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Miniona sobota na długo pozostanie
w pamięci strażaków oraz mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. 55 zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem poddasza budynku
użyteczności publicznej na terenie
byłej jednostki wojskowej przy ulicy
Młyńskiej w Krotoszynie. Póki co,
nieznana jest przyczyna pojawienia
się ognia.
Pożar wybuchł w sobotę po godzinie 11.00. Do działań ratowniczych zadysponowano cały potencjał Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie
oraz zastępy z najbliższych OSP. Wtedy
jeszcze nikt nie przypuszczał, że w akcję
zaangażowane zostaną nie tylko jednostki
z terenu naszego powiatu, ale także siły
i środki z JRG w Ostrowie Wlkp.
Po przybyciu pierwszych zastępów
na miejscu zastano w pełni rozwinięty pożar drewnianej konstrukcji dachowej, który bardzo szybko się rozprzestrzeniał.
Na szczęście w obiekcie nikt nie przebywał. Po zabezpieczeniu terenu działań
strażacy odłączyli dopływ energii elektrycznej do budynku i rozpoczęli działa-

CHARYTATYWNIE

Pomagajmy
Karolince!
nia gaśnicze. Na miejsce systematycznie
docierały kolejne zastępy, dzięki czemu
rosła skuteczność działań.
Miejsce akcji podzielono na dwa odcinki bojowe, podając prądy gaśnicze wewnątrz budynku oraz z koszów-podnośników hydraulicznych i drabin mechanicznych bezpośrednio na więźbę dachową. Jednocześnie ewakuowano najcenniejsze mienie z obiektu, w którym
swoją siedzibę miały Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Państwowa
Szkoła Muzyczna I stopnia, Warsztat Terapii Zajęciowej czy Hufiec Związku
Harcerstwa Polskiego.
dokończenie na stronie 5

7-letnia Karolinka Szakiel ma 7 lat
i zmaga się z chorobą od urodzenia.
Gdy miała 4 tygodnie, wykryto u niej
złośliwy nowotwór oka – retinoblastomę, potocznie zwaną siatkówczakiem.
Przeszła 10 cykli chemioterapii oraz
radioterapię miejscową (tzw. brachyterapię, z wykorzystaniem radioaktywnej
płytki umieszczonej w oku). Przez 6 lat
była pod stałą kontrolą wielu lekarzy
w Polsce i w Wielkiej Brytanii, a guz nie
wykazywał aktywności.
W tym roku rodzicie Karolinki postanowili udać się na konsultację do specjalistycznej kliniki we Włoszech. Po serii
badań okazało się, że guz znowu się uaktywnił i co najgorsze – zaczyna się rozrastać. Ta diagnoza spadła na rodziców Karolinki tak nagle i nieoczekiwanie...

Decyzja była natychmiastowa – konieczne jest usunięcie gałki ocznej. Operacja odbyła się we Włoszech, Karolince
został wszczepiony specjalny implant.
– Obecnie czekamy na zagojenie się
oczodołów, by móc wstawić tymczasową soczewkę, a później już docelową.
Soczewkę dla Karolinki zrobi pani protetyk z Londynu – mówią rodzice

dziewczynki.
Karolince potrzebna jest pomoc. Rodzice nie są w stanie zebrać wystarczających środków, żeby zapewnić córeczce
kompleksowe specjalistyczne leczenie, które pozwoli jej wreszcie wyzdrowieć i cieszyć się pełnią jej dziecięcego życia. Dlatego
apelujemy o każdą, nawet najmniejszą pomoc!
(ANKA)
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MOKRONOS

FOT. dh Szymon Sikora

Przyczepa ze słomą
stanęła w ogniu

7 lipca w Mokronosie (gm. Koźmin
Wlkp.) wypełniona słomą przyczepa
stanęła w ogniu. W akcji gaśniczej
brali udział strażacy z powiatów krotoszyńskiego i gostyńskiego.
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7 lipca w Kobiernie doszło do kolejnego pożaru w trakcie prac polowych. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał, ale na szczęście strażacy wraz z okolicznymi mieszkańcami szybko zażegnali niebezpieczeństwo.
Na akcję wysłano ciężki samochód
gaśniczy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz zastępy z OSP
Krotoszyn, OSP Orpiszew, OSP Roszki
i OSP Kobierno. Gdy ratownicy dotarli

na miejsce, paliły się prasa rolnicza, słoma po kombajnie oraz ściernisko. Szybko rozprzestrzeniający się ogień zagrażał
okolicznym budynkom i sąsiednim areałom.
Okoliczni mieszkańcy podjęli działania w celu ograniczenia rozwijającego się
pożaru. Wykonali pasy ochronne sprzętem rolniczym oraz tłumili ogień gaśnicami podręcznymi i łopatami. Strażacy podali łącznie sześć prądów gaśniczych wody – w obronie zagrożonych budynków
oraz pozostałych upraw i w natarciu

(NOVUS)

FOT. PSP Krotoszyn

Do pożaru zadysponowano jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie, dwa z koźmińskiej OSP
i jeden z OSP Czarny Sad, a także – jako
że do zdarzenia doszło na granicy powiatów – zastępy pożarnicze z JRG Gostyń,
OSP Pogorzela i OSP Głuchów.
Jak się okazało, na przyczepie rolniczej paliła się zrolowana słoma. Zagrożone

było pole z rzepakiem. Strażacy podali jeden prąd wody w natarciu na palące się
baloty, ograniczając rozprzestrzenianie się
pożaru. Następnie właściciel przeciągnął
ciągnikiem przyczepę na ściernisko, gdzie
zrzucił tlące się baloty. Strażacy zabezpieczyli to miejsce oraz pole rzepaku poprzez
podawanie prądów gaśniczych wody.
Kolejne prądy wody skierowano
na palące się baloty, skutecznie eliminując
zagrożenie. Właściciel pola zorganizował
ładowarkę teleskopową, którą rozgarnięto
tlące się baloty, a także ciągnik z pługiem,
którym oborano miejsce pożaru.

na palące się płody rolne i prasę rolniczą.
Dużym wsparciem były ciągniki rolnicze
z pługami, które wykonywały pasy
ochronne, oddzielając pozostały areał

od miejsca pożaru. Na koniec działań pogorzelisko ponownie zlano wodą oraz
oborano jego krawędzie.
(NOVUS)
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SZPITAL

FOT.

Miejsca parkingowe
dla niepełnosprawnych

Do SP ZOZ w Krotoszynie dotarła informacja od jednego z pacjentów, że
przy szpitalnych budynkach, gdzie
znajdują się windy dla osób niepełnosprawnych, nie ma miejsc parkingowych dla takich ludzi.
Szpital powiatowy w Krotoszynie
informuje, że w obiektach SP ZOZ
w Krotoszynie znajdują się trzy windy
zewnętrzne i w każdym przypadku
w ich pobliżu jest miejsce wyznaczone

na parking dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Jedna winda mieści się przy głównym
wejściu do szpitala na ul. Mickiewicza,
druga – w budynku poradni na ul. Bolewskiego (budynek A), a trzecia – w budynku Zakładu Leczniczego Usprawniania
na ul. Bolewskiego (budynek B). W okolicy wszystkich tych wind wyznaczono jedno bądź dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
(NOVUS)

Front burzowy
nie ominął
naszego powiatu
11 lipca przez Wielkopolskę przeszedł front burzowy. W wyniku intensywnych opadów deszczu i silnych
podmuchów wiatru jednostki straży
pożarnej na terenie naszego powiatu interweniowały 11 razy.
Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej w ośmiu przypadkach polegały
nawypompowaniu wody zbudynków bądź
zalanych terenów, a w trzech było to usuwa-

FOT. Wiesław Kupczyk

FOT. SP ZOZ

POGODA

nie drzew tarasujących przejazd. Cztery
zdarzenia odnotowano na terenie Krotoszyna, po trzy w gminach Koźmin Wlkp. i Kobylin oraz jedno w gminie Zduny.
Pod wiaduktem kolejowym na ul.
Kobylińskiej w Krotoszynie po raz kolejny

droga była całkowicie zalana i pojazdy
miały duży problem z przejazdem.
Usuwanie skutków burzy strażacy
zakończyli przed północą. W działaniach
brało udział 17 zastępów.
(NOVUS)

Na Bieżąco

WTOREK, 17 lipca 2018

BEZPIECZEŃSTWO

Uwaga – wścieklizna!

4 lipca powiatowy lekarz weterynarii
w Krotoszynie wydał komunikat
o znalezieniu na jednej z posesji martwego nietoperza. Przeprowadzone
badania potwierdziły, że zwierzę było
nosicielem wścieklizny. Z tego powodu ustanowiono obszar zagrożenia
i wydano rozporządzenia ostrzegające mieszkańców przed wścieklizną.
Potencjalne ogniska wścieklizny i obszary wysokiego ryzyka obejmują Krotoszyn oraz sąsiednie miejscowości – Osusz, Salnię, Durzyn, Biadki, Smoszew, Chachalnię, Perzyce, Konarzew.

Według zaleceń powiatowego lekarza weterynarii na tym terenie obowiązuje zakaz
organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów
oraz innych zwierząt wrażliwych
na wściekliznę, wprowadzania, wyprowadzania i przeprowadzania – z tego terenu
i na niego – psów i kotów nieszczepionych przeciwko wściekliźnie.
Ponadto nakazuje się trzymanie
psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu,
pozostawianie zwierząt gospodarskich
w okólnikach na zamkniętych wybiegach, poddanie szczepieniu przeciwko
wściekliźnie wszystkich psów, które nie

INWESTYCJE

Remont kanalizacji
we Wrotkowie

W Brzozie powstanie
kompleks rekreacyjny

Gmina Koźmin Wlkp. właśnie zakończyła remont kanalizacji deszczowej
we Wrotkowie. Było to jedno z zadań
inwestycyjnych, zapisanych w budżecie gminy na ten rok.

Gmina Krotoszyn podpisała umowę
z województwem wielkopolskim
na udzielenie pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na realizację
projektu pod nazwą „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie”.

Prace trwały od kwietnia do czerwca.
W ramach zadania położono kanalizację
deszczową w drodze gminnej na odcinku
o długości 382 metrów, z odprowadzeniem wód opadowych do pobliskiego

FOT. www.kozminwlkp.pl

INWESTYCJE

zbiornika. Koszt inwestycji wyniósł 336
tys. zł.
(NOVUS)

Koszt inwestycji to 56 tys. zł, a dotacja wyniesie 30 tys. zł. Na terenie parku
w Brzozie powstanie kompleks rekreacyjny. W planach jest utwardzenie terenu

kostką brukową, postawienie altanki
o powierzchni około 7 m2 oraz placu zabaw z pięcioma urządzeniami.
W realizację tego przedsięwzięcia włączą się także mieszkańcy Brzozy, którzy zamierzają wykonać prace porządkowe na terenie parku, nasadzić młode drzewa i krzewy oraz przetransportować w to miejsce
kostkę brukową, zakupioną z funduszu sołeckiego. Termin zakończenia inwestycji
przewidziano na 31 października. (NOVUS)

posiadają aktualnie ważnych szczepień
przeciwko tej chorobie. Powyższe zasady
obowiązują mieszkańców oraz osoby
przebywające na obszarze zagrożonym
do odwołania.
Burmistrz Krotoszyna zwrócił się
z apelem do wszystkich mieszkańców,
którzy nie dopełnili obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, o ich zaszczepienie. Przypominamy, iż szczepienie psów jest obowiązkowe i należy je powtarzać każdego roku. Ze względu
na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi i zwierząt lekarz weterynarii zaleca, aby również koty, które wypuszczane są na zewnątrz, poza mieszkanie, zaszczepić
przeciwko tej chorobie.
W przypadku znalezienia martwego
nietoperza lub innego zwierzęcia stałocieplnego w wyznaczonym obszarze zagrożenia należy zgłosić się do Straży Miejskiej w Krotoszynie (tel. 62 725 42 00)
lub powiatowego lekarza weterynarii
w Krotoszynie (tel. 62 725 32 23). Wścieklizna jest chorobą zakaźną, wywoływaną
przez wirus atakujący układ nerwowy.
Kończy się zawsze śmiercią. Na zakażenie
wirusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie zwierzęta stałocieplne, a także człowiek. Do zakażenia dochodzi zazwyczaj
na skutek pogryzienia przez chore zwierzęta, ale również poprzez uszkodzoną
skórę lub błony śluzowe, ponieważ wirus
znajduje się w ślinie chorego zwierzęcia.
(NOVUS)

FOT. www.krotoszyn.pl
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KROTOSZYN

Ponad 200 strażaków walczyło z pożarem
dokończenie ze strony 1

Po stłumieniu ognia kontynuowano
ewakuację mienia z wyższych kondygnacji oraz przystąpiono do usuwania i dogaszania nadpalonej więźby dachowej czy
elementów wyposażenia pomieszczeń
objętych pożarem. Wraz z nastaniem nocy ograniczona widoczność zmniejszała
bezpieczeństwo ratowników, dlatego
podjęto decyzję o zaprzestaniu działań,
które wznowiono nazajutrz. Zagrożenie
pożarowe całkowicie zażegnano w niedzielę późnym wieczorem. Tak więc były
to dwa dni ciężkiej pracy strażaków.
W akcję ratowniczą zaangażowanych
było 235 ratowników z 55 zastępów. Jeden strażak zasłabł w trakcie działań i został przewieziony do szpitala. Na szczęście, jak poinformował nas Sławomir Pałasz – rzecznik SP ZOZ w Krotoszynie, jego zdrowiu nic nie zagraża i już został wypisany ze szpitala.
– Znane mieszkańcom Krotoszyna
hasło „współdziałamy” znalazło odzwierciedlenie w rzeczywistości – stwierdza
asp. Mateusz Dymarski, zastępca rzecznika prasowego KP PSP w Krotoszynie. – Nie tylko służby ratunkowe realizujące działania, władze samorządowe czy
instytucje kryzysowe organizujące posił-

ki, napoje, dodatkowy sprzęt i materiały
podejmowały działania na miejscu zdarzenia. Również okoliczni mieszkańcy
z zapałem angażowali się w prace związane z ewakuacją i zabezpieczeniem mienia. To bardzo budujące i dobrze rokujące
na przyszłość – podkreśla strażak.
Postępowanie wyjaśniające w sprawie
pożaru prowadzi krotoszyńska policja. – Na miejscu zdarzenia był policyjny
biegły od pożarnictwa. Trwa liczenie strat
i przesłuchiwanie świadków. Na wyniki
biegłego i poznanie przyczyn pożaru trzeba będzie poczekać około dwóch tygo-

dni – informuje Piotr Szczepaniak, oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
Nieznany jest jeszcze ogrom szkód,
jakie poniosły Hufiec ZHP, WTZ czy
szkoła muzyczna, ale już teraz, za pośrednictwem Facebooka, podjęta została inicjatywa, by za pomocą zbiórki pokryć
chociaż część strat. – Przykro było patrzeć, jak płonie 10 lat mojego życia.
W poniedziałek (już po złożeniu tego numeru GLK – przyp. red.) zbieramy instruktorów i byłych harcerzy, by szukać
nowych rozwiązań, nowej siedziby etc.

Przygotowywaliśmy się do stulecia ZHP,
zbieraliśmy materiały. Niestety, niczego
nie udało się uratować – oznajmia
Krzysztof Manista, były komendant Hufca ZHP, a obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
– Nasze biura spłonęły doszczętnie.
Nie znamy jeszcze wymiaru całości
strat – mówił w sobotę na gorąco Paweł
Kaczmarek, dyrektor WTZ i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie.
Jak informuje starosta krotoszyński,
tymczasowa siedziba PCPR wraz z Zespołem ds. Orzekania Niepełnosprawności znajdować się będzie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na os. Sikorskiego 7
(budynek żłobka). PCPR rozpoczęło tam
funkcjonowanie już od wtorku, w godzinach 7.00-15 00. Wszelkie wnioski i pisma adresowane do PCPR można składać
w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 – budynek główny, pokój
nr 12 – parter, przy wejściu).
– W niedzielę i w poniedziałek odbyło
się spotkanie sztabu kryzysowego w tej sprawie. Po całkowitym opróżnieniu budynku
musi tam wejść inspektor nadzoru budowlanego, żeby ocenić stan techniczny. Myśli-

my, że obiekt będzie odbudowywany, ale decyzję musi podjąć burmistrz Krotoszyna,
ponieważ jest to własność gminy – informuje wicestarosta Paweł Radojewski.
Jeśli zaś chodzi o Państwową Szkołę
Muzyczną, to ma dla niej zostać udostępnione miejsce do zajęć w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie. – Będziemy
rozmawiać z panią dyrektor na temat
użyczenia nam pomieszczeń, byśmy popołudniami mogli prowadzić zajęcia.
Centrum Artystyczne w Warszawie zostało przeze mnie poinformowane o zaistniałej sytuacji. Uznali, że trzeba przyspieszyć remont pałacu w Parku Miejskim
i przygotować się do przeprowadzki. Tam
bowiem docelowo ma się mieścić szkoła
muzyczna. Sprowadziłem w trybie pilnym firmę z Kalisza, która zajęła się ratowaniem sprzętu muzycznego, ocalałego
z pożaru. Wyjęli jeden fortepian. Będziemy próbować odzyskać, co tylko się da.
Część instrumentów kompletnie spłonęła, część cudem ocalała - mówi Marek
Olejnik, dyrektor PSM w Krotoszynie.
O wszystkich sprawach związanych
z sobotnim pożarem będziemy Was
na bieżąco informować.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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PLEBISCYT

Kto zostanie najlepszym dzielnicowym?
Komenda Powiatowa Policji po raz
kolejny organizuje Plebiscyt „Najlepszy dzielnicowy powiatu krotoszyńskiego”. Zachęcamy do udziału
w tej zabawie.

ZDUNY

Kolejne dotacje dla gminy
Gmina Zduny otrzyma dofinansowanie w ramach programu województwa wielkopolskiego „Pięknieje
Wielkopolska Wieś”. Dwa wnioski
zostały pozytywnie rozpatrzone.
Ponad21 tys. zł dotacji będzie przezna-

czone na zakup i montaż tzw. piłkochwytów i nowych bramek w Konarzewie. Ponadto społeczność tej miejscowości, która
od dawna zabiegała o modernizację boiska,
własnymi siłami wyrówna nawierzchnię
i zadba o trawnik. Obecnie boisko jest nierówne, a bramki są w nie najlepszym stanie.

Baszków natomiast otrzyma 30 tys.
zł. na dalsze zagospodarowywanie terenu
przy świetlicy wiejskiej i szkole. Powstanie tam przystanek „Zatrzymaj się
na chwilę...” ze stojakami na rowery, ławkami i zielenią. Inny fragment terenu zostanie utwardzony i oświetlony ekologicznymi lampami z czujnikami zmierzchu.
Oba projekty będą zrealizowane w tym
roku.
(NOVUS)

BRACTWO KURKOWE

Jest nowy król
23 czerwca w Krotoszynie odbyła się
Intronizacja Króla Kurkowego
A. D. 2018. Po uroczystej Mszy św.
w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela
członkowie Krotoszyńskiego Bractwa Strzeleckiego oraz delegacje zaprzyjaźnionych bractw, w asyście
Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej, przemaszerowali na rynek.
Przed ratuszem udekorowani zostali: nowy król kurkowy – Piotr Horyza,
marszałek – Marek Duczmal, a także
rycerz – Dariusz Fabianowski. Intronizację przypieczętowano wiwatami i salwą z armatki.
Dalsza część uroczystości odbywała
się na strzelnicy, gdzie zorganizowano za-

wody strzeleckie i biesiadę. Rywalizowano w pięciu turniejach.
W strzelaniu do tarczy intronizacyjnej króla kurkowego zwyciężył Teofil Feugier (Pleszew), a za nim uplasowali się Janusz Nowak (Rozdrażew) i Anna Kaźmierczak (Rozdrażew). Do tarczy marszałka najlepiej strzelał Seweryn Rosa
(Krotoszyn), wyprzedzając Zenona Robakowskiego (Ostrów Wlkp.) i Bogdana Burego (Dobrzyca). W tarczy rycerza zwyciężył Marek Nowacki (Ostrów Wlkp.),
drugi był Seweryn Rosa (Krotoszyn),
a trzeci – Jarosław Wojtczak (Ostrów
Wlkp.). W strzelaniu do tarczy losowej
pierwsze miejsce zajął Bogdan Bury (Dobrzyca), a na podium znaleźli się także
Adam Błażejewski (Ostrów Wlkp.) i Ze-

non Robakowski (Ostrów Wlkp.). W tradycyjnym strzelaniu do kura najlepszy był
Paweł Jokiel (Raszków), który wyprzedził
Roberta Radajewskiego (Krotoszyn)
i Marka Kierakowicza.
(NOVUS)

Zazwyczaj nie bierze udziału
w spektakularnych akcjach policjantów
kryminalnych czy ruchu drogowego, ale
wykonuje codzienną, żmudną pracę,
której efektem ma być wzrost poczucia
bezpieczeństwa wśród mieszkańców danego rejonu. Powinien doskonale znać
swoją dzielnicę, jej mieszkańców i ich
problemy. Często jest pierwszą osobą,
do której zgłaszają się jego „podopieczni” ze swoimi problemami.
DZIELNICOWY, bo o nim mowa – jest nazywany „policjantem pierwszego kontaktu”. Czy znasz dzielnicowego? Czy masz do niego zaufanie? Czy
uważasz, że jest przyjazny i pomocny?
Jeżeli pomógł Ci w rozwiązaniu Twojego problemu, poradził, pokierował
do osób, które mogły udzielić Ci specja-

listycznej pomocy – zagłosuj! Praca
dzielnicowego ma szczególny charakter.
Dzielnicowy w ramach swych obowiązków dba nie tylko o bezpieczeństwo
mieszkańców, ale utrzymując z nimi stały kontakt, niejednokrotnie pomaga
w rozwiązywaniu codziennych problemów.
Aby podkreślić wyjątkowość służby
pełnionej przez dzielnicowych oraz
umożliwić mieszkańcom powiatu krotoszyńskiego ocenę poszczególnych
dzielnicowych, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego
w Krotoszynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie organizują Plebiscyt „Najlepszy dzielnicowy powiatu
krotoszyńskiego 2018”.
Żeby zagłosować na najlepszego
dzielnicowego, wystarczy wypełnić kupon, który zamieszczony obok i dostarczyć do redakcji gazety, Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie lub komisariatów/posterunków.
OPRAC. (ANKA)

Sylwetki wszystkich dzielnicowych
znajdziesz na stronie:
www.krotoszyn.policja.gov.pl/

Wydarzenie
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BENICE

Polska to nasza duma i obowiązek!
Za nami kolejna Wystawa Zwierząt
Gospodarskich i Domowych w Benicach. Dwunasta edycja tej imprezy
przyciągnęła liczne grono wystawców, również spoza naszego powiatu, a także mieszkańców, dla których przygotowano szereg atrakcji.
Były występy artystyczne, przejażdżki konne, rozmaite stoiska gastronomiczne i zabawy dla dzieci z nagrodami.

nagrody hodowcom, którzy od wielu lat
wspierają imprezę w Benicach. Muzyczną
gwiazdą XII edycji wystawy był zespół disco-polowy PIĘKNI I MŁODZI. Grupa
zgromadziła pod sceną tłumy fanów, którzy żywiołowo reagowali, oklaskując artystów i śpiewając ich utwory.
Po koncercie organizatorzy odwiedzali poszczególne stoiska hodowców
i dziękowali im za uczestnictwo. Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna,
która trwała do późnych godzin nocnych.

Była również możliwość skorzystania
z doradztwa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz specjalistów weterynarii czy firm paszowych.
Organizatorami wystawy jak co roku
byli Jan Zych – sołtys Benic i radny miejski Krotoszyna, miejscowa Rada Sołecka
oraz Franciszek Marszałek – burmistrz

czesne maszyny rolnicze. Swoje produkty
i usługi na przygotowanych stoiskach promowało wiele firm, m. in. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie czy Polbud.

Krotoszyna. W tym roku impreza odbyła
się w duchu patriotyzmu w związku
z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Dlatego hasło XII edycji brzmiało
„Polska to nasza duma i obowiązek”.
Z każdą kolejną wystawą mieszkańców i wystawców jest coraz więcej.
Na pierwszej edycji wystawców było zaledwie 15, teraz ta liczba oscyluje wokół 200. Oprócz zwierząt hodowlanych
i domowych, takich jak bydło, drób, gołębie, króliki, można było obejrzeć nowo-

Uroczyste otwarcie imprezy poprzedziło wystąpienie przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego, którzy zadęli
w rogi. Jednocześnie wypuszczono gołę-

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Jak co roku nie brakowało występów
artystycznych. Tradycyjnie wręczono też

bie, co wywołało niemały aplauz publiczności. Burmistrz Franciszek Marszałek
pochwalił Jana Zycha za stworzenie wspaniałej atmosfery, integrowanie mieszkańców i zorganizowanie świetnej zabawy.
Sołtys Benic również nie ukrywał
emocji, ciesząc się z tak licznego grona
uczestników. – Cudownie, że pogoda dopisała, bo przecież z powodu suszy deszcz
jest potrzebny. Ale cieszę się, że w trakcie
imprezy świeciło słońce – komentuje Jan
Zych. – Mieliśmy bardzo wielu wystawców z różnymi zwierzątkami. To piękne,
że ludzie w dużej ilości chętnie co roku
przyjeżdżają, mimo różnych zajęć, obowiązków czy przeciwności losu. Była
wspaniała atmosfera i wszyscy się wspaniale czuli. Daliśmy radę w organizacji
imprezy dzięki pomocy sąsiadów. Nacisk
położyliśmy na kwestię niepodległości
i miłości do ojczyzny – z hasłem „Polska
to nasza duma i obowiązek”. Na scenie
dzieci pięknie zagrały „Barkę”, która przypomniała o naszym wielkim rodaku, jakim był papież Jan Paweł II. Ważne, żeby
o tym pamiętać i wspominać naszą historię. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy
nam pomogli w zorganizowaniu wystawy
oraz mieszkańcom, którzy tak licznie
przybyli – dodaje sołtys Benic.

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KOŹMIN WLKP.

Kilkudniowy pobyt w Szwajcarii

Niezapomniany wyjazd do Ziemi Świętej

W ostatnich dniach czerwca ośmioro nauczycieli Szkoły Podstawowej
nr 8 w Krotoszynie wybrało się z rewizytą do szwajcarskiej szkoły Roggern 2 w Kriens koło Lucerny. Polsko-szwajcarskie spotkania sprzyjają wymianie doświadczeń i są inspiracją do wspólnych działań.
W ramach przygotowań do spotkania
gospodarze zrealizowali projekt „Polska”,
dzięki któremu tamtejsi uczniowie mieli
okazję poznać historię, kulturę, tradycje
i kuchnię naszego kraju.
Krotoszyńscy nauczyciele zapoznali

się ze szwajcarskim systemem edukacji.
Porównywali organizację zajęć lekcyjnych
oraz wyposażenie sal i pracowni. Tym, co
najbardziej zaskoczyło krotoszynian, była
spora liczba uczniów pochodzących z różnych stron świata. Mogą oni liczyć na rozmaitą pomoc ze strony szkoły czy państwa w zaaklimatyzowaniu się w nowym
środowisku.
Polscy i szwajcarscy nauczyciele udali
się także do Ambasady Rzeczpospolitej
Polskiej w Bernie. Ambasador Jakub Kumoch obiecał pomoc przy finansowaniu
kolejnych wymian.
OPRAC. (ANKA)

Wycieczka była gestem podziękowania za 10 lat istnienia zakładu. Siostry elżbietanki przygotowały dla swoich gości
bogaty program zwiedzania.
Goście z Koźmina byli więc pod Ścianą Płaczu – jednym z najważniejszych
miejsc dla judaizmu, w Yad Vashem – muzeum Holokaustu – czy
na Górze Oliwnej. Z perspektywy znajdującego się tam cmentarza żydowskiego podziwiali panoramę Jerozolimy. Oczywiście obowiązkowym punktem wycieczki
była wizyta w Bazylice Grobu Pańskiego.
Zorganizowano także wycieczkę
po Izraelu. Na trasie podróży znalazła się
m. in. Galilea, gdzie jedną z atrakcji był
rejs po Jeziorze Tyberiadzkim i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w Kanie
Galilejskiej. W Hajfie można było się wykąpać w Morzu Śródziemnym oraz podziwiać panoramę miasta z perspektywy
wiszących ogrodów Bahai. Koźminianie

FOT. ZAZ w Koźminie Wlkp.

Po oficjalnych obchodach 10-lecia
Zakładu Aktywności Zawodowej jego pracownicy udali się w czerwcu
na wycieczkę do Ziemi Świętej. 38osobowa grupa mieszkała w Nowym
Domu Polskim w Jerozolimie, prowadzonym przez polskie siostry elżbietanki.

odwiedzili również Nazaret oraz Betlejem w Palestynie. Ponadto była możliwość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w rzece Jordan i kąpieli w uzdrowiskowej wodzie Morza Martwego.
Pracownicy ZAZ spotkali się z Rivką
Parciak i Riną Benari – współtwórczyniami programu Anty-schematy, którego pomysłodawcą był Jerzy Fornalik. Program
ów ma na celu renowację cmentarzy żydowskich w Polsce i na Ukrainie przez
młodzież z naszego kraju i Izraela.
Ostatniego dnia grupa przeżywała
wieczerzę szabatową na tarasie Nowego
Domu Polskiego, który bezpośrednio sąsiaduje z dzielnicą Mea Shearim, zamieszkałą przez ortodoksyjnych Żydów.

Uczestnicy wycieczki mogli obserwować
powitanie szabatu przez Żydów. Wieczerzę prowadziła Rivka Parciak.
– Cieszę się, że mimo licznych obaw
o trudności logistyczne, związane z przemieszczaniem się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, wszystko
odbyło się bez problemów, a sam wyjazd,
który traktuję w kategoriach wyzwania,
stał się sukcesem. Dzięki temu udało się
spełnić marzenie pracowników zakładu.
Było to kolejne bardzo ważne doświadczenie dla zespołu i organizatorów – podsumował Jerzy Fornalik, kierownik koźmińskiego ZAZ-u i pomysłodawca wycieczki do Ziemi Świętej.
OPRAC. (NOVUS)

Wydarzenia
WARSZTATY

Biały głos
– czarny śpiew

FOT. KOK

W sali kameralnej Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury odbyły się warsztaty
wokalne „Biały głos – czarny śpiew”.
Zajęcia prowadziły instruktorski
z Lucciola Ladies Rock Camp.
Uczestniczki przed dwa dni poznawały różne techniki pracy z głosem,

REKREACJA

Sołtysiada w Kuklinowie

W Kuklinowie odbyła się czwarta edycja Sołtysiady, czyli Turnieju Miasta

i Wsi Gminy Kobylin. W imprezie udział
wzięło wielu okolicznych mieszkańców.

11

a przede wszystkim dobrze się przy tym
bawiły. W trakcie zajęć tworzone były piosenki, które zaśpiewane zostały na koncercie wieńczącym warsztaty.
Projekt pod nazwą „Biały
głos – czarny śpiew. Lucciola Ladies
Rock Camp” sfinansowany był przez
burmistrza Krotoszyna oraz Krotoszyński Ośrodek Kultury. Realizacją zajęły się
Towarzystwo im. Gwiżdż Janiny w Krotoszynie, grupa wokalna Positive, działająca przy KOK-u, oraz Lucciola Ladies
Rock Camp.
(NOVUS)

Osiem drużyn rywalizowało w ciekawych i często zabawnych konkurencjach,
jak choćby w sztafecie z przeszkodami,
rzucaniu jajkiem, rzucie gumofilcem, siłowaniu na rękę czy nawlekaniu nici
na igłę. Walka była bardzo zacięta i trzeba
było przeprowadzić dogrywkę pomiędzy
gospodarzami a drużyną z sołectwa Raszewy.
Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła
ekipa z Kobylina, wyprzedzając zespoły
z Wyganowa i Raszew. Organizatorami
imprezy były sołectwo Kuklinów, Stowarzyszenie kuKLINów, Szkoła Podstawowa
w Kuklinowie oraz gmina Kobylin.
Po turnieju wszyscy mogli zregenerować
swoje siły i posilić się ciepłą zupą oraz grillowaną kiełbaską. Dla najmłodszych przygotowano też słodkości.
(NOVUS)
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ROSZKI

25-lecie reaktywacji bractwa

Na początku lipca w Roszkach odbyły się uroczystości z okazji 25. rocznicy reaktywacji Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego, którego historia sięga 1922 roku, ale jego działalność
wznowiona została w 1993. Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń i odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Zorganizowano też zawody
strzeleckie.
Uroczystości rozpoczęła Msza św.
w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Roszkach. Następnie przypomniano historię Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Pierwszym prezesem organizacji był
Jan Szczepanek z Jankowa Zaleśnego,

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
20-26 lipca

który wraz z pozostałymi członkami bractwa, często byłymi powstańcami wielkopolskimi, gromadził się w ówczesnej parafii Janków Zaleśny pw. św. Wojciecha.
Pierwsze zawody zorganizowano na prowizorycznej strzelnicy przy lesie.
W 1932 roku bractwo strzeleckie zakupiło hektarową parcelę przy drodze
z Roszek do Orpiszewa, na której wybudowano strzelnicę, posadzono żywopłot
oraz posypano wały. Wybuch II wojny
światowej skutkował zawieszeniem działalności bractwa.
Ponowne próby działalności podjęto
w 1947 roku. W skład nowego zarządu
weszli Ignacy Poczta, Marcin Frąckowiak,
Stefan Szlachta, Mieczysław Jankowski
i Ignacy Zybała. Wtedy też zakupiono no-

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/Włochy, 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

wy sztandar ze składek mieszkańców i poświęcono go w kaplicy w Roszkach.
W czasach PRL-u działalność bractw
kurkowych była zawieszana. W Roszkach
strzelnica miała zostać zrównana z ziemią. Dzięki zaangażowaniu braci, Zygmunta Łasińskiego i Franciszka Pautera,
którzy założyli Ligę Obrony Kraju, strzelnicę udało się uratować. W 1993 roku
bractwo ją odzyskało. Po reaktywacji prezesem został Stanisław Liberski, jego zastępcą – Stanisław Sikora, sekretarzem – Sylwester Kokot, a skarbnikiem – Marian Trawiński.
W trakcie uroczystości odbyła się intronizacja króla Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Roszkach – Jerzego Kowalskiego. Wręczono także odznaczenia.
Krzyż Oficerski Orderu Zasługi otrzymali
Stanisław Liberski, Stanisław Sikora, Sylwester Kokot oraz Jan Grabski. Krzyżem
Komandorskim Orderu Zasługi uhonorowano Czesława Dudkę i Janusza Kubiaka.
W zawodach strzeleckich rywalizacja
toczyła się w czterech kategoriach.
W strzelaniu do tarczy rocznicowej
pierwsze miejsce zajął Zenon Staniszewski. W strzelaniu do tarczy dla gości
triumfował Jarosław Wojtczak (Ostrów
Wlkp.). Do tarczy losowej najcelniej mierzył Sławomir Biela (Roszki). W strzelaniu do kura najlepszy był Zenon Staniszewski (Dobrzyca).
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Do 31 sierpnia

Wystawa ekspozycji Radosława Barka „Miasta,
miasteczka, krajobrazy – szkice z podróży” w
Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka.

Od 3 lipca do 28 sierpnia

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

To i Owo
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Plac zabaw
jak nowy

Praktyki zagraniczne w Niemczech

Polsko-litewska przyjaźń

W ubiegłym roku gmina rozpoczęła
generalny remont placu zabaw na os. Tysiąclecia. Na największym miejskim placu
zabaw wymieniono urządzenia i postawiono siłownię zewnętrzną. Na ten cel przeznaczono z gminnej kasy ponad 100 tys. zł.
Inwestycja się opłaciła, bo na odnowionym
placu zabaw zrobiło się kolorowo i gwarno.
Modernizacji wymagało także boisko
do gry w piłkę nożną i teren z nim sąsiadujący. Prace ruszyły wiosną tego roku. – W ramach tego zadania wymieniona została ziemia, nawieziono humus, położono nową murawę z rolki i wymalowano linie boiska – mówi gospodarz obiektu, Sławomir Gruchała – dyrektor GOS
w Koźminie Wlkp. Dodatkowo wyremontowano plac do innych gier zespołowych, zamontowano ławki i kosze
na śmieci oraz posadzono zieleń. Koszt
wyniósł 40 tys. zł.
OPRAC. (NOVUS)

FOT. Artur Gręda

Zakończył się drugi etap modernizacji placu zabaw przy ulicy Jana Pawła II w Koźminie Wlkp. Można zatem
korzystać już z boiska do piłki nożnej, które przez kilka tygodni była odnawiane.

Dwie grupy młodzieży z krotoszyńskiego Hufca Pracy 15-2 odbyły trzytygodniowe praktyki w Niemczech
w miejscowości Bad Freienwalde
w Brandenburgii.
Pierwsza grupa – uczniowie Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy – przebywała tam
w dniach 4-22 czerwca, a kolejna – ze
Szkoły Branżowej I stopnia w Kobylinie – od 25 czerwca do 14 lipca. Nad ich
bezpieczeństwem czuwała kadra krotoszyńskiego hufca.
Wyjazdy te możliwe były dzięki Programowi Erasmus Plus, którego realizatorem jest Holding Edukacyjny w Pleszewie, współpracujący z Hufcem Pracy

w Krotoszynie. Tak więc 32 młodych ludzi miało okazję odbyć u lokalnych rzemieślników praktyki w takich zawodach
jak ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, cukiernik, sprzedawca, kucharz.
Dla młodzieży, prócz zajęć praktycznych i kursu językowego, przygotowano
także wycieczki rekreacyjne – do Muzeum Techniki w Berlinie, Tropical Island
w podberlińskiej miejscowości Halbe czy
parku linowego w Sport und Erholungspark in Strausberg. Nie zabrakło także
wspólnej integracji. Trzytygodniowy pobyt w Bad Freienwalde z pewnością
na długo pozostanie w pamięci uczniów.
OPRAC. (ANKA)

Tegoroczne kolonie letnie Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Krotoszynie zorganizowała w dniach od 25 czerwca
do 7 lipca. Uczestnikami byli uczniowie krotoszyńskich szkół oraz młodzież z zaprzyjaźnionej szkoły w Mejszagole na Litwie.
Grupa krotoszyńska zwiedziła Mejszagołę i Wilno. Następnie uczniowie, już
wspólnie z kolegami i koleżankami z Litwy, udali się do Torunia. Kolejnego dnia
koloniści ruszyli do Szczecina i Świnoujścia. Uczniowie wypoczywali na plaży, zażywając morskich i słonecznych kąpieli.
Kolejnym punktem wycieczki był Berlin. Potem polsko-litewska grupa przyjecha-

ła do Krotoszyna. Uczniów z Mejszagoły
ugościła Szkoła Podstawowa nr 1. Koloniści
odwiedzili krotoszyńskie Muzeum Regionalne i kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela oraz bawili się na orliku czy na Wodniku.
Mieli też okazję wziąć udział w zajęciach
przygotowanych przez przedstawicieli Centrum Nauki Kopernik, którzy przybyli
do naszego miasta tzw. naukobusem.
Z uczniami z Mejszagoły spotkał się
również senator Łukasz Mikołajczyk, by
porozmawiać o szkole, edukacji czy polityce. Kolonie zakończyły się integracyjnym spotkaniem na terenie szkoły
z udziałem władz Krotoszyna, przedstawicieli Towarzystwa Przyjaźni Krotoszyn-Mejszagoła oraz nauczycieli Jedynki.
(NOVUS)

14

Sport

WTOREK, 17 lipca 2018
LEKKA ATLETYKA

Trzy medale na MP

Trzy medale zdobył Czesław Roszczak na XXVIII Mistrzostwach Polski
Masters w Lekkiej Atletyce. Impreza
odbyła się w Toruniu na przełomie
czerwca i lipca.
W dziesięciu kategoriach wiekowych
łącznie rywalizowało 466 zawodników.
W rzucie dyskiem Czesław Roszczak już
w pierwszej próbie uzyskał 35,20 m i był
to najlepszy wynik konkursu.
Kolejny medal mieszkaniec Łagiewnik wywalczył w rzucie młotem. Wynik 33,60 m pozwolił mu stanąć na drugim stopniu podium.

Równie dobrze reprezentant UKS
Olimpijczyk Pogorzela spisał się w pchnięciu kulą. Zacięta walka toczyła się
do ostatniej kolejki i ostatecznie Roszczak
z wynikiem 11,64 m uplasował się
na drugiej pozycji.
– Mogę być zadowolony z uzyskanych wyników, gdyż były lepsze od tych,
które osiągnąłem przed dwoma tygodniami na Mistrzostwach Polski w Wielobojach Rzutowych. To dobry prognostyk
przed mistrzostwami świata w Maladze – skomentował lekkoatleta z Łagiewnik.
(ANKA)

PIŁKA NOŻNA

W międzynarodowym towarzystwie

BIEGI

Monika Jadczak na podium

Bardzo dobrze spisała się Monika
Jadczak w imprezie biegowej 1. Dyszka Skalmierzycka. Utalentowana
zawodniczka z Krotoszyna zajęła
trzecie miejsce wśród kobiet.
Dyszka Skalmierzycka stanowi część
akcji pod hasłem „Powiat ostrowski biega”. Na dystansie 10 km rywalizowało 174 biegaczy. Pogoda im sprzyjała,
gdyż tego dnia nie było zbyt gorąco.
Zwyciężył Rafał Czarnojańczyk z czasem 35: 29,33. W grupie kobiet najszybsza była Olga Kazimirowa – 42: 07,41,
a na trzeciej lokacie uplasowała się Monika
Jadczak, która uzyskała czas 45: 36.
(ANKA)

Dwie drużyny GOS Koźmin Wlkp. brały udział w szóstej edycji międzynarodowego turnieju piłkarskiego Wrocław Trophy. Młodzi piłkarze z naszego powiatu mieli okazję rywalizować
z rówieśnikami z całej Europy.
Do zawodów zgłosiło się ponad 180
ekip z 14 krajów europejskich. Piłkarze
GOS Koźmin Wlkp. uczestniczyli w tym
turnieju już po raz trzeci. Młodsza drużyna uplasowała się na 16. pozycji w kategorii U'10. W zespole trenowanym przez
Tomasza Kąkolewskiego zagrali Jan Banaszak, Antoni Lisek, Antonina Rybka,
Antoni Banaszak, Franciszek Grobelny,
Agata Kukiołczyńska, Dawid Tomajer,

Jan Nowak, Hubert Ulatowski. W kategorii U'11 team koźmińskiego GOS-u w fazie grupowej pokonał LKS Ślesin
(8: 0), KS Wkra Pomiechówek (6: 0), czeski Sokol CR (2: 1) i estoński JK Travas
(2: 0), zremisował z AP First Kick SM
Gminy Czernica (0: 0) oraz przegrał
z Olympic Wrocław (0: 5).
W meczu o piąte miejsce koźminianie
wygrali z Zagłębiem Wałbrzych (3: 2). Drużyna GOS-u wystąpiła w składzie: Leszek
Rybicki, Oliwier Kaczmarz, Jędrzej Figaj,
Franciszek Figaj, Oliwier Grzesiak, Oskar
Jarosz, Patryk Młokosiewicz, Antoni Rybicki, Jakub Stanisławski, Tobiasz Celebański.
Trenerem jest Adam Włodarczyk.
(GRZELO)
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PŁYWANIE

Multimedalista Powroźnik

– Pierwszego dnia startowałem
w sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym – oznajmia Konrad Powroźnik. – Moja drużyna uplasowała się
na trzeciej pozycji z czasem 3: 39: 86.
Kolejny dzień dla krotoszyńskiego zawodnika to 100 m stylem motylkowym
i 200 m zmiennym indywidualnie oraz
sztafeta mieszana 4x100 m zmiennym. – Na 100 m motylem zająłem trzecie miejsce z wynikiem 57: 11. Nie miałem za dużo czasu i już musiałem przygotowywać się do startu na 200 m zmiennym. Mimo krótkiej przerwy wywalczyłem srebrny krążek z wynikiem 2: 12: 12 – mówi nasz medalista.
Sztafeta mieszana wywalczyła brąz z czasem 4: 03: 66.

Kolejny medal Powroźnik zdobył
w sztafecie 4x200 m. Polacy zajęli drugie
miejsce, uzyskując czas 8: 03: 01. Blisko
podium był także w wyścigu indywidualnym na 50 m stylem motylkowym. – Wydaje mi się, że w finale popłynąłem dobrze – ustanowiłem rekord życiowy i rekord kraju niesłyszących. Ten
dystans jednak nie jest moim ulubionym
i zająłem pechowe dla sportowca, czwarte
miejsce – stwierdza Powroźnik.
W ostatnim dniu nasz pływak wywalczył srebro na 400 m stylem zmiennym (4: 39: 00) oraz złoto na 200 m stylem motylkowym (2: 08: 10). Do tego dorzucił jeszcze brąz w sztafecie 4x100 m
stylem zmiennym (4: 03: 66).
– Po raz drugi wywalczyłem tytuł
mistrza Europy, co mnie bardzo cieszy.
ME w Lublinie oceniam pozytywnie.
Udało mi się wywalczyć osiem medali,
a doping polskich kibiców bardzo pomagał. Po dwóch tygodniach odpoczynku
wracam do treningów i kolejnych startów – podsumowuje medalista ME.
(GRZELO)

ZAPASY

Baran i Filipczak mistrzami kraju!

FOT. Polski Związek Zapaśniczy

Znakomicie spisał się Konrad Powroźnik na Mistrzostwach Europy
Niesłyszących w Pływaniu, które odbyły się w Lublinie. Pochodzący
z Krotoszyna pływak wywalczył
osiem medali – cztery indywidualnie
i cztery w sztafetach.

Na LXXI Mistrzostwach Polski w Zapasach w Stylu Wolnym ze świetnej
strony zaprezentowali się dwaj przedstawiciele LKS Ceramik Krotoszyn.
Mateusz Filipczak nie dał szans rywalom w kategorii 97 kg, a Robert
Baran był najlepszy w kat. 125 kg.

Zawody odbyły się w Teresinie.
Go spo da rze by li ma ło go ścin ni
i w kla sy fi ka cji dru ży nowej za ję li
pierwsze miejsce, wyprzedzając ZKS
Slavia Ruda Śląska oraz AKS Białogard. Ceramik sklasyfikowany został
na lokatach 7-8.

Mateusz Filipczak walczył w kategorii 97 kg. W drodze do finału nasz zapaśnik pokonał Sebastiana Baniaka (CSiR
Dąbrowa Górnicza) 10-0 oraz Aleksandra Wojtachnio (KS Pogoń Ruda Śląska) 11-0. W pojedynku o złoty medal nie
dał szans Mariuszowi Zdanowskiemu
(LKS Mazowsze), wygrywając przez przewagę techniczną.
Rywalizujący w kat. 125 kg Robert
Baran rozpoczął turniej od pokonania Karola Kawęckiego (LMKS Krasnystaw),
a następnie okazał się lepszy od Mateusza
Karecińskiego (RCSZ Olimpijczyk Radom), zwyciężając 12-2.
Finałowym rywalem krotoszynianina był mistrz Europy do lat 23 ze Stambułu – Kamil Kościółek (ZKS Stal Rzeszów). Lepiej walkę rozpoczął zawodnik
Ceramika, wyrzucając swojego rywala poza matę. Następnie Kościółek przewrócił
Barana, zdobywając dwa punkty. W drugiej rundzie nasz zawodnik przeszedł
do ataku i ostatecznie wygrał 5-2, zdobywając złoty medal.
(GRZELO)

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

W drodze po mistrzowski tytuł
Zespół piłkarek ręcznych plażowych
z Piotrkowa Trybunalskiego, z Sylwią
Bartkowiak w składzie, wygrał turniej kwalifikacyjny do mistrzostw
Polski. Tym samym pochodząca
z Henrykowa zawodniczka z powodzeniem wróciła do gry po 10-tygodniowej przerwie, spowodowanej
kontuzją.
Pierwszego dnia zmagań BHT GRU
Piotrków Trybunalski odniósł trzy zwycię-

stwa, pokonując po 2: 0 BHT SPRP ROKiS Radzymin, MKS MOS Ochota oraz
UKS Varsovia Warszawa. Nazajutrz team
Sylwii Bartkowiak zanotował dwie kolejne
wygrane – z ekipami Byczki Kowalewo
Pomorskie (2: 0) oraz Pyrki Poznań
(2: 0) – i z kompletem zwycięstw uplasował się na pierwszym miejscu. Za najlepszą zawodniczkę uznano Katarzynę Matyję (BHT GRU Piotrków Trybunalski).
Przy okazji rozegrano także pokazowy mecz pomiędzy seniorską reprezenta-

cją Polski kobiet a drużyną złożoną z zawodniczek występujących w klubach
PGNiG Summer Superligi.
Kolejne zawody odbędą się
w dniach 28-29 lipca w Gdańsku. Finałowy turniej zaplanowano na 4-5 sierpnia
w Starych Jabłonkach. Zakwalifikuje się
do niego osiem najlepszych zespołów.
– Bardzo się cieszę, że w tak dobrym
stylu rozegrałyśmy ten turniej – stwierdza
Sylwia Bartkowiak. – Takie rezultaty pozwalają z optymizmem patrzeć w przy-

szłość, a wiadomo, że naszym celem jest
obrona tytułu mistrzowskiego. Dla mnie to
mały sukces, ponieważ po dziesięciu tygodniach od wypadku mogłam znowu wejść
na boisko i rzucić bramkę. To zawsze moty-

wuje do dalszej rehabilitacji i ciężkiej pracy.
Nie zamierzam się poddawać i będę walczyć, aby jeszcze mocniej pomóc mojemu
zespołowi – podsumowuje zawodniczka.
(GRZELO)
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LOGinLAB

Niesamowita rywalizacja z wielkim rozmachem

Tegoroczna edycja LOGinLAB zostanie zapamiętana jako najlepsza
z dotychczasowych. W Krotoszynie
przez trzy dni 220 zawodników walczyło o miano najsprawniejszych
i najsilniejszych w kraju. To były
zmagania nie tylko z ciężarami i wymagającymi konkurencjami, ale
także z własnymi słabościami.

W pierwszej edycji LOGinLAB było 33 uczestników, w kolejnej – 70, rok
temu rywalizowało już 150 zawodników,
a tym razem do zmagań przystąpiło
aż 220 miłośników crossfitu.
Rywalizacja toczyła się w siedmiu kategoriach – dwóch indywidualnych i pięciu drużynowych. Zawody rozpoczęły się
w piątek, równocześnie na basenie oraz
na rynku. Nazajutrz zawodnicy walczyli
w LOGinLAB. KRT „18 – Night Show
w hali sportowo-widowiskowej. W niedzielę na rynku wyłonieni zostali najlepsi.
Każdy ze startujących miał do wykonania
osiem treningów.
Wśród kobiet trzeci raz z rzędu najlepsza okazała się mieszkanka Bydgoszczy – Maria Kurzawa, która zdobyła 696
pkt. Kolejne miejsca zajęły Aleksandra
Ignaczak (676 pkt.) oraz Agnieszka Turczyk (644 pkt.). W grupie mężczyzn
triumfował Mateusz Wasilewski (784

pkt.) z Warszawy, wyprzedzając Bartka
Głusińskiego (730 pkt.) i Tomasza Gromadę (706 pkt.).
W dwójkach męskich zwyciężyli Miłosz Staworzyński i Paweł Leśnikowski,
natomiast najlepszy duet kobiecy stworzyły Karolina Makaj oraz Katarzyna
Tomczak. W kategorii par powyżej 35. roku życia na pierwszych lokatach znaleźli
się Emilia Hoff wraz z Karoliną Nowotką-Szubską i Sylwester Olszewski z Dariuszem Jędruskiem.
W zmaganiach drużyn trzyosobowych najlepszy był team w składzie: Rafał
Sabanty, Bartek Karczewski, Przemysław
Strumian. Drugie miejsce zajęli ubiegłoroczni triumfatorzy z Czech – P. Novotny, J. Bucek i R. Concolino.
Powiat krotoszyński reprezentowały
trzy zespoły. W dwójkach pań Kalina Smyczyńska i Agnieszka Lepczyńska dostały
się do finału i ostatecznie zakończyły zmagania na dziesiątej pozycji z dorobkiem 580 pkt. W dwójkach męskich
na ósmej lokacie uplasowali się Mateusz
Augustyniak i Dariusz Bendzieszak, uzyskując 596 pkt. W rywalizacji ekip trzyosobowych siódme miejsce zajęła drużyna
w składzie: Piotr Kopaczyński, Łukasz Zachwiej i Karol Miłkowski. Team o nazwie
LAB. krotoszyn zgromadził 620 pkt.

– Ta edycja LOGinLAB ponownie
okazała się najlepszą imprezą w Polsce
oraz w Krotoszynie i zmiażdżyła wszystkie poprzednie – stwierdza Dawid Kujawski, organizator zawodów. – Najlepsi
zawodnicy w kraju zapewnili wysoki poziom zmagań, a co za tym idzie – liczną
publikę na trybunach. Podobnie jak w poprzednim roku najwięcej radości sprawiła
mi rywalizacja teamów. Jestem pod wielkim wrażeniem zwłaszcza zespołów 35+.
Gratuluję krotoszyńskim drużynom, które dzielnie walczyły i znalazły się na wysokich pozycjach. Chciałbym podziękować
wszystkim firmom i wolontariuszom
za trzy dni ciężkiej pracy. Dziękuję też
władzom miasta za działania oraz sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować czwartą edycję LOGinLAB – podsumowuje D. Kujawski.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

