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WYBORY SAMORZĄDOWE

Bez zmian na głównych stanowiskach
Poznaliśmy wstępne wyniki wyborów
na włodarzy gmin powiatu krotoszyńskiego. Wszystko wskazuje na to, że
dotychczasowi burmistrzowie i wójt
pozostaną na swoich stanowiskach.
Kompleksowe wyniki wyborów samorządowych (do rad gmin i powiatu oraz
do sejmiku) zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.
Według nieoficjalnych (w chwili zamykania tego numeru GLK – przyp.
red.) wyników funkcję burmistrza Krotoszyna nadal sprawował będzie Franciszek
Marszałek, który zdobył 55,69 procent
głosów. Jego kontrkandydatami byli Bartosz Kosiarski (23,66 procent) i Sławomira Kalak (20,75 procent).
W Sulmierzycach ponownie burmistrzem został Dariusz Dębicki z wynikiem 81 procent. Jego konkurent, Daniel
Kulawski, uzyskał 19-procentowe poparcie pośród mieszkańców Sulmierzyc.
W Kobylinie triumfował Tomasz Lesiński z imponującym wynikiem 74,29
procent. Na Marlenę Rudowicz zagłosowało 15,87 procent wyborców, a na Rafała Nowackiego – 9,84 procent. Jeśli natomiast chodzi o Radę Miejską w Kobylinie
najwięcej mandatów, bo aż 10, zdobył

Franciszek Marszałek wygrał już w pierwszej turze wyborów.
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Samorządowa Inicjatywa Obywatelska.
KW Polskie Stronnictwo Ludowe ma
cztery mandaty, a jeden przypadł ugrupowaniu „Przyjazny Kobylin”.
Skład nowej Rady Miejskiej wKobylinie wygląda więc następująco: Mirosław
Flak (SIO), Andrzej Wajdlejt (PSL), Karol
Kwiatkiewicz (Przyjazny Kobylin), Marcin Szumera (SIO), Iwona Bzodek (SIO),
Andrzej Maćkowiak (SIO), Michał Skupin (SIO), Piotr Chlebowski (SIO), Karol

Kempa (PSL), Konrad Przybyszewski
(SIO), Łukasz Jarus (SIO), Tadeusz Dżygała (PSL), Mikołaj Stanisławski (PSL),
Zygmunt Molski (SIO) i Grzegorz Kreczmer (SIO).
W Zdunach walkę o fotel burmistrza
wygrał Tomasz Chudy, zdobywając 58,03 procent głosów. Jego kontrkandydatka, Barbara Kempiak, otrzymała 41,97 procent. W wyborach do Rady
Miejskiej w Zdunach sześć mandatów
zgarnął Komitet Wyborczy Stowarzysze-

nie Obywatelskie Porozumienie Samorządowe, pięć zdobyło Polskie Stronnictwo Ludowe, a cztery – Samorządowa
Inicjatywa Obywatelska.
W zdunowskiej radzie zasiądą Ewa
Chyła (OPS), Karolina Jankowska-Grzybek (SIO), Artur Wiatrak (PSL), Elżbieta
Musiałowska (OPS), Sławomira Kuś
(SIO), Janusz Hyliński (PSL), Barbara
Kempiak (OPS), Irena Nowak (OPS), Monika Paszek (OPS), Danuta Kułaga (PSL),
Mirosława Sajur (OPS), Robert Marciniak
(SIO), Dionizy Waszczuk (PSL), Michał
Płonka (PSL) i Magdalena Konrady (SIO).
W Rozdrażewie na stanowisku wójta
pozostaje Mariusz Dymarski. Jego wynik
to 52,53 procent głosów. Drugi z kandydatów, Dawid Bała, zdobył 47,47 procent. W Radzie Gminy znajdzie się 9
przedstawicieli Komitetu Wyborczego
Wspólna Gmina Rozdrażew. Trzy mandaty zdobył KW Twoja Gmina 2018,
dwa przypadły Polskiemu Stronnictwu
Ludowemu, a jeden Samorządowej Inicjatywie Obywatelskiej.
W Radzie Gminy Rozdrażew znaleźli się Jolanta Adamiak (WGR), Roman Przepiórkowski (WGR), Mirosław
Jarocki (WGR), Wiesław Jankowski
(WGR), Zofia Marcisz (WGR), Andrzej

Ptak (WGR), Roman Rzekiecki
(WGR), Robert Juskowiak (WGR), Jan
Maciejewski (WGR), Dawid Bała (Twoja Gmina 2018), Jerzy Juskowiak (Twoja Gmina 2018), Mirosław Udzik (Twoja Gmina 2018), Paweł Pawlak (PSL),
Stanisław Janicki (PSL) i Joanna Wojciechowska (SIO).
W Koźminie Wlkp. wybory na burmistrza wygrał Maciej Bratborski z wynikiem 62,96 procent, pokonując tym samym Dominika Radwańskiego, który
otrzymał poparcie na poziomie 37,04
procent. W koźmińskiej radzie zasiądzie
najwięcej przedstawicieli SIO – dziesiątka. KW Dla Koźmina zyskał trzy mandaty, a Polskie Stronnictwo Ludowe dwa.
Skład Rady Miejskiej w Koźminie
Wlkp. wygląda więc następująco: Justyn
Zaradniak (SIO), Karol Jankowiak (SIO),
Robert Idkowiak (SIO), Jacek Iwański
(SIO), Andrzej Nowacki (SIO), Sławomir
Jarosz (SIO), Irena Bojarek-Konarczak
(SIO), Wojciech Dykcik (SIO), Ryszard
Zawodny (SIO), Sławomir Patryniak
(SIO), Piotr Jakubiak (Dla Koźmina), Marek Wieczny (Dla Koźmina), Anna Misiak (Dla Koźmina), Marcin Borowczyk
(PSL) i Dariusz Kołaczkowski (PSL).
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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POZNAŃ

Wojewoda wręczył odznaczenia

EKOLOGIA

Już po raz trzeci samorządowcy z powiatu krotoszyńskiego wspólnie sadzili las. Praca w promieniach słońca i w leśnej scenerii była dla wszystkich połączeniem pożytecznego
z przyjemnym.
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Uczestnicy akcji pojechali na teren leśnictwa Lila (wieś Ruda w gminie Zdu ny), gdzie cze kał na nich
przygotowany przez leśników, hektarowy teren.
W sadzeniu lasu tym razem udział
wzięli wicestarosta Paweł Radojewski,
burmistrz Sulmierzyc Dariusz Dębicki,
Miłosz Zwierzyk – zastępca burmistrza Zdun, Elżbieta Kurkiewicz – przewodnicząca Rady Miejskiej
w Zdunach, Andrzej Rolle – powiatowy inspektor sanepidu, Andrzej
Skrzypczak – dyrektor ARiMR w Krotoszynie, radni powiatowi Irena Rękosiewicz, Beata Antczak, Juliusz Poczta
i Przemysław Jędrkowiak, Roman Olejnik – dyrektor ZSP nr 2 w Krotoszynie,
Mirosława Cichowlas – dyrektor ZSP
nr 1 w Krotoszynie, Paweł Rudnicki – dyrektor MOW w Koźminie
Wlkp., Joanna Kobus-Marczak – nauczycielka ZSP w Koźminie Wlkp.,
Krzysztof Kurowski – dyrektor SP

ZOZ Krotoszyn, Dariusz Markowski – dyrektor techniczny SP ZOZ Krotoszyn, Mateusz Maturski – komendant posterunku policji w Zdunach
oraz Paula Szymkowiak, Danuta Kułaga i Mariusz Woźny z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Sławomir Trawiński, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Krotoszyn, opowiedział o sposobie prowadzenia gospodarki leśnej. Krótki instruktaż tradycyjnie przeprowadził gospodarz terenu – leśniczy Marcin Woźniak. W sadzeniu lasu towarzyszyli również leśnicy – Anna Komorowska, Maciej Niżniowski i Krystian Chmielarz.
W ciągu kilku godzin samorządowcy
posadzili ok. 1,5 tys. sztuk drzew z gatunków brzozy brodawkowatej, sosny zwyczajnej i świerku pospolitego. Po dobrze
wykonanej pracy uczestnicy akcji spotkali
się przy ognisku na grzybku na terenie leśnictwa Lila.
OPRAC. (NOVUS)

FOT. E.Waszczuk & WUW Poznań

FOT. WOŚ, RiL Paula Szymkowiak

Samorządowe sadzenie lasu

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia zasłużonym
mieszkańcom regionu odznaczeń
państwowych. Najliczniejszą grupę
stanowili działacze społeczni i pracownicy samorządowi z naszego powiatu.
O nadanie odznaczeń wnioskował
starosta Stanisław Szczotka, a w uroczystości uczestniczył Leszek Kulka – przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Okazją, która zainicjowała nadanie odznaczeń, był jubileusz 20-lecia samorządu powiatowego.
Wojewoda Zbigniew Hoffman,
w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, wręczył: Dionizemu Waszczukowi – Złoty Krzyż Zasługi za działalność
społeczną na rzecz osób potrzebujących
pomocy oraz wsparcia, Henrykowi Jankowskiemu – Srebrny Krzyż Zasługi
za działalność na rzecz rozwoju i upowszechnienia sportu, Józefowi Januszkiewiczowi – Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju rzemiosła.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę – za wzorowe, wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających

z pracy zawodowej – otrzymali Krzysztof
Jelinowski, Andrzej Jerzak, Tadeusz Olejniczak, Halina Włodarczyk, Janina Wojciechowska i Danuta Zbornikowska-Serek, a Medal Srebrny za Długoletnią Służbę przyznano Markowi Bekerowi, Katarzynie Chmielewskiej, Małgorzacie
Grzempowskiej, Donacie Kali, Elżbiecie
Kędzierskiej, Karolinie Klubie, Hannie
Liberskiej, Lucynie Mikajewskiej-Trawińskiej, Małgorzacie Nyczce, Krzysztofowi
Pawlakowi, Katarzynie Sobczak, Darii
Urbańskiej, Marzenie Wiśniewskiej, Przemysławowi Wójcikowi, Waldemarowi
Wroneckiemu, Krystynie Zielonce
i Grzegorzowi Ziętkiewiczowi.
– Dzisiejsza uroczystość jest uznaniem i podziękowaniem dla państwa zasług i osiągnięć. Jestem zaszczycony, że
mogę w imieniu prezydenta Andrzeja
Dudy i swoim własnym wręczyć te zaszczytne odznaczenia państwowe. Czynię to z niezwykłą dumą, bo są wśród nas
osoby o wielkim dorobku życiowym i zawodowym, które swoją postawą dają świadectwo, jak można poprzez własne życie
służyć każdego dnia ojczyźnie – powiedział wojewoda Z. Hoffmann
OPRAC. (NOVUS)
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Konkurs historyczny po raz dziesiąty

Dotacje dla Krotoszyna i Zdun

FOT. Daniel Szczepaniak

MUZEUM

W Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie odbył się powiatowy finał X edycji konkursu historycznego „Wojna obronna
Polski w 1939 roku i szlak bojowy 56
Pułku Piechoty Wielkopolskiej”.
W szranki stanęli uczniowie
klas VII i VIII szkół podstawowych
oraz III gimnazjalnych oraz młodzież ze
szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego. Organizatorami konkursu
były Muzeum Regionalne, Towarzystwo
Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Samorządowy
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Pytania konkursowe dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych opracował Antoni Korsak – prezes TMiBZK i przewodniczący Rady Muzeum, natomiast dla
młodszych Piotr Mikołajczyk – dyrektor
muzeum.
W młodszej kategorii pierwsze miejsce zajął Jakub Stasiak (Szkoła Podstawowa nr 1), wyprzedzając Zuzannę Kalak
(Szkoła Podstawowa nr 3) i Jakuba Kuliga
(Szkoła Podstawowa nr 8). W grupie
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
triumfował Maciej Sobański (I LO w Krotoszynie), a za nim uplasowali się Aleksandra Gendera (I LO w Krotoszynie)
i Bartłomiej Kalak (ZSP w Zdunach).
(NOVUS)

15 października doszło do podpisania
umów o dofinansowanie inwestycji
w gminach Krotoszyn oraz Zdun. Chodzi o dwa projekty – „Przebudowa
Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi
w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej” i „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni”.
Obie umowy kontrasygnował Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego. Na przebudowę domu kultury w Wielowsi gmina Krotoszyn
otrzyma dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł w ramach operacji typu „In-

westycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem inwestycji jest poprawa efektywności użytkowania obiektu w Wielowsi. W ramach tego zadania przewidziano m. in. zmniejszenie budynku poprzez rozbiórkę fragmentu, wydzielenie
nowego zaplecza kuchennego, przebudowę sanitariatów i pomieszczenia na kotłownię oraz termomodernizację obiektu
z ociepleniem ścian zewnętrznych i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej

i drzwiowej. Inwestycja będzie realizowana w cyklu dwuletnim 2018-2019.
Na rozbudowę świetlicy w Chachalni gmina Zduny otrzyma dofinansowanie
w kwocie 328 tys. zł, również
z PROW 2014-2020. Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy sołectwa zyskają
nową przestrzeń. Ponadto projekt przewiduje zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia kuchni.
Świetlica w Chachalni będzie wyposażona w ogniwa fotowoltaiczne, a ogrzewana
będzie matami grzewczymi na prąd. Inwestycja ruszy wiosną przyszłego roku.
(NOVUS)
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Poprawa jakości
e-usług administracyjnych
W Urzędzie Miejskim w Krotoszynie
odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych
w gminach Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”. Wartość projektu to ponad 2
mln złotych, przy 75-procentowym
dofinansowaniu. Wkład własny samorządów wyniósł łącznie około 390 tys. zł.

Z POLICJI

FOT. Wydział Prewencji w Poznaniu

Triumf krotoszyńskiego
funkcjonariusza

W Poznaniu odbyły się wojewódzkie
eliminacje I ogólnopolskiego konkursu dla policjantów – oskarżycieli
publicznych. Nad tym etapem patronat honorowy objęła Okręgowa Izba
Radców Prawnych w Poznaniu.
W eliminacjach udział wzięło 49 policjantów, którzy pełnią funkcję oskarżyciela publicznego w komendach miejskich i powiatowych czy komisariatach
na terenie Wielkopolski. Uczestnicy musieli zmierzyć się z pisemnym testem wie-

dzy oraz rozwiązać 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń.
Zwyciężył sierż. szt. Przemysław Kuczyński z Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie, wyprzedzając st. sierż. Monikę Żwirko z Komisariatu Policji w Kórniku i st. sierż. Patryka Dębskiego z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.
Triumfator będzie reprezentował cały garnizon wielkopolski w kolejnym etapie
konkursu, który odbędzie się w Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie.
(NOVUS)

W spotkaniu udział wzięli Stanisław Szczotka (starosta krotoszyński),
Franciszek Marszałek (burmistrz Krotoszyna), Ryszard Czuszke (wiceburmistrz Krotoszyna), Tomasz Chudy
(burmistrz Zdun), Mirosław Sikora (sekretarz gminy Kobylin), Karina Błaszczyk (sekretarz miasta Sulmierzyce),
Adam Augustyniak z Wydziału Ogólno-Organizacyjnego UM w Krotoszynie, Małgorzata Wójcik z Wydziału Inwestycji i Rozwoju UM w Krotoszynie,
Adam Szymczak z Wydziału Finansowo-Budżetowego UM w Krotoszynie
oraz Magdalena Głowienkowska z Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw.
Wspomniany projekt otrzymał dofinansowanie w ramach WRPO 2014+
„Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Projekt zawiera sześć zadań poprawiających e-usługi dla mieszkańców. E-usługi będą dostępne w Krotoszynie,
Zdunach, Rozdrażewie, Sulmierzycach,
Kobylinie i w powiecie. Z e-oświaty skorzystał tylko Krotoszyn. Z usługi e-rada
skorzystały wszystkie samorządy, poza
Sulmierzycami i Koźminem Wlkp.
Na polepszenie jakości strony internetowej zdecydowały się samorządy krotoszyński i kobyliński. E-info wybrały Krotoszyn i Zduny, a e-GiS postanowiły

wprowadzić samorządy zdunowski, rozdrażewski, kobyliński i koźmiński.
E-usługi składają się z dwóch części.
Pierwsza to Elektroniczny Obieg Dokumentów, dzięki któremu mieszkańcy będą
mogli dowiedzieć się o stanie realizacji swojej sprawy. Dodatkowo system zintegrowany będzie z Biuletynem Informacji Publicznej oraz Elektroniczną Platformą Usług
Administracji Publicznej. Druga część to
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta,
które umożliwia udostępnianie danych,
wnoszenie płatności drogą elektroniczną
oraz składanie wniosków przez Internet.
E-oświata zakłada przede wszystkim
wprowadzenie rekrutacji do szkół i przedszkoli drogą elektroniczną. Ponadto
umożliwia samorządom założenie dla
szkół biblioteki cyfrowej.
E-rada to usprawnienie systemu głosowania rad miejskich oraz możliwość
przyjrzenia się ich pracy. Projekt zakłada
także elektroniczną dystrybucję materiałów dla radnych i umożliwia elektroniczne głosowanie. Od momentu wdrożenia
projektu mieszkańcy będą mogli śledzić
pracę radnych tak, jak dziś mogą śledzić
pracę posłów czy senatorów.

W ramach e-info wprowadzane będą
digital singage, czyli urządzenia znane
z wielkich galerii handlowych czy wielkomiejskich dworców. Są to tablice, które
bardziej przyciągają uwagę niż drukowane plakaty. Zarządza się nimi z jednego
miejsca, nie trzeba ręcznie rozwieszać plakatów w różnych miejscach.
E-GIS oznacza, że samorząd będzie
miał zwektoryzowane Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego, Studia Uwarunkowań i Kierunkowe Zagospodarowania Przestrzenne. Znajdą się
tam także wszystkie decyzje o warunkach
zabudowy, informacje adresowe oraz rejestr dróg.
W ramach projektu zmodernizowane
zostaną też strony internetowe urzędów,
by były one dostępne na każdym odtwarzaczu elektronicznym, nie tylko na komputerze, ale również na smartfonie czy tablecie. Portale będą dostosowane również
do osób niepełnosprawnych. Ponadto – po uprzednim zaakceptowaniu – mieszkańcy będą mogli otrzymywać
powiadomienia o każdym nowym wpisie
na stronie internetowej swojej gminy.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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KROTOSZYN

Ławka niepodległości
W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości gmina
Krotoszyn złożyła do Ministerstwa
Obrony Narodowej wniosek o dofinansowanie budowy multimedialnej ławki, upamiętniającej tradycję, chwałę
i sławę oręża polskiego. W Polsce ma
powstać 143 takich obiektów.
Koszt tego zadania to około 45 tys. zł,
a dotacja z MON-u wyniesie 30 tys. zł
i zostanie przekazana po podpisaniu
umowy. Przedsięwzięcie ma być zrealizo-

wane w tym roku.
Tzw. ławka niepodległości stanie
w centrum miasta, przy drodze gminnej
Mały Rynek (naprzeciw byłej siedziby
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury).
Prócz walorów stricte praktycznych
obiekt ów umożliwi mieszkańcom zapoznanie się z najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania
przez Polskę niepodległości. Ponadto ławka „propagować” będzie lokalną historię,
w szczególności wyzwolenie miasta.
(NOVUS)

KROTOSZYN

Amerykanin z polskim
obywatelstwem

dzinnym New Hampshire i specyfice życia w Stanach. Jak stwierdził, Polska jest
krajem bezpieczniejszym, a Krotoszyn to
spokojne miasto.

UROCZYSTOŚĆ

Święto pracowników oświaty

(NOVUS)

FOT. Marzena Wiśniewska

Bill Cohran pochodzi ze stanu New
Hampshire, położonego w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Mieszkał w Polsce około 10 lat,
ucząc języka angielskiego. Powrócił na pewien czas do Stanów, przeszedł na emeryturę i postanowił przenieść się na stałe
do naszego kraju.
Rozmowa w gabinecie burmistrza
dotoczyła planów amerykańskiego Polaka, związanych z nowym miejscem zamieszkania. Gość opowiadał także o ro-

FOT. www.krotoszyn.pl

16 października burmistrz Franciszek Marszałek spotkał się z Billem
Cohranem, Amerykaninem, który
postanowił na stałe zamieszkać
w Krotoszynie i od kilku miesięcy
ma także polskie obywatelstwo.

15 października w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Krotoszynie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia dyrektorom szkół
przekazali m. in. krotoszyńscy samorządowcy.
Uroczystość rozpoczęła się od występu artystycznego w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Jana Pawła II w Krotoszynie. Była to
barwna inscenizacja, nawiązująca do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Starosta Stanisław Szczotka, zwracając się do nauczycieli, nie krył satysfakcji
z wysokiego poziomu szkolnictwa powiatowego, o czym świadczą bardzo dobre
wyniki egzaminów zewnętrznych. – Jestem przekonany, że ten solidny obraz naszej edukacji przełoży się na wyższe zainteresowanie młodzieży w podejmowaniu
nauki w szkołach powiatu krotoszyńskiego – stwierdził starosta, po czym złożył
pracownikom oświaty życzenia oraz podziękował za dobrą współpracę w trakcie
kończącej się kadencji samorządu.
– Sukcesy uczniów zawdzięczamy
w znacznej mierze państwa pracy i po-

święceniu. Jesteście często pierwszymi
i najważniejszymi mistrzami dla młodych ludzi, docieracie do nich z wizją
nowoczesnego świata, rozwoju nauki
i dziedzin, w których się specjalizujecie – powiedział Przemysław Wójcik,
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu.
Życzenia dla całego grona pedagogicznego przekazał także burmistrz Franciszek Marszałek. Starosta i przewodniczący Rady Powiatu tradycyjnie wręczyli
nagrody wyróżniającym się dyrektorom
i nauczycielom.
(NOVUS)
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Muzyka to mój sposób na życie
Dziewiętnastolatka z Krotoszyna
swoją przygodę z muzyką zaczęła
od skrzypiec. Teraz jest uznaną w artystycznych kręgach altowiolistką,
która ma na koncie wiele sukcesów
krajowych i międzynarodowych.
W czerwcu krotoszynianka zdała egzaminy na Uniwersytet Muzyczny im
F. Chopina w Warszawie z najlepszym wynikiem. Dzięki temu mogła
wybrać sobie wymarzonego nauczyciela prowadzącego. Poznajcie Nicol
Miękus, która w świecie muzyki klasycznej znaczy coraz więcej.

datkowo przyznano mi tytuł Internet
Music Champion of The World – mówi
z dumą Nicol.
Ale konkursy to nie wszystko. – Od kilku lat gram w Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestrze EUROPERA na pozycji koncertmistrza sekcji altówek – kontynuuje. – Jeździmy po całym
świecie. Są to projekty, które trwają od tygodnia do miesiąca. Taka orkiestra liczy
od 70 do 100 osób z całej Europy.
Niedawno, na przełomie sierpnia
i września, Nicol była zaangażowana także w inny projekt – International Lutoslawski Youth Orchestra. – To coś podobnego do wcześniej wymienionego projektu, ale tutaj poziom jest jeszcze wyższy – wyjaśnia. – W orkiestrze grają bardziej doświadczeni muzycy. Ja byłam jedną z najmłodszych. I mieliśmy mniej czasu na przygotowanie programu. Zagraliśmy koncerty w Szczecinie i Brandenburgu w Niemczech, ze światowej sławy dyrygentem – Rune Bergmannem.

Biorąc pod uwagę instrument, który
przyciągnął małą Nicol, trzeba zaznaczyć,
iż jej edukacja muzyczna zaczęła się dość
późno. – Chodziłam wówczas do III klasy
szkoły podstawowej – wspomina 19-letnia
dziś krotoszynianka. – Pewnego dnia byłam na mszy i ktoś grał na skrzypcach. Wtedy powiedziałem mamie, żeby mnie zaprowadziła do szkoły muzycznej. Był to dziwny przypadek. Dziwny tym bardziej, iż nikt
w mojej rodzinie nie jest muzykiem.

Od skrzypiec do altówki
W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Krotoszynie sugerowano
dziewczynce, by zdecydowała się na inny
instrument, bo na skrzypcach naukę zaczyna się od 6-7 roku życia. – A ja miałam
już 10 lat. Ale byłam uparta – uśmiecha
się nasza rozmówczyni. – Zdałam egzamin i ostatecznie zostałam przyjęta.
W PSM I stopnia Nicol uczyła się
cztery lata. – W tym czasie zrobiłam sześć
klas, bo tyle trwa edukacja na tym szczeblu – przyznaje. Potem, mając 13 lat, rozpoczęła kształcenie w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza. – Egzaminy
nie były łatwe – stwierdza Nicol. – Po miesiącu dowiedziałam się, że się
dostałam. W tak zwanym międzyczasie
zmieniłam instrument ze skrzypiec na altówkę. Widząc moje predyspozycje, namówiła mnie do tego pani Małgorzata
Kaczmarek, która uczyła mnie gry
na skrzypcach w szkole muzycznej I stopnia. Nie bez znaczenia był też fakt, iż większe zapotrzebowanie jest na altowiolistki
niż na skrzypaczki. A ponadto brzmienie
altówki bardziej mi odpowiadało – oznajmia artystka. A trzeba wiedzieć, iż altówka ma niższe, cieplejsze brzmienie, to coś
pomiędzy skrzypcami a wiolonczelą. Ma
też inne struny, inny klucz.

Koncerty z gwiazdami
W szkole w Poznaniu Nicol spędziła
sześc lat. Mieszkała w Bursie Szkół Artystycznych. Jak przyznaje, nie było łatwo.

z najlepszych altowiolistek na świecie – zaznacza Nicol.

Upór, ambicja i optymizm
Osobom niezwiązanym z muzyką
trudno sobie wyobrazić, ile trzeba wyrzeczeń i poświęceń, by osiągnąć najwyższy
poziom gry na jakimś instrumencie. Czy
po którejś setce godzin spędzonych na mozolnym szlifowaniu swoich umiejętności
nie przychodzi moment zniechęcenia,
zwątpienia..? Moment, w którym się trzeba zmusić, by zasiąść przy swoim instrumencie do kolejnych ćwiczeń..? – Nigdy
nie było tak, że musiałam się zmuszać
do ćwiczenia – twierdzi Nicol. – Nawet
kilkugodzinne granie nie staje się dla mnie
rutyną. Nie miewam dość. Przychodzą
niekiedy chwile zwątpienia, ale bardzo
szybko mijają. Poza tym jestem uparta,
może nawet nazbyt ambitna. Ale z drugiej
strony jestem optymistycznie nastawiona
do życia i do świata. To pomaga.

Najważniejsza jest muzyka
Z najlepszym wynikiem
Zajęcia trwały od 7.30 do 21.00... Nie
każdy młody człowiek jest w stanie znieść
takie obciążenia. W wieku gimnazjalnym
czy licealnym jednak częściej myśli się
o rozmaitych rozrywkach aniżeli o samodoskonaleniu się i intensywnej nauce.
– Było naprawdę ciężko, ale też bardzo ciekawie i przyjemnie – kontynuuje
krotoszynianka. – Co roku organizowaliśmy koncerty gwiazdkowe na auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, za każdym razem towarzyszyła nam inna gwiazda. Ostatni koncert zagraliśmy z Katarzyną Skrzynecką. Organizowaliśmy także
koncerty walentynkowe – charytatywne,
w formie musicalu. Wszystko robiliśmy sami, począwszy od reżyserii tych widowisk,
a skończywszy na aranżacjach utworów.
Bardzo ważną rolę w muzycznej edukacji Nicol odegrała Bogumiła Gniewow-

ska, która uczyła ją gry na altówce przez
sześć lat nauki w Poznaniu. – Wiele zawdzięczam tej nauczycielce – oznajmia.

Międzynarodowe sukcesy
W trakcie edukacji w Poznaniu ta
utalentowana artystka jeździła na wszystkie konkursy altówkowe w kraju, a niekiedy także za granicą. A co najważniejsze – odnosiła sukcesy, wiele razy będąc
laureatką. Zaczęło się od wyróżnień,
a z czasem zajmowała już czołowe miejsca
na naprawdę prestiżowych konkursach. – Największymi moimi sukcesami
były trzecie miejsce na Słowacji
w XXI Międzynarodowym Konkursie
im. Bohdana Warchala TALENTS FOR
EUROPE oraz dwa razy pierwsze miejsce
w Serbii – na VIII i IX International Music Competition. Za drugim razem do-

O tym, jak utalentowaną artystką jest
Nicol, świadczą też liczne wyróżnienia.
Za rok szkolny 2016/2017 przyznano jej
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
oraz Nagrodę Miasta Poznania. Ponadto
jest stypendystką Krajowego Funduszu
na Rzecz Dzieci Wybitnie Zdolnych
pod honorowym patronatem Małżonki
Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.
Pod koniec czerwca 19-latka zdawała egzaminy wstępne na Uniwersytet
Muzyczny im F. Chopina w Warszawie. – To jedyny uniwersytet muzyczny
w Polsce – podkreśla. Egzaminy zdała
z najlepszym wynikiem, dzięki czemu
mogła wybrać nauczyciela prowadzącego, o którym marzyła. Wybór dla niej
był oczywisty – Katarzyna Budnik. – Pani Katarzyna jest dla mnie wielkim autorytetem i uważam ją za jedną

Czym zatem jest muzyka dla 19-letniej krotoszynianki? – Pasją! – odpowiada bez wahania. – Ale także pracą. Muzyka to mój sposób na życie. Muzyka pozwala mi wyrażać siebie. Muzyka sprawia, że człowiek staje się bardziej wrażliwy. Muzyka daje mi motywację i radość.
Nigdy nie postrzegam grania jako obowiązku, jako czegoś, co muszę zrobić. Gra
zawsze sprawia mi przyjemność, bez
względu na to, czy gram przed kilkoma
osobami – bo zdarzały się występy
w przedszkolach, w hospicjum czy w jakichś małych salonach muzycznych – czy
przed kilkutysięczną publicznością. A bywa i tak, że te „małe” koncerty są lepsze,
ciekawsze, ważniejsze.
Wszystko to jednak wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami. – Oczywiście, wiele razy musiałam z czegoś zrezygnować – przyznaje Nicol. – Ale mimo
wszystko staram się zawsze znaleźć czas
na odpoczynek, na relaks. Prócz muzyki
bardzo lubię sport. Często chodzę na basen, a ponadto biegam dla relaksu. Wiadomo jednak, że muzyka jest najważniejsza i czemuś innemu nie jestem w stanie
w pełni się poświęcić.
Swoją przyszłość artystka z Krotoszyna wiąże, co oczywiste, z muzyką. – Po studiach chciałabym dalej się
edukować, zrobić doktorat. Marzę też
o występach solowych, o stworzeniu jakiegoś zespołu kameralnego, o grze w profesjonalnej orkiestrze symfonicznej, być
może za granicą... – wymienia. Jak zatem
widać, przed Nicol jeszcze wiele muzycznych celów do zrealizowania.
ANDRZEJ KAMIŃSKI
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Emisja substancji chemicznych
13 października na terenie jednego
z krotoszyńskich przedsiębiorstw doszło do emisji substancji chemicznej. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła do krotoszyńskiego
szpitala. Nie stwierdzono zagrożenia
dla mieszkańców Krotoszyna.
Na miejsce skierowano trzy zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz jeden z miejscowej OSP.
Z uwagi na charakter zdarzenia, do działań zadysponowano także Specjalistyczną

Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego.
Jak się okazało, w hali produkcyjnej
doszło do emisji substancji chemicznej,
która wykorzystywana była w procesie
technologicznym. Pracownicy przebywający w hali zostali ewakuowani na zewnątrz przed przybyciem ratowników.
Jedna poszkodowana osoba była narażona
na bezpośredni kontakt z substancją chemiczną.
Strażacy udzielili osobie poszkodowanej kwalifikowanej pierwszej pomocy,

a po przybyciu na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego lekarz podjął decyzję
o przewiezieniu jej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pracownicy ewakuowani z hali pozostawali pod opieką ratowników z OSP Krotoszyn, którzy monitorowali ich stan. Nikt nie zgłosił dolegliwości.
Strażacy ze Specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego,
zabezpieczeni w ubrania ochronne i urządzenia pomiarowe, weszli do hali i wykonali pomiary – zagrożenia nie stwierdzono. Substancję chemiczną przemieścili
w miejsce magazynowania odpadów.
Na tym działania zakończono.
(NOVUS)

FOT. dh Mateusz Niciejewski (OSP Krotoszyn)

Spłonął dach
budynku mieszkalnego

12 października w jednym z budynków jednorodzinnych w Smoszewie
(gmina Krotoszyn) wybuchł pożar.
Na szczęście nikomu nic się nie stało. Spłonęła cała konstrukcja dachu.
Na akcję skierowano trzy zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz po jednym z OSP Krotoszyn, OSP Biadki i OSP Chwaliszew. Gdy
strażacy dotarli na miejsce, paliły się dach
i poddasze budynku mieszkalnego.
Mieszkańcy zdążyli opuścić dom i nikt
nie odniósł obrażeń.

Strażacy, wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych, przystąpili do gaszenia palącego się budynku, podając dwa
prądy gaśnicze wody w obronie na dach
obiektu oraz wprowadzając jeden prąd
wody w natarciu na palące się poddasze.
Po uporaniu się z ogniem strażacy
przystąpili do usuwania nadpalonych
elementów konstrukcji dachu, które
następnie dogaszali wodą. Na koniec
działań cały budynek sprawdzono urządzeniami pomiarowymi. Zagrożeń nie
stwierdzono.
(NOVUS)
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ZSP NR 3 KROTOSZYN

Papieski Bieg Pokoju

Za nami XIII edycja Papieskiego Biegu Pokoju, organizowanego przez
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie.
To jedna z imprez w ramach obchodów patrona placówki.
Zawody odbywały się pod patronatem starosty i burmistrza Krotoszyna,
którzy ufundowali puchary oraz nagrody
dla najlepszych. Na dystansie ok. 2 kilometrów rywalizowało blisko 200 miłośników biegania. Trasa wiodła ulicami: Łąkową, Karbowiaka, Bolewskiego, z metą
na ul. Łąkowej.
Do wszystkich uczestników biegu
zwróciła się Izabela Kossakowska, dyrektor ZSP nr 3, apelując o popularyzowanie
idei świętego Jana Pawła II. Głos zabrali

również burmistrz Franciszek Marszałek
i starosta Stanisław Szczotka, życząc udanej rywalizacji sportowej.
W gronie uczennic szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjalnych pierwsze
miejsce zajęła Daria Frąckowiak (SP nr 8),
wyprzedzając Marię Gościniak (SP nr8) iJoannę Owczarz (SP nr 7). Wśród chłopców
triumfował Wojciech Wałęsiak (SP nr 7),
a za nim uplasowali się Wiktor Jankowski
(SP nr 8) i Piotr Szymczak (SP Kobierno).
W grupie dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Monika Jadczak (I LO Krotoszyn), a kolejne pozycje
zajęły Martyna Skrzypczak (I LO) i Klaudia Walczak (I LO). Z kolei wśród ich rówieśników pierwszy był Kamil Frąckowiak (I LO), który wyprzedził Dominika
Palczewskiego (I LO) i Mateusza Kupczy-

ka (ZSP nr 2 Krotoszyn). W klasyfikacji
dorosłych pierwsze trzy lokaty zajęli Bartosz Maćkowiak, Kamil Konieczny
i Grzegorz Kroczak.
Organizatorzy imprezy dziękują
wszystkim uczestnikom biegu oraz fundatorom za wsparcie. Sponsorami XIII edycji Papieskiego Biegu Pokoju
byli: Starostwo Powiatowe, burmistrz
Franciszek Marszałek, dyrektor ZSP nr 3
w Krotoszynie, BGŻ BNP Paribas S.A. autoryzowany Zakład Instalacji Alarmowych – Przemysław Nowaczyk, Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Różopol Zbigniew Wachowiak, Bank Spółdzielczy,
Biuro Podatkowe Anna Barczyńska, Zakład Handlowo-Usługowy Tombud.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Nasi zawodnicy nie próżnują
Sergiusz Sójka będzie miło wspominać 10. Bieg o Puchar Wójta Gminy
Sieroszewice, gdyż zajął pierwsze
miejsce w swojej kategorii wiekowej. Nader liczna ekipa z powiatu
krotoszyńskiego zaprezentowała się
także w 3. Witkowskiej Dysze.
W obu imprezach biegacze mieli do pokonania dystans 10 km. W Sieroszewicach
zwyciężył Damian Kluczyk (33: 25), wyprzedzając Yuriya Blahodira (33: 36) i Mateusza Grajka (37:39). Sergiusz Sójka (39:33)

uplasował się na dziewiątej lokacie w klasyfikacji generalnej i był pierwszy w swojej grupie wiekowej. Poza nim w biegu startował
Dariusz Poczta (52. miejsce – 51: 04).
3. Witkowską Dychę wygrał Tomasz
Szymkowiak (32: 37) z Wrześni. Spośród
biegaczy z naszego powiatu trasę najszybciej
pokonali Piotr Grzempowski i Karol Olejniczak (39: 51). Poza nimi na linię mety przybiegli Artur Marek (23. miejsce – 40:00), S.
Sójka (32. miejsce – 41: 08), Paweł Błażutycz (36. miejsce – 41: 56), Czesław Sienkiewicz (43. miejsce – 42: 36), Jacek Ka-

sprzak (45. miejsce – 42: 36), Rafał Bystrowski (47. miejsce – 42: 42), Rafał Sójka
(64. miejsce – 44: 25), Karol Mroczkowski
(65. miejsce – 44: 33), Łukasz Zając (88.
miejsce – 46: 03), Tomasz Knapik (89.
miejsce – 45: 56), Bogumiła Tanaś (93.
miejsce – 46: 22), Jarosław Torzecki (141.
miejsce – 49: 07), Krzysztof Antkowiak
(221. miejsce – 55: 22), Joanna Olejniczak
(223. miejsce – 55: 18), Anna Świderska
(224. miejsce – 55: 23) oraz Marika Mroczkowska (225. miejsce – 55: 36).
(GRZELO)

PLAYARENA

W Ostrowie Wielkopolskim odbył się
Turniej Reprezentacji Miast Playareny. Dla krotoszyńskiej drużyny był to
debiut w tych rozgrywkach.
Do zmagań na orliku przystąpiły
reprezentacje Konina, Bydgoszczy, Łodzi, Krotoszyna oraz Ostrowa Wlkp.
W pierwszym meczu krotoszynianie
zmierzyli się z późniejszym triumfatorem rozgrywek. – Drużyna z Łodzi była poza zasięgiem każdego zespołu – ocenia Robert Stawowy, trener te-

amu z Krotoszyna. – Nasza dyspozycja
z pierwszego spotkania nie powaliła nikogo na kolana. Zasłużenie przegraliśmy z lepszą ekipą 0: 5.
W gospodarzami krotoszynianie
zremisowali 2: 2, a na listę strzelców
wpisali się Łukasz Zuziak i Daniel Baran. Kolejne dwa spotkania przegrali minimalnie – 2: 3 z Koninem (gole Adriana Radojewskiego i Adama Szczepanika)
oraz 0: 1 z Bydgoszczą.
W krotoszyńskim zespole zagrali:
Ireneusz Czubak, Norbert Kozieł, Łu-

FOT. Dominik Góral

Debiut bez fajerwerków

kasz Zuziak, Szymon Dąbrowski, Marcin Nowak, Adrian Olejniczak, Krystian Kaczmarek, Daniel Panek, Adam
Szczepanik, Daniel Baran, Adrian Radojewski oraz Piotr Fabiś. Trenerami
byli R. Stawowy i Dominik Góral.
– Pomijając pierwszy mecz, to brakowało nam odrobiny szczęścia, aby
przechylić szalę zwycięstwa na naszą korzyść. Musimy pochwalić organizatorów OLPN Ostrów Wlkp. za fantastycznie przygotowany turniej. Punkty wywalczone w tych zawodach liczą się
do ogólnopolskiego rankingu reprezentacji Playareny – podsumowuje R. Stawowy.
(GRZELO)
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Powalcz o szachowe
mistrzostwo powiatu
16 listopada w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera
rozpoczną się II Otwarte Mistrzostwa
Powiatu Krotoszyńskiego w Szachach
Szybkich. Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN ponownie objęła patronat nad tym wydarzeniem.
Mistrzostwa skierowane są do dwóch
grup wiekowych – osób urodzonych nie
później niż w 2004 roku oraz roczników 2005-2008. W planach jest rozegranie sześciu turniejów – 16 listopada, 14
grudnia, 11 stycznia, 22 lutego, 29 marca
oraz 17 czerwca. Rozgrywki toczyć się będą systemem szwajcarskim na dystansie

siedmiu rund. Do klasyfikacji ogólnej liczyć się będzie suma punktów zdobytych
w pięciu najlepszych turniejach,
a przy równej liczbie oczek zdecyduje lokata w ostatnich zawodach.
Najlepsi szachiści otrzymają puchary,
medale oraz nagrody rzeczowe. Udział
w mistrzostwach jest bezpłatny. Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny
z
Przemysławem
Gustowskim
(503 004 919). Patronem honorowym
zawodów jest Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, a partnerem krotoszyńska biblioteka, która bezpłatnie użycza pomieszczenie do przeprowadzenia rywalizacji.
(GRZELO)

POD NASZYM PATRONATEM

Rywalizacja miłośników
gry na konsoli

Przypomnijmy, że w sierpniu zorganizowano indywidualny turniej gry w FIFĘ, a inicjatorami przedsięwzięcia byli
Krystian Jankowski i Przemysław Jankowski. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem miłośników PlayStation,
więc organizatorzy postanowili przeprowadzić rywalizację w parach. – Podobnie
jak przy pierwszym turnieju tak i teraz
bardzo szybko mieliśmy komplet zgłoszeń. Stwierdziliśmy, że gra w parach gwarantuje dużo sportowych emocji. Warto
podkreślić, że chęć udziału w zawodach
wyrazili zawodnicy z całej Wielkopolski – mówi K. Jankowski.
W szranki stanęło 16 duetów, które
podzielono na cztery grupy. Potem była

faza pucharowa. Ostatecznie triumfowali Oskar Sędziak i Gracjan Guzowski, którzy w finale ograli 1: 0 Damiana
Kubiaka i Huberta Łukaszczyka 1: 0.
Trzecie miejsce zajęli Mateusz Młynarczyk i Gerard Czubak, po pokonaniu 3: 0 Damiana Kowalczyka i Mikołaja Kordusa. Czołowi gracze otrzymali
cenne nagrody rzeczowe, puchary i pamiątkowe medale.
– Poziom turnieju był bardzo wysoki, nikt nie miał łatwych przeciwników.
Dziękuję wszystkim uczestnikom
za zdrową rywalizację i już teraz zachęcam do udziału w kolejnych naszych imprezach. Zawody mogły się odbyć dzięki
Przemkowi Jankowskiemu, który dba
o to, aby Krotoszyńska Liga FIFA zyskiwała na renomie. Dziękuję także Gazecie Lokalnej KROTOSZYN za patronat medialny oraz Bartoszowi Andrzejewskiemu
za udostępnienie sali w Mokronosie – podsumowuje K. Jankowski.
(GRZELO)

PŁYWANIE

Krotoszyński strażak mistrzem Wielkopolski
10 października na pływalni w Obornikach odbyły się Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski
Strażaków w Pływaniu. W zawodach
rywalizowało 100 strażaków z 23 komend PSP z naszego województwa.
W mistrzostwach z powodzeniem
startował przedstawiciel krotoszyńskiej
komendy – st. str. Karol Kowal. Nasz reprezentant w znakomitym stylu zwyciężył na dystansie 100 metrów stylem klasycznym i tym samym został strażackim
mistrzem Wielkopolski.
(NOVUS)

FOT. st. str. Karol Kowal

W Mokronosie odbył się turniej #2
KLF CUP 2 VS 2 FIFA 19. Zwycięzcami zostali Oskar Sędziak i Gracjan
Guzowski, którzy w finale pokonali 1: 0 Damiana Kubiaka i Huberta
Łukaszczyka.
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Niespodziewany medal Alicji
Brązowy medal wywalczyła Alicja
Kowańdy, mieszkająca w gminie
Koźmin Wielkopolski, na co dzień
reprezentująca MUKS Białe Tygrysy
Jarocin, na Mistrzostwach Polski Seniorów w Taekwondo Olimpijskim.
Sukces ten jest tym większy, że startem w Bornym Sulinowie zawodniczka debiutowała w imprezie seniorskiej.
Reprezentantki Białych Tygrysów
wywalczyły na mistrzostwach dwa me-

WTOREK, 23 października 2018
dale. Złoto zdobyła Martyna Stasik, natomiast z brązu mogła się cieszyć rywalizująca w wadze do 62 kg Alicja Kowańdy.
W pierwszej walce Alicja pokonała 14: 6 Wiktorię Horbę z Legionowskiej
Akademii Sportów Walki, a w półfinale
przegrała minimalnie 14: 16 z późniejszą
złotą medalistką, Aleksandrą Anisiewicz,
również z Legionowskiej Akademii Sportów Walki.
W związku z tym, że obowiązywał
system repasaży, Alicja musiała stoczyć
jeszcze jedną walkę o brązowy medal. Jej
rywalką była koleżanka klubowa – Zuzanna Kaczmarek. Z tej konfrontacji zwycięsko wyszła młodsza z zawodniczek,

czyli A. Kowańdy, zdobywając tym samym brązowy krążek.
– Jeżeli chodzi o start Alicji, to jestem
z niej bardzo zadowolona. Mam nadzieję,
że moja podopieczna po tym ogromnym
sukcesie wreszcie uwierzyła, że może pokonać praktycznie każdego w Polsce i to
nawet w seniorskiej rywalizacji. Teraz Alicja przygotowuje się do startów w Pucharze Polski oraz naszym klubowym turnieju, White Tigers Cup Jarocin 2018, który
odbędzie się 28 października na obiektach Spółki Jarocin Sport. Serdecznie zapraszamy na te zawody – powiedziała Józefina Nowaczyk-Wróbel, trenerka
MUKS Białe Tygrysy Jarocin.

– Nasz dorobek to jeden złoty medal,
dwa srebrne i dwa brązowe, co dało
nam 24. miejsce na 211 startujących. Taki wynik na tle wielu utytułowanych klubów z całego świata to wielki sukces.

Dziękuje władzom za wsparcie, sponsorom za umożliwienie nam udziału oraz
rodzicom za pomoc i obecność – podsumowuje J. Adamski.

(ANKA)

KARATE

Pięć medali w prestiżowym turnieju
Z powodzeniem rywalizowali reprezentanci UKS Shodan Zduny w XII International Karate Grand Prix Polish Open
w Bielsku-Białej. Nasi karatecy przywieźli z tych zawodów pięć medali.
1600 zawodników z Europy, ale także z Azji, Afryki czy Nowej Zelandii rywalizowało w Bielsku-Białej. – Na zawodach zaprezentowało się wielu medalistów MŚ i ME – oznajmia Jarosław
Adamski, trener UKS Shodan. – Było to
wielkie święto karate w formule olimpij-

skiej WKF w Polsce. Warto podkreślić, że
był to ostatni sprawdzian systemu sędziowania i rozgrywek kata, który ma być zatwierdzony przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio 2020.
Pierwszego dnia turnieju złoty medal
wywalczył J. Adamski, który w kategorii
kata masters 45-49 lat pokonał w finale
Węgra 3: 1. Z kolei drużyna dziewcząt
uplasowała się na piątej lokacie.
W kolejnym dniu najbliżej medalu był Norbert Tysiak w kumite młodzieżowców. Karateka Shodana był je-

dynym Polakiem w czołowej ósemce
tej kategorii, co należy uznać za duży
sukces.
Ostatni dzień to rywalizacja młodzików i młodziczek. Marta Streubel wywalczyła srebro, ulegając w finale kata U8 reprezentantce Białorusi. Blisko podium
była Matylda Ozga, która po dobrym początku zajęła ostatecznie piątą lokatę. Jakub Romański w kumite 44 kg zdobył
brązowy krążek. Ponadto zespół dziewcząt wywalczył srebro w kata drużynowym i brąz w kumite.

(GRZELO)
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Piast wychodzi na prostą

Wypunktowani po przerwie

Trzecie zwycięstwo z rzędu odniósł
w niedzielę Piast Kobylin. Podopieczni trenera Pawła Janasa pokonali
na własnym obiekcie Raszkowiankę
Raszków 2: 0. Gole strzelili Szymon
Wosiek i Mateusz Olikiewicz.
Najpierw bliscy wyjścia na prowadzenie byli goście. W sytuacji sam na sam
z Bartoszem Kubiakiem znalazł się Patryk
Adamski, ale piłka po uderzeniu napastnika Raszkowianki trafiła w słupek. Warto przy tej okazji dodać, iż niedzielny
mecz był bardzo udany w wykonaniu kobylińskiego golkipera, który popisał się
wieloma świetnymi interwencjami.
Krótko przed przerwą za zagranie piłki ręką w polu karnym gości sędzia podyktował jedenastkę, którą wykorzystał
Szymon Wosiek.
W drugiej odsłonie gospodarze mieli

kilka dobrych okazji na podwyższenie
wyniku, ale brakowało zimnej krwi
pod bramką rywali. Dopiero w 80. minucie Mateusz Olikiewicz przypieczętował
zwycięstwo Piasta, przerzucając piłkę
nad wychodzącym z bramki golkiperem.
A już w następnej kolejce w derbach
powiatu Piast zagra z Astrą Krotoszyn
na jej terenie.
(GRZELO)

Orzeł Mroczeń - Astra
Krotoszyn 2:2 (1:2)

FOT. Źródło: Twój Puls Tygodnia

Zwycięstwo było blisko

Astra Krotoszyn do 86. minuty
spotkania z Orłem Mroczeń prowa dzi ła 2: 1 po dwóch tra fie niach Damiana Gmerka. Miejscowi jed nak zdo ła li wy rów nać
po kontrower syjnym rzucie karnym i mecz zakończył się podziałem punktów.

BRAMKI: 1:0 – Marcin Górecki (7’), 1:1
– Damian Gmerek (35’), 1:2 – Damian
Gmerek (40’ karny), 2:2 – Rafał Janicki
(86’ karny)
ASTRA: Wojtkowiak – Polowczyk,
Jankowski, Reyer, Juszczak – Stachowiak,
Krystek (22’ Kuszaj), Budziak, Mizerny
(75’ Piwowar) – Paczków, Gmerek

Sokół spisuje się najlepiej

W drugiej grupie kaliskiej klasy A rywalizuje Sulimirczyk Sulmierzyce.
W ośmiu spotkaniach sulmierzyczanie
uzbierali zaledwie trzy punkty. Zwycię-

Do składu krotoszynian wrócił doświadczony Dariusz Reyer. Z kolei tylko
do 22. minuty na boisku wytrzymał Karol Krystek, który z podejrzeniem złamania żuchwy musiał opuścić murawę.
Gospodarze w 7. minucie objęli prowadzenie. Po płaskim dośrodkowaniu
z prawej strony Marcin Górecki skierował
piłkę do bramki.
W 35. minucie Astra wyrównała
po świetnym uderzeniu Damiana
Gmerka, który otrzymał piłkę od Szymona Jankowskiego, po czym wrzucił
ją „za kołnierz” golkiperowi Orła. Pięć
minut później sfaulowany w polu karnym został składający się do strzału Oliwier Kuszaj. Jedenastkę na gola zamienił D. Gmerek.
Wynik 1: 2 utrzymywał się bardzo
długo i gdy wydawało się, że krotoszynianie wywiozą z Mroczenia komplet
punktów, arbiter podyktował rzut karny dla miejscowych, Zdaniem zawodników i działaczy Astry była to niesłuszna decyzja. Z 11 metrów do siatki
trafił Rafał Janicki, ratując punkt swojemu zespołowi.
(GRZELO)
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W niższych klasach rozgrywek piłki
nożnej najlepiej spośród drużyn z powiatu krotoszyńskiego wiedzie się
ekipie Sokoła Chwaliszew. Podopieczni Janusza Maryniaka plasują
się w środku ligowej stawki.

BRAMKI: 1:0 – Szymon Wosiek (39’
karny), 2:0 – Mateusz Olikiewicz (80’)
PIAST: B. Kubiak – A. Kurzawa, K.
Kubiak, Wosiek, Janowski – Snela,
Szymanowski, Kamiński, Wachowiak –
Kokot (81’ E. Jędrzejak), Olikiewicz

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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stwo odnieśli w meczu z LKS-em Jankowy (4: 2). Zespół z Sulmierzyc stracił
aż 25 goli. Obecnie plasuje się na przedostatnim miejscu w tabeli.
W grupie pierwszej klasy B z zerowym dorobkiem punktowym pozostają rezer wy Piasta Kobylin. Debiutujący w roz gryw kach ze spół prze grał
wszystkie osiem meczów. Fatalny bilans bramkowy – 4: 40 – mówi sam
za siebie.

Wilki Wilczyn - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 4:2 (1:2)

Piast Kobylin – Raszkowianka
Raszków 2:0 (1:0)

Z kolei CKS Zduny uzbierał 11
oczek. Cukrownicy zanotowali trzy wygrane – z Piastem II Kobylin 8: 0, Tarchalanką Tarchały Wielkie 5: 4 oraz LKS-em
Gorzyce Małe 2: 1, a ponadto zremisowali z LZS-em Chynowa 1: 1 i Błyskiem Daniszyn 2: 2.
Dwa punkty więcej ma ekipa
z Chwaliszewa. Prowadzony przez trenera Janusza Maryniaka Sokół pokonał CKS
Zduny 2: 1, Piasta II Kobylin 2: 1, KUKS
Zębców 3: 1 i Tarchalankę Tarchały Wielkie 5: 1 oraz zremisował bezbramkowo
z Błyskiem Daniszyn.
(GRZELO)

Po pierwszej połowie wyjazdowej konfrontacji z Wilkami Wilczyn Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. prowadził 2: 1. Niestety,
po zmianie stron miejscowi wypunktowali nasz zespół i wygrali 4: 2.
W 24. minucie na prowadzenie wyszli gospodarze, a na listę strzelców wpisał
się Krzysztof Brezyna. Orły odpowiedziały dwoma trafieniami Marcina Kaczmarka. Kapitan zespołu najpierw wykorzystał
rzut karny, a potem pokonał bramkarza
Wilków strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.
W drugiej połowie gospodarze zadali
trzy ciosy. Dwa razy na listę strzelców

FOT. Karolina Aleksandrowicz
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BRAMKI: 1:0 – Krzysztof Brezyna (24’),
1:1 – Marcin Kaczmarek (37’ karny),
1:2 – Marcin Kaczmarek (41’ głową),
2:2 – Piotr Mroziński (49’), 3:2 – Kamil
Konieczka (60’), 4:2 – Piotr Mroziński
(79’)
BIAŁY ORZEŁ: Konradowski – Lis (59’
Wciórka), Maciejewski, Kaczmarek, Bierła
– M. Miedziński, Urny (80’ Jagodziński),
Błażejczak, Kamiński, Wosiek – M. Szulc

wpisał się Piotr Mroziński, a jedno trafienie dorzucił Kamil Konieczka. Zwycięstwo Wilków mogło być jeszcze bardziej
okazałe, ale koźmiński bramkarz obronił
rzut karny.
(GRZELO)
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Darterski weekend w Perzycach
W miniony weekend w Perzycach
odbył się Puchar Polski w Darta. Restauracja Wawrzyniak miała okazję
gościć najlepszych zawodników
w kraju. Na uwagę zasługuje zwycięstwo krotoszynianki, Marty Pawlickiej, która w parze z Anną Kowalczyk
okazała się najlepsza w rywalizacji
deblowej. Na podium stawali też Jacek Cieślak i Przemysław Pawlicki,
Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga Darta.
Przez dwa dni mieliśmy okazję obserwować zmagania darterów z całego kraju.
Prócz miejscowych zawodników w szranki stanęli gracze z Bydgoszczy, Kędzierzyna-Koźla, Poznania, Pleszewa, Jarocina,
Ostrowa Wlkp., Leszna, Kalisza czy Zielonej Góry.
Najpierw przeprowadzono rozgrywki deblowe. W rywalizacji pań najlepsze
okazały się Marta Pawlicka i Anna Kowalczyk. Krotoszyńsko-ostrowski duet wygrał z Danutą Pawlicką i Ewą Pawlicką

(3: 2) oraz Weroniką Karwik i Iloną Kuznowicz (3: 0), a uległ Bonieckiej i Dworaczyk (2: 3). Mimo jednej porażki para
Pawlicka / Kowalczyk zajęła pierwsze
miejsce dzięki lepszemu bilansowi legów.
Na najniższym stopniu podium stanął
duet Pawlickich, a stawkę zamknęły Karwik i Kuznowicz.
W turnieju męskich duetów triumfowali Wojciech Bruliński i Damian Pała-

szewski, którzy w finale pokonali Daniela
Makiewicza i Konrada Pawłowskiego 5: 1.
Na trzecim stopniu podium stanęli krotoszynianie – Przemysław Pawlicki i Jacek
Cieślak. Nasi zawodnicy po wyjściu z grupy
ograli Mateusza Dodota i Adriana Andrzejewskiego (4: 1), a następnie nie sprostali
późniejszym zwycięzców zawodów (1: 4).
Na etapie 1/4 turnieju odpadli Paweł
Pawlicki i Krzysztof Nowak, Sebastian
Szostak i Zdzisław Jusiak oraz Przemysław Szlachetka i Patryk Niedzielski.
Sobota to zmagania indywidualne.
Wśród pań najlepsza była Nina Lech, która w finale pokonała Joannę Popiel. Na kolejnych miejscach znalazły się Karolina
Załawka i Małgorzata Paciernik.
W rozgrywkach męskich triumfował
Sebastian Steyer, pokonując w decydującym pojedynku Damiana Pałaszewskiego.
Na najniższym stopniu podium znalazł
się Jacek Cieślak, ogrywając Wojciecha
Brulińskiego.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

TENIS STOŁOWY

Dwa krążki gospodarzy

W Zdunach zorganizowano I Grand
Prix Południowej Wielkopolski Tenisa
Stołowego Żaków i Kadetów. Dwa medale wywalczyli gospodarze – reprezentanci UKS Impuls.
Do zmagań przystąpiło 35 młodych tenisistów z ośmiu klubów. Wśród rywalizujących pojawiło się wiele nowych twarzy.
Pierwsze rozegrane zawody dostarczyły
sporo emocji. Sędziami turnieju byli Alina
Wilk i Eugeniusz Koczorowski.

Zawodnicy UKS Impuls Zduny zdobyli dwa krążki. W kategorii żaczek
na trzecim stopniu podium stanęła debiutująca w zawodach Kamila Swora, z kolei
Miłosz Kołodziejski był najlepszy w grupie
żaków. Ponadto piąty w żakach był Łukasz
Stach, Miłosz Kozłowski zajął szóste miejsce w kadetach, a Kasia Roszczak była
ósma w kadetkach. Warto przypomnieć,
iż działalność UKS Impuls sponsoruje
gmina Zduny.
(ANKA)

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.

