wnoszenie przedmiotów, remont.

Wtej kwestii można zwracać się doMarcina
Szostkiewicza lub Natalii Borowskiej.
W miniony piątek odbyło się spotkanie
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (os. Sikorskiego), gdzie mieści się tymczasowa – przed wyprowadzką na ul. Floriańską – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. – Obsługujemy rocznie ponad4
tysiące osób niepełnosprawnych – oznajmił
Andrzej Piotrowski, dyrektor PCPR. – Wydajemy ponad 2 tysiące orzeczeń. Na dziś jesteśmy działem zespołu orzekania o niepełnosprawności, działającym naos. Sikorskiego.
Jesteśmy przygotowani doobsługi, ale póki co
musieliśmy zawiesić tryb orzekania, czyli komisji lekarskich. Nie mamy jeszcze odpowiednich warunków, a gabinet lekarski jest
niezbędny. Zajmujemy się obsługą, czyli wydajemy legitymacje, karty parkingowe, przyjmujemy wnioski i rozpatrujemy odwołania
oraz kwestie dofinansowania ze środków
PFRON. Dział Wsparcia Rodzin Zastępczych został umieszczony w hali sportowej
przy ul. Młyńskiej.
Dyrektor Piotrowski podziękował również wielu instytucjom i osobom, które pomagały podczas pożaru, ewakuacji i ratowania sprzętu – strażakom z Ochotniczej
i Państwowej Straży Pożarnej, firmie Budownictwo Kubiak, Stacji Kontroli Pojazdów Wojskowego Zakładu Remontowo-Budowlanego, Zdzisławowi Koniecznemu, Zakładowi Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp., Spółdzielni Socjalnej VIVO,
PGKiM Krotoszyn, rodzinom pracowni-

ków, Środowiskowemu Domu Samopomocy w Krotoszynie, Starostwu Powiatowemu
i mieszkańcom Krotoszyna.
O wsparcie finansowe zaapelowały
Warsztat Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie. W pożarze całkowicie
spłonęło biuro księgowości, zniszczeniu
uległ gabinet psychologa, a reszta pomieszczeń została zalana wodą. Dlatego potrzebna jest tymczasowa siedziba.
Zagospodarowanie w nowym miejscu
wymaga nakładów finansowych, których
nie jest w stanie pokryć stowarzyszenie. – Jesteśmy po spotkaniu z właścicielem obiektu, w którym ma znaleźć się
WTZ. Chodzi o budynek przy ul. Kobylińskiej, po byłej niepublicznej szkole.
Umowa będzie podpisana w najbliższą środę – poinformowała Jolanta Borska, wiceprezes SNRDiON. Darowizny na rzecz
WTZ można wpłacać na konto BZ
WBK: 95 1090 1157 0000 0000 1502 2
029, z dopiskiem WTZ.
W nowej siedzibie póki co działać będzie także Państwowa Szkoła Muzyczna,
która zajęcia będzie prowadzić na terenie
Szkoły Podstawowej nr 5. W planach jest
zorganizowanie koncertu charytatywnego
na rzecz PSM oraz zbiórki pieniędzy na zakup instrumentów muzycznych. Na tę
chwilę chęć udziału zadeklarowały Kapela
Furmany, Kapela Boćki, Krotoszyńska Orkiestra Dęta oraz Andrzej Cierniewski.

Chcąc nie chcąc, koźmińscy radni
musieli zmierzyć się z nowymi przepisami i ustalić nową wysokość wynagrodzenia burmistrza. Dotychczasowe było
ustalone przez Radę Miejską w grudniu 2014 roku.
Justyn Zaradniak, przewodniczący
Rady Miejskiej, wyjaśnił, że należy podjąć
stosowną uchwałę, gdyż jej brak i wypłacanie pensji na dotychczasowych zasadach może skutkować poważnymi konsekwencjami dla burmistrza z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Radni ustalili więc miesięczne wynagrodzenie dla włodarza Koźmina Wlkp.
na poziomie 10 180 zł brutto i będzie
ono niższe o 1152 zł od dotychczasowe-

go. Na tę pensję składają się: wynagrodzenie zasadnicze – 4700 zł, dodatek funkcyjny – 1900 zł, dodatek specjalny – 40
procent wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego, dodatek za wieloletnią pracę – 20 procent wynagrodzenia
zasadniczego.

Ochrona
przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa
ma nacelu ochronę zdrowia, życia,
mienia lub środowiska przedpożarem czy klęską żywiołową. Każdy
właściciel lub użytkownik budynku ma obowiązek zapewnić ochronę przeciwpożarową.
W związku z powyższym zarówno pracodawca, który jest właścicielem budynku, jak i ten, który
PO POŻARZE

Współdziałajmy, żeby pomagać!
Wskutek pożaru budynku na ul.
Młyńskiej, który miał miejsce 14 lipca, ucierpiały Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztat Terapii Zajęciowej i Państwowa Szkoła
Muzyczna I stopnia. Przez tydzień
odbyło się wiele spotkań, które miały na celu zorganizowanie pomocy
dla poszkodowanych instytucji.
16 lipca w hali przy ul. Młyńskiej rozmawiano o tym, jak można pomóc krotoszyńskim harcerzom. Spotkanie odbyło się
z inicjatywy Marcina Szostkiewicza, obecnego komendanta Hufca ZHP w Krotoszynie, Krzysztofa Manisty, byłego komendanta, oraz Natalii Borowskiej. Po hufcu nie zostało niemal nic – jedynie resztki sztandaru – lilijka oraz kawałki materiału, odnalezione przez strażaków. Sytuacja jest o tyle
trudna, że harcerze szykowali się do obchodów 100-lecia utworzenia ZHP. Dokładnie 7 grudnia 1918 miała miejsce pierwsza
zbiórka harcerska w Krotoszynie.
– Jedno jest pewne. Wspólnota harcerska nie spłonęła, a wręcz wzmocniła się. To,
że zgromadziło się tyle osób, aby nam pomóc, nadaje prawdziwą wartość temu wydarzeniu – stwierdził Marcin Szostkie-

wicz. – Największy nacisk położymy na odzyskanie pamiątek harcerskich, odpisów
z rozkazów czy wszelkich zdjęć.
Na spotkanie przybył także burmistrz
Franciszek Marszałek. – To bardzo ważne,
aby w takich chwilach być razem i okazać
sobie wsparcie – mówił. – Nie ma wątpliwości, że była to największa akcja strażacka
w Krotoszynie w ostatnich latach. Z żywiołem walczyło 230 strażaków. Cała akcja
trwała wiele godzin. Na posiedzeniach sztabu kryzysowego zapadły już pierwsze decyzje – ratowanie mienia, zabezpieczenie
miejsc dla poszkodowanych instytucji. Dla
hufca planujemy przygotować budynek
na ulicy Woskowej. Nie wiemy jeszcze, czy
będzie to siedziba tymczasowa, czy docelowa. Fachowa ekspertyza pomoże podjąć de-

KOŹMIN WLKP.

Radni obniżyli
burmistrzowi pensję
12 lipca odbyła się nadzwyczajna
sesja Rady Miejskiej w Koźminie
Wlkp., podczas której radni obniżyli
pensję burmistrzowi miasta i gminy.
Za uchwałą w tej sprawie zagłosowało 13 osób, a jeden radny wstrzymał się od głosu.
19 maja tego roku weszło w życie
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie „wynagradzania pracowników sa-

morządowych, które określa m. in. warunki i sposób wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru od 1 lipca.” Decyzja władz była pokłosiem negatywnych reakcji opinii publicznej po ujawnieniu bardzo wysokich nagród, jakie otrzymywali ministrowie w rządzie Beaty Szydło. Zdecydowano więc, iż należy obniżyć pensje
parlamentarzystom oraz władzom samorządowym.
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MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOT. www.kozminwlkp.pl
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SULMIERZYCE

FOT. www.sulmierzyce.pl

Remont zabytkowego ratusza

Rusza renowacja pokrycia dachowego zabytkowego ratusza w Sulmierzycach. Inwestycja kosztować będzie 63 000 zł, z czego 25 000 zł to
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.
Datę wykonania prac poznamy
w ciągu miesiąca.
Zabytkowy ratusz, w którym ma siedzibę muzeum w Sulmierzycach, wybudowano w 1743 roku. Jest zaliczany do zabytków klasy zerowej. Uważa się go za jedyny zachowany tego typu obiekt w Europie.
Do użytku ratusz został oddany najprawdopodobniej 3 czerwca 1743 roku.
Taka data widnieje na jego portalu oraz
chorągiewce zamontowanej na wieżyczce. Budynek zlokalizowany jest pośrodku
sulmierzyckiego rynku. Zbudowany
z drewna sosnowego na planie prostokąta,
posiada dwie kondygnacje. Dwubiegunowe schody, prowadzące na piętro, znajdują się na zewnątrz.

Czterospadowy dach kryty gontem
zwieńczony został wieżą, na której
do 1879 roku znajdował się zegar.
Z trzech stron ratusz otaczają podcienia, wspar te na dębowych słupach.
Na parterze budynku znajdują się cztery pomieszczenia, w których dawniej
funkcjonowały areszt, archiwum i lamus. Na piętrze swój gabinet miał burmistrz, była tam także sala posiedzeń rady miejskiej. Obecnie pomieszczenia te
są wykorzystywane jako sale wystawowe
i biuro.
Do 1939 roku ratusz służył jako siedziba władz miejskich. W czasie okupacji
był magazynem materiałów budowlanych. Po wojnie piętro zajęły organizacje
młodzieżowe i sportowe. W budynku
znajdowały się magazyny, biblioteka
i świetlica. Od 1957 roku w najbardziej
znanym obiekcie Sulmierzyc mieści się
Muzeum Regionalne.
(NOVUS)

KROTOSZYN

FOT. www.krotoszyn.pl

Spotkanie z pracownikami FINANSE
Urzędu Marszałkowskiego Nasze samorządy w rankingu

13 lipca w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie gościli pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego.
Celem spotkania było zapoznanie pracowników naszego magistratu z projektami
rewitalizacji miasta. Burmistrz Franciszek
Marszałek, wespół z przedstawicielami Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środo-

wiska i Rolnictwa, omówił najpierw zrealizowaną już rewitalizację rynku i przyległych
ulic oraz Szkoły Podstawowej nr1 wraz zbudową hali sportowo-widowiskowej.
Następnie rozmawiano o planowanej
rewitalizacji al. Powstańców Wlkp.
w Krotoszynie, budynku kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia. Po spotkaniu w urzędzie wszyscy udali się obejrzeć efekty poprzedniej rewitalizacji
i miejsca kolejnych inwestycji.
(NOVUS)

Pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota” opublikowało kolejny
ranking bogactwa samorządów. Tylko jeden z naszych samorządów znalazł się w pierwszej setce – w klasyfikacji powiatów na 33. pozycji uplasował się powiat krotoszyński.
„Wspólnota” to dwutygodnik w całości poświęcony samorządom. Tworzony od 1990 roku przez eksper tów
i dziennikarzy, dostarcza fachowej wiedzy, niezbędnej urzędnikom w codziennej pracy. Jest obowiązkową lekturą prezydentów miast, burmistrzów, wójtów,
starostów, marszałków województw
oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
Zastosowana metoda obliczania
wskaźnika użytego w rankingu jest taka
sama jak rok temu. Pominięte zostały
wpływy z dotacji celowych. Jak wyja-

śniają autorzy rankingu, zwłaszcza
w okresie intensywnego korzystania
z funduszy unijnych takie dotacje mają
chwilowy, ale bardzo silny wpływ
na wielkość dochodów. Wpływ dużej
dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu, ale jest to awans incydentalny i niemający związku z trwałym wzrostem
zamożności.
Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody skorygowano
na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęte zostały składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tzw. janosikowe. Po drugie,
do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg
i zwolnień w podatkach lokalnych. Chodzi bowiem o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podej-

mowanych w gminach, autonomicznych decyzji odnośnie polityki fiskalnej.
Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych.
Skorygowane w ten sposób dochody podzielone zostały przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.
Wśród powiatów 33. miejsce zajął
powiat krotoszyński, notując tym samym – w porównaniu do zeszłorocznego rankingu – spadek o osiem pozycji.
Niemniej jednak wyżej znajdują się tylko dwa powiaty wielkopolskie – międzychodzki i pleszewski.
Na 176. lokacie (awans o trzy miejsca) pośród miast powiatowych sklasyfikowany został Krotoszyn. W kategorii
'miasta inne' 156. pozycję zajęły Sulmierzyce, 235. są Zduny, na 383. miejscu
znalazł się Koźmin Wlkp., a na 524. jest
Kobylin. W rankingu gmin wiejskich
Rozdrażew uplasował się na 991. lokacie.
Cały ranking znaleźć można na stronie www.wspolnota.org.pl/rankingi.
(ANKA)

Na Bieżąco
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Wyróżnienie dla gminy
i stowarzyszenia
Gmina Zduny i Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa” znalazły się
w grupie 15 finalistów ogólnopolskiego konkursu Super Samorząd 2018. Uroczysta gala podsumowująca tegoroczną edycję odbyła
się na Zamku Królewskim w Warszawie.
Do konkursu, który odbywał się w ramach akcji „Masz głos”, zgłoszono około 350 zespołów samorząd-organizacja
pozarządowa. Gmina Zduny znalazła się
w finale dzięki staraniom Stowarzyszenia
„Razem dla Konarzewa”, które doprowadziło do powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz do rozwoju wolontariatu. Rada Miejska w Zdunach przyjęła uchwałę o GRDPP już
w kwietniu 2016 roku, ale nie zwieńczyła jej wówczas powołaniem rady.
Zaangażowanie stowarzyszenia doprowadziło do wznowienia prac i w grudniu 2017 roku burmistrz rozpoczął procedurę zgłaszania kandydatek i kandydatów
do GRDPP. W lutym rada zyskała pełny

skład – po cztery osoby z lokalnych organizacji i władz. Dzięki jej powołaniu część organizacji po raz pierwszy nawiązała współpracę z urzędem, a ponadto zaczęły one
aktywniej wspierać się wzajemnie.
Stowarzyszenie zorganizowało szkolenie „ABC wolontariatu” dla uczniów
oraz zjazd wolontariuszy z okolicznych
organizacji, grup i szkolnych kół wolontariackich. Potem mieszkańcy zaangażowali
się m. in. w międzynarodową akcję Kilometry Dobra.
W Warszawie gratulacje z rąk profesora Andrzeja Zolla odebrali burmistrz Tomasz Chudy oraz Barbara Łasińska – prezes Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa”. – Wzbogacamy swoją wiedzę społeczno-obywatelską, przekazujemy dalej,
pokazujemy pozytywny wpływ inicjatyw
oddolnych. Dodatkowo możliwość korzystania z webinariów, biblioteki oraz relacji
pisanych przez uczestników wyróżnia naszą organizację wśród innych w naszym regionie – podsumowała udział w akcji
„Masz głos” Barbara Łasińska.
(NOVUS)

INWESTYCJE

FOT. www.powiat-krotoszyn.pl

Skontrolowali
stan prac budowlanych

Posiedzenie Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego 10 lipca rozpoczęło się
od wizytacji na dwóch budowach realizowanych w ramach projektów
unijnych. Chodzi o rozbudowę szpitala oraz przebudowę boiska
przy ZSP 2 w Krotoszynie.

SULMIERZYCE

Najmłodsi mieszkańcy Sulmierzyc
mają kolejny powód do radości. Dwa
place zabaw doposażone zostały
w nowe urządzenia.
Na placu zabaw przy ulicy Starokościelnej zamontowano huśtawkę
„Gniazdo”, bujak sprężynowy „Konik”
oraz platformę gimnastyczną, natomiast plac przy ulicy Powstańców
Wlkp. doposażony został w kolejkę linową i bujak sprężynowy. Ponadto
na ulicy Powstańców Wlkp. powstała

wiata rekreacyjna z ławeczkami, która
pozwoli odpocząć i schronić się
przed promieniami słonecznymi czy
deszczem.
Nowe urządzenia zabawowe są nie
tylko atrakcyjne i kolorowe, ale przede
wszystkim bezpieczne. Mają bowiem niezbędne certyfikaty i zamontowano je
z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
Urządzenie kosztowały 19 999,80 zł,
a
koszt
wybudowania
wiaty
to 2408,01 zł.
(NOVUS)

FOT. www.sulmierzyce.pl

Nowe urządzenia na placach zabaw

Obie inwestycje realizowane są
przy wsparciu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, szpital powiatowy – w ramach inicjatywy JESSICA 2, a boisko
przy ZSP 2 – w ramach projektu z poddziałania 9.3.3.
Projekt pod nazwą „Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej
poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie, służącą koncentracji

rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji” realizowany jest w ramach
JESSICA 2. To preferencyjna pożyczka
na działania związane z rewitalizacją zdegradowanych obszarów, określonych
w aktualnych lokalnych programach rewitalizacji. Podmiotem wdrażającym JESSICĘ 2 jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Całkowita wartość rozbudowy szpitala to ponad 24 miliony złotych.
Z kolei przebudowa boiska szkolnego
przy ZSP nr 2 wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu realizowana jest w ramach Poddziałania 9.3.3 – Inwestowanie
w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Inwestycja kosztować będzie
ok. 1,5 miliona złotych.
(NOVUS)

Wydarzenia

POD NASZYM PATRONATEM

Nie znamy jest jeszcze pełnej kwoty
zebranych środków, ponieważ w dniu
składania naszej gazety trwało liczenie.
Organizatorzy szacują, że udało się zgromadzić ponad 5 tysięcy złotych.
Olek Bzdęga urodził się 28 lutego 2018 roku w Toruniu. Tuż po narodzinach trafił na oddział intensywnej terapii
w bardzo złym stanie, bez jakichkolwiek
odruchów noworodkowych. Po ponad
miesiącu badań u Olka zdiagnozowano
nieuleczalną genetyczną chorobę metaboliczną – hiperglicynemię nieketotyczną, padaczkę lekooporną oraz hipotonię

Zagrali dla Olka!
W minioną sobotę w Krotoszyńskim
Centrum Bilardowym BILA odbył się
koncert charytatywny na rzecz półrocznego Olka Bzdęgi. W trakcie imprezy przeprowadzono licytacje ciekawych gadżetów. Publiczność
wspaniale się bawiła.
Na scenie zagrali: LOKTALK, Jarson
& Friends, Pan Przecinek & Zespół Depresyjny, No Way oraz Monroe.
– Dziękujemy wszystkim darczyńcom, a przede wszystkim tym, którzy zjawili się w Bili, by wesprzeć naszą akcję.

Dzięki wam czujemy, że robimy coś wielkiego i motywuje nas to do kolejnych tego
typu działań. Przed kilkoma laty postawiliśmy sobie – jako zespół i jako ludzie – cel, że będziemy w miarę możliwości pomagać potrzebującym dzieciom
z naszego powiatu. Dlatego bardzo chętnie angażujemy się w imprezy charytatywne, bo dobrze wiemy, że wiele dzieci
wciąż i – co ważne – długoterminowo potrzebuje pomocy. Od trzech lat organizujemy wspólnie z Centrum Bilardowym
BILA w Krotoszynie, na czele z Pawłem
i Iloną Galejami, cykl imprez pod nazwą
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„Gramy dla...”. W tym roku zagraliśmy
dla Olka, który jest najdroższym skarbem
dla swoich rodziców. Oni podjęli walkę
o jego godne życie, mimo ciężkiej i nieuleczalnej – jak na razie – choroby. Walczymy razem z nimi. Zagrały cztery zespoły,
w tym po raz pierwszy kapela spoza powiatu krotoszyńskiego – Monroe z Pleszewa. Zespół ten sam zgłosił się, by wziąć
udział w evencie. To oczywiście bardzo
nas cieszy, bowiem pokazuje, że nasze inicjatywy mają sens. W akcję charytatywną
aktywnie włączyło się, poza Bilą, Stowarzyszenie Twoja Alternatywa, które wypożyczyło nam również sprzęt. Ponadto
wielu sponsorów przekazało fanty na licytację – podsumowali członkowie zespołu
Pan Przecinek & Zespół Depresyjny, główni organizatorzy koncertu.

mięśni. Choroba ta polega na zaburzeniu
metabolizmu glicyny w ośrodkowym
układzie nerwowym, co prowadzi
do uszkodzeniu mózgu i uniemożliwia
prawidłowy rozwój. Dodatkowo Olek
Bzdęga każdego dnia zmaga się z kilkudziesięcioma napadami padaczki oraz
z wiotkością obwodową mięśni. Żeby
normalnie funkcjonować, chłopiec potrzebuje stałej wysokospecjalistycznej
opieki, leczenia i rehabilitacji.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Darowiznę można wpłacać na konto: Fundacja SpołecznoCharytatywna „Pomoc Rodzinie i Ziemi”, KRS: 0000-017073,
Bank Zachodni WBK S.A. 21 1090 1506 0000 0001 0385
1201 (w tytule przelewu proszę wpisać
„Dla Aleksandra Bzdęgi”).

WARSZAWA

Prezydent Andrzej Duda spotkał się
z laureatami etapu centralnego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym. W tym gronie znaleźli się dwaj uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie – Marcin Kasperkowiak (kl.
IIc) i Bartłomiej Góral (kl. IIa).
Spotkanie rozpoczęło się w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego krótkim przemówieniem prof. dr hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka – prze-

wodniczącego Komitetu Głównego
Olimpiady. Nakreślił on zasady rywalizacji olimpijskiej, wyjaśnił, jakie uprawnienia uzyskują jej finaliści i laureaci oraz podziękował prezydentowi za zaproszenie.
Uczestnicy zadali gospodarzowi wiele
pytań. Interesowały ich intensywność prezydenckich obowiązków, stres towarzyszący pełnieniu tak odpowiedzialnego stanowiska, planowane referendum konstytucyjnego czy zasadność wprowadzania w życie reformy sądownictwa. Prezydent wyjaśniał wszystkie kwestie, rozwiewał wątpli-

FOT. Kancelaria Prezydenta RP

Kołłątajowcy u prezydenta

wości, opowiadał zabawne anegdoty.
Po spotkaniu olimpijczycy wzięli
udział w warsztatach z doradcami głowy
państwa – szefem gabinetu Prezydenta
RP – ministrem Krzysztofem Szczerskim, profesorem Andrzejem Zybertowiczem i Zofią Romaszewską. Doradcy poruszali wiele istotnych kwestii, począwszy od sposobu funkcjonowania tajnych
służb i środkach przez nie stosowanych,
a skończywszy na roli Europy na arenie
światowej czy stosunkach Polski ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Potem goście Andrzeja Dudy zwiedzili m. in. Salę
Białą im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Salę Chorągwianą i Salę Niebieską.
OPRAC. (NOVUS)
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GMINA KOBYLIN

Budowa kanalizacji sanitarnej

(NOVUS)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Aktywne wakacje z Jedynką
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku
Dzieci Koźmińskich 1906/1907
w Koźminie Wlkp. przygotowała dla
dzieci atrakcyjną ofertę na wakacje – obóz sportowo-rekreacyjny
i półkolonie. Z propozycji aktywnego
wypoczynku skorzystały 42 osób.
W dniach 1-7 lipca grupa uczniów,
pod opieką dyrektora Jacka Zawodnego,
który był kierownikiem wyjazdu, oraz
opiekunek – Ewy Gostek i Darii
Kryś – wypoczywała w Republice Czeskiej. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Harrachov, Pragę, Jablonec, Liberec i Jicyn.
Oprócz wycieczek krajoznawczych przemierzali szlaki turystyczne do Wodospadu
Mumlavy i Czeskiego Raju – Prachovskich
Skał. Niemałą atrakcją był wjazd kolejką linową na Jested (1012 m. n. p. m.).
Ponadto dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w Centrum Nauki
iQLANDIA i mogły się wyszaleć w aquaparku w Libercu. Nie zabrakło oczywiście zajęć sportowych na boiskach trawiastych i ze sztuczną nawierzchnią.
9 lipca kolejna grupa rozpoczęła kilkudniowe półkolonie pod hasłem „Zwiedzamy Wielkopolskę”. Opiekę nad dziećmi sprawowały Marzena Adamkiewicz,
Marzena Tomczak, Hanna Szymura i Do-

FOT. Hanna Szymura / Daria Kryś

Zakres prac obejmował budowę
ok. 1700 m sieci grawitacyjnej
o śr. 200 mm, ok. 4000 m sieci kanalizacyjnej tłocznej o śr. 160 mm, jednej prze-

pompowni ścieków i 41 przyłączy do posesji. W miejscach przebiegu rurociągu
odtworzono nawierzchnie asfaltowe,
w większości na całej szerokości drogi.
W Długołęce przybył też nowy obiekt,
czyli przepompownia ścieków jako newralgiczny element dla przepływu ścieków
do oczyszczalni. Ponadto przebudowano
stację uzdatniania wody, tzn. zamontowano szereg pomp, tzw. falujących, wraz
z montażem płytek i wymianą skrzynki
energetycznej.

FOT. www.kobylin.pl

11 lipca dokonano częściowego odbioru zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długołęka
i części miejscowości Smolice wraz
z przebudową stacji uzdatniania wody Długołęka”.

Koszt tego etapu zadania wyniósł
ok. 2 mln zł, przy czym przebudowa stacji uzdatniania wody kosztowała 150 tys.
zł. Kolejnym etapem będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Smolicach. Termin
realizacji to marzec 2019.
W spotkaniu udział wzięli burmistrz
Tomasz Lesiński, Damian Bolach – inspektor nadzoru, Marian Iberhan – wykonawca,
Sebastian Iberhan – kierownik budowy, Jerzy Stanisławski – partner Konsorcjum,
Grzegorz Okupnik – sołtys Długołęki,
Krzysztof Piasecki – przedstawiciel MZWiK
Strzelce Wielkie, Wiesław Popiołek – pracownik Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

minika Gorzelanna. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, z których największą popularnością cieszyły się wycieczki po Wielkopolsce, m. in. do Puszczykowa, Rogalina czy Kalisza na Zawodzie. Uczestnicy korzystali z basenu miejskiego, brali udział w zajęciach jumping
frog, zumby i letniej szkółki języka angielskiego, bawili się w podchody. Półkolonie
zostały dofinansowane z budżetu gminy
Koźmin Wielkopolski.
– Okres wakacyjny to czas, kiedy każdy chce odpocząć od trudów dnia codziennego. Po roku szkolnym zorganizowaliśmy najpierw wyjazd dla pracowników szkoły na Morawy i do Wiednia.

Chciałem, aby odpoczęli po intensywnym roku pracy. W kolejnym tygodniu
zabrałem dzieci na obóz sportowo-rekreacyjny do Republiki Czeskiej. Natomiast
w drugim tygodniu lipca dzieci uczestniczyły w półkoloniach „Zwiedzamy Wielkopolskę”. Oferta letniego wypoczynku,
przygotowana przez naszą kadrę pedagogiczną, na którą kolejny raz mogłem liczyć, pomogła dzieciom aktywnie wypocząć podczas wakacji letnich – powiedział Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1
w Koźminie Wlkp.
(ANKA)
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Warsztaty ceramiczne i nie tylko
Od 16 lipca w Zdunach trwa IX Międzynarodowy Plener Ceramiczny
w ramach „Pogranicza Kultur”. Wydarzenie przyciągnęło artystów
z kraju i zagranicy. Finał zaplanowano na sobotę, 28 lipca. Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Grabowski.
W ramach „Pogranicza Kultur” organizatorzy zaprosili mieszkańców na Festiwal Zduństwa, który odbył się w miniony
weekend na terenie dawnej Kaflarni
w Zdunach. Przeprowadzone zostały tam
warsztaty z budowy pieca chlebowego dla
członków Cechu Zdunów Polskich. Prowadził je Andrea Magnolini z Włoch.
W części otwartej dla publiczności

zorganizowano warsztaty artystyczno-ceramiczne dla dzieci i młodzieży pod kie-

runkiem fachowców z Kaflarni Riwal.
W sobotę odbył się także pokaz ekologicznego spalania opału. Piotr Batura, starszy
Cechu Zdunów Polskich, zademonstrował, jak palić drewno, by uzyskać najlepszy ekonomicznie efekt.
Przeprowadzono również akcję
poboru krwi. Tą inicjatywą zajął się Klub
Honorowych Dawców Krwi w Zdunach.
W niedzielę w Galerii Ratuszowej na zdunowskim rynku odbył się wernisażu prac
ceramicznych i malarskich Agnieszki
Marciniak-Kucharskiej.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
24-26 lipca

godz. 17.30 – INIEMAMOCNI 2 – USA, 28 lipca
animowany, 110' - 2D dubbing
Drugi koncert z cyklu WIĘC WIEC! na
godz. 20.00 – SICARIO 2: SOLDADO – krotoszyńskim
rynku.
Wystąpią:
Leski,
USA/Wlochy, dramat/film akcji, 122' – 2D napisy
Dyzmatronik,
Kuba
Badach.
Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w 28-29 lipca
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I X edycja turnieju piłkarskiego Summer Cup na
LO.
krotoszyńskich orlikach.

godz. 10.00 – INIEMAMOCNI 2 – USA, 26 lipca
Retransmisja światowego dzieła opery „Trubadur”
animowany, 110' - 2D dubbing
autorstwa G. Verdiego wystawianej w nowojorskiej
godz. 15.00 – INIEMAMOCNI 2 – USA, The Metropolitan Opera (MET) w kinie 3D
Przedwiośnie o godz. 19.30. Bilety w cenie 20 zł.
animowany, 110' - 3D dubbing

Od 3 lipca do 28 sierpnia

18-19 sierpnia

1 Grand Prix Wielkopolski w Piłce Ulicznej w Szkole
Podstawowej nr 3.
Do 31 sierpnia

Wystawa ekspozycji Radosława Barka „Miasta,
miasteczka, krajobrazy – szkice z podróży” w

Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka.
„Sposób na dobre wakacje” – Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna zaprasza dzieci wraz z rodzicami do Wystawa pt. „Dziecko” w Krotoszyńskiej Bibliotece
udziału w bezpłatnych zajęciach.
Publicznej.
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WAKACJE

Biblioteka Publiczna w Zdunach
wraz z filiami w Baszkowie i Konarzewie przygotowała na okres wakacyjny zajęcia dla dzieci. Odbywały
się one w ramach projektu „Lato,
książka i ja”, dofinansowanego ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z konkretnie
z Funduszu Promocji Kultury.
Zajęcia skierowane były do dzieci
w wieku od 7 do 12 lat. Pierwszego dnia

uczestnicy udali się na spacer do lasu,
a w kolejnym sadzili cebulki kwiatów
w ogrodzie. Zorganizowano też warsztaty
taneczne, które prowadziła Jagoda Szkudłapska.
W Konarzewie dzieci gościły w ogrodzie Haliny Jaruzel, gdzie oglądały rośliny
i zajadały się świeżymi owocami. W Baszkowie przygotowano warsztaty teatralne.
Zwieńczeniem projektu „Lato, książka i ja” był wspólny wyjazd dzieci ze
Zdun, Baszkowa i Konarzewa do Wrocła-

FOT. Biblioteka Publiczna w Zdunach

Lato, książka i ja

wia na wycieczkę do Hydropolis, czyli
Centrum Wiedzy o Wodzie. To miejsce,
w którym różnorodne technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wier-

ne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe ukazują wodę
z różnych, fascynujących perspektyw.
(NOVUS)

BIEGI

Kobylinianin tuż za podium
Blisko 200 osób stanęło na starcie
pierwszej edycji Biegu „Jutrosińska
Dycha”. Z licznego grona zawodników z powiatu krotoszyńskiego najlepiej spisał się Marcin Chlebowski
z Kobylina, który uplasował się
na czwartym miejscu z czasem 36: 18. Najlepsza w gronie kobiet była Monika Jadczak.
Zwyciężył Szymon Krawczyk
(33: 59), a na podium znaleźli się także
Sebastian Sobczak (35: 34) oraz Seba-

stian Kapała (35: 37). Za czołową trójką
na mecie pojawił się Marcin Chlebowski.
Z kolei Monika Jadczak zajęła 47. lokatę
(46: 29) i była najlepsza wśród pań.
W Jutrosinie startowali także Tomasz
Owczarek (8. miejsce – 37: 28), Paweł Błażutycz (22. miejsce – 42: 29), Karol
Mroczkowski (25. miejsce – 46: 29), Rafał
Bystrowski (32. miejsce – 44: 29), Marcin
Borowczyk (36. miejsce – 44: 49), Marek
Ostój (56. miejsce – 48: 17), Piotr Jadczak
(59. miejsce – 49: 29), Wojciech Rejek
(70. miejsce – 49: 49), Grzegorz Czer-

wonka (79. miejsce – 51: 41), Michalina
Waligóra (85. miejsce – 51: 01), Sławomir

Maliński (94. miejsce – 51: 42), Marcin
Szumera (96. miejsce – 51: 51), Amade-

usz Tyczyński (115. miejsce – 54: 47),
Agata Olejnik (119. miejsce – 55: 05), Tomasz Kaczmarek (126. miejsce – 56: 19),
Szymon Kabat (136. miejsce – 57: 45),
Marika Mroczkowska (139. miejsce – 58: 42), Łukasz Gil (141. miejsce – 58: 59), Monika Walkowiak (147.
miejsce – 59: 34), Sławomir Niedziela
(160. miejsce – 1: 04: 35), Ryszard Wiliński (162. miejsce – 1: 05: 07), Halina Jarus (170. miejsce / 2. w K50 – 1: 09: 09),
Marek Jarus (174. miejsce – 1: 13: 11),
Monika Kwiatkowska (176. miejsce – 1: 14: 23), Mirosław Pazoła (179.
miejsce – 1: 22: 14) oraz Agata Włoch
(181. miejsce – 1: 32: 12).
(GRZELO)

Sport

14

WTOREK, 24 lipca 2018

PIŁKA NOŻNA

Astra przygotowuje się do sezonu
12 lipca ruszyły przygotowania Astry
Krotoszyn do kolejnego sezonu.
Miejscowi działacze przedstawili zawodnikom nowego szkoleniowca – Krzysztofa Wewióra, który zastąpił na tym stanowisku Leszka
Krutina.

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Zmagania na piasku w Koźminie
15 lipca na terenie basenu miejskiego w Koźminie Wlkp. Gminny Ośrodek Sportu zorganizował turniej siatkówki plażowej. Zwyciężyli Kamil
Dana i Kamil Nowacki, pokonując
w finale Macieja Brylewskiego i Łukasza Kukiołczyńskiego.
W szranki stanęło sześć par, które podzielono na dwie grupy. W pierwszej Michał Dana i Marcin Wojtkowiak ograli 2: 0
Dawida Otermana i Jakuba Pocztę oraz
przegrali 1: 2 z Łukaszem Pocztą i Maciejem Galickim. Ten ostatni duet z kolei
uległ 0: 2 D. Otermanowi i J. Poczcie.

W grupie drugiej Kamil Dana i Kamil
Nowacki pokonali po 2: 0 Mariusza Basińskiego i Dariusza Wasika oraz Macieja Brylewskiego i Łukasza Kukiołczyńskiego, którzy zajęli drugą lokatę po wygranej w dwóch
partiach z M. Basińskim i D. Wasikiem.
W półfinale K. Dana z K. Nowackim
pokonali 2: 0 D. Otermana i J. Pocztę, a M.
Brylewski i Ł. Kukiołczyński ograli 2: 1 M.
Danę i M. Wojtkowiaka. Ostatnia z wymienionych par zajęła trzecie miejsce. Triumfowali K. Dana i K. Nowacki, w finale wygrywając 2: 1 z duetem M. Brylewski / Ł. Kukiołczyński.

– Okres po rozstaniu z trenerem
Krutinem nie był łatwy dla naszego klubu – przyznaje Mariusz Ratajczak, wiceprezes Astry Krotoszyn. – Rozmawialiśmy o różnych trenerach z południowej
Wielkopolski. Ostatecznie zdecydowaliśmy się postawić na dobrze znanego w naszym mieście Krzysztofa Wiewióra.
Stwierdziliśmy, że szkoleniowiec z tak dużym doświadczeniem dobrze poprowadzi zespół w nowych rozgrywkach ligowych – podkreśla.
W pierwszym treningu uczestniczyło 18 zawodników. Do nich dołączy jeszcze kilku graczy, którzy z powodów zawodowych nie mogli zjawić się na tych zajęciach. – W okresie przygotowawczym rozegramy minimum cztery sparingi. Rozpoczynamy 21 lipca od wyjazdowego spotkania z Baryczą Janków Przygodzki (rozmowa przeprowadzona była przed tym
meczem – przyp. red.). Następnie zmierzymy się z Krobianką Krobia (28 lipca),

Ostrovią Ostrów Wlkp. (1 sierpnia) oraz
Lwem Pogorzela na wyjeździe (4 sierpnia). Możliwe, że 25 lipca rozegramy jeszcze jeden sparing, ale w tym momencie to
nic pewnego – informuje M. Ratajczak.
W zbliżającym się sezonie w Astrze
nie będą występować Kamil Czołnik,
Mateusz Stach, Zbigniew Kołodziej oraz
Arkadiusz Kuświk. Dla ostatniego z wymienionych to koniec przygody z piłką,
ponieważ z powodu kontuzji czeka go
operacja.

Do formy, po kontuzjach, wracają
trzej podstawowi gracze – Patryk Wojtkowiak, Łukasz Budziak oraz Mateusz Marciniak. Z wypożyczenia do LKS-u Czarnylas wrócił Szymon Polowczyk. – Z drużyną trenuje dwóch zawodników z doświadczeniem trzecioligowym. Jeżeli uda
nam się ich pozyskać, jednocześnie utrzymując obecny skład, możemy być optymistycznie nastawieni do nowego sezonu – podsumowuje wiceprezes Astry.
(GRZELO)

(GRZELO)

BIEGI
LUDZIE

FOT. PSP Krotoszyn

Ekstremalny wysiłek w Alpach Maraton przyjaźni na Litwie i Białorusi

Czołówka zawodników z całej Europy stanęła 7 lipca na starcie globalnego biegu z przeszkodami w samym sercu Alp. W gronie najlepszych europejskich „Spartan” znalazł się funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie – st. sekc. Szymon
Kujawa.
Mistrzostwa Europy Spartan Race
w miejscowości Morzine we Francji to dystans 23 km i ponad 30 przeszkód.
Uczestnicy muszą zmierzyć się ze wspinaniem z 40-kilogramowym łańcuchem
na szyi, 2-kilometrową pętlą z workiem
o masie 25 kg czy pływaniem w jeziorze
z drewnianą belą. Dlatego zmagania te
określa się mianem najcięższego dystansu
w historii biegów przeszkodowych.

St. sekc. Szymon Kujawa kwalifikację
na mistrzostwa Europy w Morzinie uzyskał w styczniu podczas zimowego Spartan Race w czeskim Libercu. Od tamtej
pory każdą wolną chwilę poświęcił przygotowaniom do tego wielkiego wyzwania.
Start wśród najlepszych zawodników Europy w biało-czerwonych barwach to wielka rzecz i wielka nagroda za wysiłek włożony w realizację celu. W samym sercu
Alp zdobył szczyty gór i spełnił marzenia.
Bardzo dobre przygotowanie zaowocowało ukończeniem niezwykle wymagającej trasy i pokonaniem wszystkich przeszkód w czasie 4 godziny i 29 minut. Funkcjonariusz krotoszyńskiej komendy uplasował się na 38. miejscu w kategorii M25-29
oraz na 159. w klasyfikacji generalnej. Spośród Polaków uzyskał trzeci czas.
OPRAC. (NOVUS)

Pięcioro biegaczy KS Krotosz uczestniczyło w Maratonie Przyjaźni Druskienniki-Grodno. Nasza ekipa spisała się bardzo dobrze, zajmując
trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.
Bieg odbywa się co roku na tej samej
trasie, zmieniają się jedynie miejsca startu
i mety. Tym razem zawodnicy ruszyli z litewskich Druskiennik, a finiszowali w białoruskim Grodnie. Przed startem biegacze
musieli przejść odprawę paszportową, ponieważ w trakcie biegu przekraczali granicę Unii Europejskiej z Białorusią.
– Niesamowitym przeżyciem był
moment na 10. kilometrze trasy, gdzie

przebiegaliśmy przez jedną z najbardziej
strzeżonych granic w Europie. Oklaskiwało nas liczne grono białoruskich i litewskich celników oraz milicjantów. Biegliśmy obok kilkukilometrowych kolejek tirów, oczekujących na przekroczenie granicy Schengen – oznajmia Karol Olejniczak.
W zawodach uczestniczyli zawodnicy z dziesięciu krajów. – Impreza przeprowadzona była w sposób perfekcyjny – od momentu zapisów aż do dekoracji, w trakcie której wystąpiły białoruski
zespół ludowy Granica i młoda wokalistka z piosenką „Bielarus”. Trasa była trudna, ponieważ w większości była pagórkowata – stwierdza Justyna Olejniczak.

Krotoszyński klub reprezentowało
pięcioro zawodników. W klasyfikacji
drużynowej KS Krotosz uplasował się
na trzeciej pozycji. Najlepiej powiodło się
Krzysztofowi
Maciejewskiemu
(3: 03: 33), który ukończył bieg na 11.
miejscu w open i drugim w kategorii
M30.
17. lokatę w open i piątą w kategorii
M40 z czasem 3: 14: 30 zajął Karol Olejniczak. Justyna Olejniczak była czwarta
wśród kobiet z czasem 3: 14: 38 (19.
w open). Drugi w kategorii M60 i 41.
w całej stawce był Czesław Sienkiewicz,
który uzyskał czas 3: 40: 12. Rafał Sójka
(3: 52: 29) uplasował się na 52. pozycji.
(GRZELO)
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Udany start w Nietążkowie Zwieńczenie wyczerpującego sezonu
Nasi kolarze mają za sobą kolejny
udany start. Krzysztof Kubik był najlepszy w swojej kategorii wiekowej,
a Artur Paterek uplasował się
na trzeciej pozycji w supermaratonie
w Nietążkowie niedaleko Leszna.
Był to czwarty wyścig w tegorocznym
cyklu. W zawodach udział wzięło blisko 300 kolarzy, w tym czterech z powiatu krotoszyńskiego. Do wyboru były trzy
dystanse – mini, mega i giga. – Tego dnia
bardzo mocno wiało, a dodatkowo było
upalnie – opowiada Krzysztof Kubik. – Organizatorzy zapewnili bardzo
dobre warunki do ścigania. Na trasie mogliśmy skorzystać z bufetów, co miało duży wpływ na wyniki przy takiej pogodzie.
Na dystansie 75 km startowali Tomasz Mosiński i Piotr Lepczyński. Pierwszy z nich ukończył wyścig z czasem 2: 13: 07, zajmując 57. miejsce
w open oraz 20. w kategorii M4. Z kolei P.
Lepczyński uzyskał wynik 2: 13: 51, co
dało mu 61. pozycję w klasyfikacji generalnej i 10. w kat. M5.
Startujący na najdłuższym dystansie
Krzysztof Kubik pokonał trasę w czasie 6: 26: 05, dzięki czemu był trzeci
w klasyfikacji generalnej i pierwszy w kat.
M2. – Maraton zapamiętam na długo.

Po zatruciu pokarmowym walczyłem
z rewolucjami żołądkowymi i byłem bardzo osłabiony. Mocno pracowałem na wynik całej naszej grupy, a dodatkowo udało
się wywalczyć miejsce na podium w kategorii open. Mimo kryzysu na trasie finiszowałem z całkiem dobrym skutkiem – stwierdza K. Kubik.
Artur Paterek z rezultatem 6: 35: 03
został sklasyfikowany na dziewiątym
miejscu w open i trzecim w kat.
M4. – Nasza grupa miała do przejechania 225 km, a liczyła siedem osób – oznajmia A. Paterek. – Już po pierwszych metrach stopniała do dwóch, które pracowały na dobry wynik czasowy. Na ok. 120.
kilometrze dojechali do nas kolarze z dystansu mini, co pomogło w pokonywaniu
kolejnych kilometrów. Wyścig przy silnym wietrze ze średnią prędkością 35km/h był dobry. Wciąż walczę
o trzecie miejsce w Pucharze Polski Supermaratonów – dodaje kolarz.
Dwaj nasi zawodnicy uczestniczyli
także w XIX Czasówce o Puchar Wójta
Gminy Sieroszewice (Memoriał Marka
Łukasika). W wyścigu na 17 km A. Paterek (27: 51: 05) zajął 37. miejsce, a tuż
za nim na metę dojechał K. Kubik
(27: 58: 08).
(GRZELO)

W Tarnowie Podgórnym odbyły się
Mistrzostwa Polski POD w Darta.
Przy okazji rozegrane zostały finały
Superligi oraz Pucharu Polski POD.
Na tak ważnych zawodach nie zabrakło zawodników Stowarzyszenia
Krotoszyńska Liga Darta.
Darterski weekend rozpoczął się
od turnieju indywidualnego Superligi
oraz deblowego MP. W tym pierwszym
świetnie spisał się Przemysław Pawlicki,
który w gronie 130 darterów został sklasyfikowany na pozycjach 9-16. – Po wygraniu swojej grupy trafiłem na zeszłorocznego mistrza kraju, Tytusa Kanika – relacjonuje P. Pawlicki. – Mecz stał
na bardzo wysokim poziomie, a rozpoczą-

łem go świetnie, kończąc pierwszego lega 14. lotką. Niestety, później mój rywal
zachował większy spokój i to on wygrał.
W rozgrywkach rywalizowali także
Adrian Jasiński (miejsca 17-32), Jacek Cieślak (33-64), Przemysław Sawicki (65-128)
oraz Marta Pawlicka (5-8 wśród kobiet).
W zmaganiach deblowych najlepiej
spośród przedstawicieli SKLD spisał się
duet Konrad Pawłowski / Łukasz Łuczak
(9-16). Na dalszych lokatach uplasowali się
P. Pawlicki i J. Cieślak (33-48) i P. Sawicki /
A. Jasiński (33-48). W turnieju pań walczyły M. Pawlicka i A. Kowalczyk (5-8).
W sobotnich indywidualnych mistrzostwach kraju triumfował Krzysztof
Kciuk, który w finale ograł Sebastiana
Białeckiego (6: 1). Wśród kobiet najlepsza

była Karolina Podgórska, która obroniła
mistrzowski tytuł. Nasz powiat reprezentowali Konrad Pawłowski (17-32), J. Cieślak (97-128), P. Pawlicki (129-160), P.
Sawicki (161-192), A. Jasiński (161-192)
i M. Pawlicka (25-32 w grupie kobiet).
W niedzielnym finale Pucharu Polski
POD rywalizowało 99 darterów i 24 darterek. W rozgrywkach mężczyzn pierwsze miejsce zajął Krzysztof Ratajski, a turniej pań wygrała Karolina Podgórska.
Osiągnięcia naszych zawodników: J. Cieślak – miejsca 33-64, P. Sawicki – 65-96,
A. Jasiński – 65-96, P. Pawlicki – 6596, M. Pawlicka – 17-24.
– Mistrzostwa Polski w Tarnowie Podgórnym były dla nas podsumowaniem długiego i wyczerpującego sezonu. Chciałbym
podziękować przedstawicielom SKLD
za zaangażowanie w nasze działania, pogratulować im wyników oraz życzyć powodzenia w kolejnych turniejach, Dziękujemy też za wsparcie naszym partnerom – firmom Victus-Kebab, Ska-Mat,
Daf-Mal, Fach-Stol, Intermarche Krotoszyn oraz Wielkopolskiej Gazecie Lokalnej
KROTOSZYN, która szeroko relacjonowała nasze starty. Mogę obiecać, że po przerwie wakacyjnej wrócimy silniejsi i powalczymy o czołowe miejsca w kraju – podsumowuje P. Pawlicki.
(GRZELO)
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Summer Cup po raz dziesiąty
W ostatni weekend lipca odbędzie
się turniej piłki nożnej Summer Cup.
Będzie to jubileuszowa, bo już dziesiąta edycja tych rozgrywek. Jak zawsze z pewnością zdrowych, sportowych emocji nie zabraknie.
Organizatorzy zdecydowali, że do rywalizacji przystąpi szesnaście drużyn, które zostaną podzielone na cztery grupy. – Kontynuujemy formułę z poprzednich lat. W sobotę odbędą się mecze grupowe na dwóch orlikach – przy Liceum
Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja oraz
przy deptaku. W niedzielę na boisku
przy deptaku będziemy świadkami decydujących spotkań – zapowiada Robert Stawowy, jeden z organizatorów wydarzenia.
Tytułu wywalczonego przed rokiem
będzie bronić A Seree Tee. – W tym roku
zagrają dwie nowe ekipy – Marbud Kobylin oraz Hornets Krotoszyn – oznajmia

Marcin Klupa. – Wydaje się, że to będzie
najmocniej obsadzony turniej w całej historii Summer Cup. Kilku drużynom
musieliśmy odmówić udziału ze względu
na ograniczoną ilość zespołów.
Organizatorzy przygotowali dla
najlepszych atrakcyjne nagrody. Wyło-

nieni zostaną najlepszy bramkarz, najlepszy strzelec, objawienie turnieju czy
MVP. Impreza odbędzie się z pomocą
Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz wielu innych
sponsorów.
(GRZELO)

PLAYARENA

Nasze drużyny odpadły w półfinałach
Na półfinałach mistrzostw Polski zatrzymały się krotoszyńskie drużyny,
rywalizujące w rozgrywkach piłkarskich Playareny. Najlepiej spisała się
ekipa Albatrosów, która wyszła ze
swojej grupy.
Na półfinały MP składały się cztery
turnieje, z których do dalszej fazy awansowały po cztery zespoły.
W drugim turnieju, rozegranym
w Pruszkowie, zagrały ekipy Albatrosów
i MTV Rozdrażew. Ci pierwsi w grupie
ograli Gloria Victis Warszawa (2: 0) oraz
Finezję Team Konin (6: 3), zremisowali
z KS Elpak Konin (2: 2) i przegrali Dynamikiem Herrig Toruń (2: 5). Albatrosy
wyszły z grupy z drugiego miejsca, ale
w fazie pucharowej wyeliminowała ich
Alkopoligamia Wrocław, wygrywając 3: 0.
Rozdrażewskie MTV w fazie grupowej zanotowało jedno zwycięstwo – nad Gąsiorami FC Konin 5: 2 – oraz trzy porażki – 1: 5 z Jakubskie Energos Schlitt Toruń, 1: 2
z BKS-em Betoniara Nowy Dwór Mazowiecki i 1: 3 z FC Prezesi Szczecin.
Trzy kolejne drużyny z naszego powiatu walczyły w czwartym turnieju.
Z kompletem porażek udział w zawodach
zakończył Pancom Zduny, ulegając FC
Primavera Lublin (1: 2), Husarii Pabianice (1: 8), Szybkim i Wściekłym Pabianice
(1: 3) oraz Retkinii Crew Łódź (3: 10).
Na trzecich – niedających awansu – miejscach w swoich grupach uplasowały się A Seree Tee i LZS Sokół Kobierno-Tomnice. Mistrzowie krotoszyńskiej Playareny rozpoczęli turniej od dwóch przegra-

nych – z Not4All Łódź (2: 4) oraz Spartan
Leśnica Wrocław (1: 4). Późniejsze dwa
wygrane mecze – z Królewskimi Częstochowa (6: 1) i Stelmaxem Ostrów Wlkp.
(8: 4) nie wystarczyły do wyjścia z grupy.
Niewiele do awansu zabrakło LZS-owi. Team z Kobierna i Tomnic zremisował bezbramkowo ze Strugą Personal Tomaszów Mazowiecki i pokonał ekipę Flaszka 04 Częstochowa (1: 0). Następnie przegrał z Soccer Punch Wrocław
(1: 2). – Do awansu zabrakło nam zaledwie jednego gola – mówi Bartosz Jarysz,
bramkarz LZS-u. – Jeżeli zremisowalibyśmy ten mecz, to wyszlibyśmy z grupy.
Szkoda chwili dekoncentracji i straty
dwóch bramek. Mimo wszystko nasz
udział oceniam pozytywnie. Jesteśmy pełni energii i chcemy pokazać się z jak najlepszej strony podczas Summer Cup w Krotoszynie – dodaje. W ostatnim spotkaniu
LZS wygrał z FC Drzewce Lublin (6: 1).
Wyjazd naszych drużyn do Pruszkowa możliwy był dzięki wsparciu Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie.
(GRZELO)

Mariusz Walkowiak
Chiropraktyka metodą Pierce'a to zaawansowana terapia, prowadzona na specjalnej kozetce
z zapadniami,
która pozwala
na wyjątkowo dokładne i bezpieczne działanie, nawet
w przypadku skomplikowanych problemów odcinka szyjnego kręgosłupa i 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.

