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100 lat temu wybuchło
powstanie wielkopolskie
NA SYGNALE

Agresywny pacjent
5 stycznia, kilka minut po północy, Zespół Ratownictwa Medycznego z podstacji pogotowia w Koźminie Wlkp.
otrzymał wezwanie do nieprzytomnego, pijanego mężczyzny, leżącego
przed swoją posesją w Maciejewie
(gmina Rozdrażew). Odzyskawszy przytomność, 54-latek zaatakował ratowników i uszkodził sprzęt medyczny.
– Dotarłszy na miejsce, ratownicy
stwierdzili, że pacjent jest nieprzytomny,
więc zdecydowali o przetransportowaniu go

do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Krotoszynie – relacjonuje Sławomir Pałasz, rzecznik prasowy SP ZOZ w Krotoszynie. – W karetce pacjent odzyskał przytomność. Miał objawy upojenia alkoholowego,
był agresywny. Niemożliwe było przeprowadzenie wywiadu medycznego, ponieważ nie
był w stanie logicznie odpowiadać na pytania. Z powodu jego agresji nie dało się też
przeprowadzić pełnego badania medycznego. Mężczyzna ubliżał ratownikowi, który
siedział obok niego. Gdy ten zwrócił mu
uwagę, mówiąc, by się uspokoił i nie niszczył

znajdującego się w karetce sprzętu, pacjent
uderzył w monitor nowoczesnego defibrylatora. Już na terenie Krotoszyna mężczyzna
uwolnił się z części pasów, którymi był przypięty do noszy, zaatakował ratownika, bił go
ikopał, próbował ugryźć. Drugi ratownik poinformował o tym dyspozytora medycznego
i wezwano policję. Gdy karetka podjeżdżała
na podjazd do SOR-u, pacjent nasilił swój
atak. Odepchnął ratownika nadrzwi karetki.
Wreszcie agresywnego pacjenta udało
się obezwładnić. W akcję włączyli się lekarz
i trzeci ratownik medyczny. Gdy pojawiła
się policja, mężczyzna cały czas był agresywny i pobudzony. Stanowił realne zagrożenie
i dla siebie, i dla innych. Po przyjęciu go
na SOR lekarz dyżurny potwierdził stan

str. 5-6
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upojenia alkoholowego. Gdy wykonano niezbędne badania, wypisano pacjenta z oddziału i przekazano policji, która przetransportowała go na komendę.
Uszkodzony defibrylator razem
z oprzyrządowaniem wart jest ok. 100 tys.
zł. Szpital zgłosił fakt zniszczenia sprzętu
medycznego i domagać się będzie ukarania
sprawcy tego czynu. Wyrządzona szkoda zostanie wyceniona.
– Mężczyzna usłyszy zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej
funkcjonariuszy publicznych. Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji wKrotoszynie.
(NOVUS)
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INWESTYCJE

Cztery ulice po modernizacji

W grudniu na Parcelkach nastąpił
oficjalny odbiór czterech ulic, które
zostały zmodernizowane – Boya-Żeleńskiego, Kolberga, Kurpińskiego i Wita Stwosza. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Franciszek Marszałek, pracownicy urzędu i przedstawiciele wykonawcy inwestycji.

Zbudowano od podstaw ulice klasy D o łącznej długości około 830 metrów.
Wykonano jezdnie o szerokości 5,5 m,
z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej oraz zjazdy, wpusty deszczowe, przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
jak również oznakowanie. Inwestycja
kosztowała ponad 1,1 miliona złotych.
(NOVUS)

SZPITAL

Wzmocniona
kadra ginekologiczna

Od 2 stycznia w poradni położniczo-ginekologicznej w Krotoszynie (ul.
Bolewskiego 4-8) co tydzień będzie
dwoje nowych lekarzy.
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5 grudnia jednostkom OSP z terenu
gminy Krotoszyn przekazano sprzęt
zakupiony w ramach programu
współfinansowanego ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest minister sprawiedliwości. Koszt realizacji projektu zamknął się w kwocie 112 790,31 zł.

g.kotecki@glokalna.pl

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

Poszczególne jednostki otrzymały:
torbę ratowniczą, defibrylator, pilarkę
do drewna, przenośny zestaw oświetlenio-

wy i latarkę akumulatorową (OSP Krotoszyn, 14 849,64 zł), torbę ratowniczą, defibrylator i latarkę akumulatorową (OSP
Benice, 7910,80 zł), defibrylator, zestaw
uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji, przenośny zestaw oświetleniowy i latarkę akumulatorową (OSP Kobierno, 9395,49 zł), rozpieracz ramieniowy,
hydrauliczne nożyce do cięcia, agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych i zestaw węży hydraulicznych o długości
min. 5 m (OSP Biadki, 55974,74 zł), ze-

(NOVUS)

FOT. www.krotoszyn.pl

W środy, w godz. 8.00-13.00, przyjmuje lek. Jarosław Lipowski, natomiast
w godz. 15.00-18.00 – lek. Ilona Klapishevska, która pracuje także na oddziale
położniczo-ginekologicznym szpitala
w Krotoszynie.

Pozostałe godziny przyjęć pozostają
bez zmian: lek. med. Halina Stasiak-Moczulska: wtorki – 10.00-16.00, środy – 8.00-15.00, czwartki – 8.00-13.00;
lek. med. Teresa Ząbczyńska: wtorki – 14.00-19.00, piątki – 8.00-15.00.
W poniedziałki poradnia będzie nieczynna. Rejestracji można dokonać pod numerem 62 582 13 29, w godzinach pracy poradni.

staw uniwersalnych podpór i klinów
do stabilizacji, przenośny zestaw oświetleniowy (OSP Roszki, 4554,69 zł), pilarkę
do drewna i torbę ratowniczą (OSP Lutogniew, 6454,15 zł), torby ratownicze

(OSP Brzoza i OSP Wielowieś, po 2970
zł), latarkę akumulatorową i torbę ratowniczą (OSP Chwaliszew, 4052,40 zł) oraz
defibrylator (OSP Orpiszew, 3758, 40 zł).
(NOVUS)
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Z SESJI

Wyższe diety dla radnych

POWIAT
Radni powiatowi zdecydowali, że
od tego roku będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie za swoją pracę
samorządową. Zwiększona została
wysokość kwoty bazowej, która wynosi teraz 1789 złotych, czyli 10 procent więcej niż było do tej pory.
Dyskusję na temat diet wywołało to,
iż radni w ramach oszczędności zgodzili
się przynosić na posiedzenia własne tablety. Szerzej na ten temat na komisjach
i grudniowej sesji wypowiedział się Juliusz Poczta, przewodniczący Rady Powiatu. – Chcę zaznaczyć, że radni od tej
kadencji pracują znacznie więcej – stwierdził, przypominając o utworzeniu nowej
komisji – skarg, wniosków i petycji. – Czynnik inflacyjny spowodował obniżenie o połowę realnej siły nabywczej
diet. W związku z tym płaca minimalna jest teraz znacznie wyższa niż podczas
pierwszych kadencji rady – tłumaczył.
Zdaniem przewodniczącego, ważnym argumentem przeważającym za pod-

wyżką diet były koszty funkcjonowania
rady powiatu w przeliczeniu na mieszkańca. Okazało się, że ów wskaźnik jest
najniższy w okolicy, jeśli porównamy
koszty funkcjonowania rad powiatowych.
Wynosi zaledwie 3,43 zł (dla porównania: w Jarocinie 4,21 zł, w Rawiczu 4,06 zł, w Słupcy 5,17).
Radni zaakceptowali zmiany bez jakiejkolwiek dyskusji. Podwyżki zależą
od sprawowanych funkcji. Tak więc przewodniczący rady otrzymywał będzie co
miesiąc 2147,30 zł, czyli 120 proc. kwoty
bazowej. Wiceprzewodniczący dostaną 80
proc., a więc 1431,54 zł. Członkowie Zarządu Powiatu otrzymają 105
proc. – 1878,89 zł. Dla przewodniczącego Komisji rewizyjnej przewidziano 1521 zł, a dla przewodniczących Komisji spraw społecznych i Komisji budżetowo-gospodarczej i rolnictwa – 1252,59 zł.
Wynagrodzenie radnego niesprawującego
żadnej funkcji wyniesie 60 proc. kwoty bazowej, czyli 1073,65 zł.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

KOŹMIN WLKP.

FOT. www.powiat-krotoszyn.pl

Przebudowa ulicy Cieszyńskiego

W Koźminie Wlkp. uroczyście otwarto ulicę Cieszyńskiego, która została
zmodernizowana. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 5,4
mln złotych.
W oficjalnym otwarciu przebudowanej drogi udział wzięli m. in. starosta Stanisław Szczotka, wicestarosta Paweł Radojewski, przewodniczący Rady Powiatu
Krotoszyńskiego Juliusz Poczta, burmistrz Koźmina Wlkp. Maciej Bratborski.
Zadanie pod nazwą „Przebudowa uli-

cy Cieszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim od DK nr 15” było dofinansowane
w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019.
Wartość dotacji z budżetu państwa,
przekazanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, wyniosła 2 335 819 zł, a wkład
gminy Koźmin Wlkp. – 1 497 187 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 5 376 056 zł. Przebudowany został odcinek o długości 1166 mb.
(NOVUS)

20 milionów deficytu - dużo czy mało?

Podczas ostatniej w roku 2018 sesji
Rady Powiatu Krotoszyńskiego przyjęty został budżet na obecny rok.
Za uchwałą budżetową głosowało 14 radnych, a czwórka wstrzymała się od głosu. Jednogłośnie natomiast przyjęto Wieloletnią Prognozę
Finansową na lata 2019-2022.
Projekt budżetu omówił szczegółowo
starosta Stanisław Szczotka. Jak tłumaczył, dokument przedstawiony na sesji
różnił się w kilku elementach od pierwotnego projektu, dlatego, z kilku powodów,
wymagał szerszego wyjaśnienia.
– Pierwszy, zdecydowanie najważniejszy, to bardzo niski stopień realizacji
rozbudowy szpitala – mówił starosta. – Wydatki w roku 2018 wyniosły zaledwie 2,2 miliona złotych, projekt zakładał nieco ponad 19 milionów. Wynika to
z późniejszego wejścia wykonawcy na plac
budowy, a także opóźnienia w zafakturowaniu już wykonanych robót. Dlatego
wynik finansowy budżetu 2018 będzie
znacznie lepszy niż zakładano. Ale, co
oczywiste, wydatki nieponiesione w roku 2018 należy przenieść do budżetu roku 2019 – zwiększenie wydatków na rozbudowę szpitala o blisko 17 mln zł.
W związki z tym deficyt z poziomu projektowanych 4 mln wzrośnie do ponad 20 mln zł.

Inną przyczyną różnic w projekcie
i ostatecznej wersji uchwały jest fakt, iż
za kilka zadań realizowanych w ramach
programów z udziałem środków unijnych, mimo że zostały zakończone, nie
wpłynęły jeszcze dofinansowania. Przeniesiono je więc do nowego budżetu.
Dochody w 2019 roku zaplanowano
na poziomie 95 992 088,22 zł, wydatki
wyniosą 116 166 929,45 zł, a zakładany
deficyt to kwota 20 174 841,23 zł.
W części zostanie on zmniejszony dzięki
drugiej transzy pożyczki Jessica 2 (4 mln
zł) i wyemitowanym obligacjom (3 mln
zł). Resztę (nieco ponad 13 mln zł) stanowią wolne środki na rachunku bankowym.
Na ten rok zaplanowane m. in. takie
inwestycje jak przebudowa ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie i ulicy Floriańskiej w Koźminie czy budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Konarzewie i na drodze Dzielice-Rozdrażew. Na inwestycje
i remonty drogowe przewidziano łącznie 9 mln zł.
Starosta podkreślił, że niepewność
budzi ostateczna wielkość subwencji
oświatowej w roku 2019, gdyż wyliczenia
ministerialne zawierają szacunki zwiększonej ilości uczniów od 1 września 2019, jak i skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Jak te wyliczenia będą się miały do ostatecznej kwoty sub-

wencji – nie wiadomo. – Zakładamy, iż
dochody związane z oświatą będą niższe
aniżeli wydatki oświatowe. Dlatego też
w szkołach nie planujemy większych nakładów inwestycyjnych czy remontowych. Jednakże pragnę zapewnić i uspokoić, iż nie ma żadnego zagrożenia odnośnie funkcjonowania placówek, a wszystkie bieżące potrzeby będą realizowane – powiedział S. Szczotka. Wydatki
na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią aż 36% budżetu powiatu (ponad 42 mln zł).
– Oprócz podwyżek wynagrodzeń
nauczycieli w budżecie 2019 nie ma
środków na podwyżki dla pracowników
administracji i obsługi szkół, opieki społecznej, PUP, PZD czy starostwa – kontynuował starosta. – Zobowiązuję się,
w imieniu swoim i Zarządu Powiatu, że
uczynimy wszystko, by w trakcie roku
wygospodarować pewne kwoty w budżecie, które mogłyby być przeznaczone
na podwyżki niewysokich wynagrodzeń.
Podsumowując, jestem przekonany, iż jest
to dobry budżet, z wieloma ambitnymi
zadaniami. Podobnie jak w latach poprzednich będzie z pewnością w trakcie
roku wielokrotnie zmieniany. Mam nadzieję, że zawsze na lepsze. Jest to budżet
trudny, ale odpowiedzialny i – co chcę
mocno podkreślić – bardzo realny.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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JUBILEUSZ

Pół wieku Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

Jubileusz 50-lecia krotoszyńskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
uroczyście świętowano 14 grudnia. Była to też okazja do zwiedzenia
nowej siedziby placówki.
Karina Bratborska, dyrektor poradni,
szczególnie podkreśliła obecność dwóch
emerytowanych szefów poradni – dra Józefa Zdunka i Andrzeja Orłowskiego.
O tym, jak ogromny rozwój przeszła placówka w ostatnim półwieczu, opowiedział specjalnie przygotowany z okazji jubileuszu film.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są szczególnym rodzajem placówek
oświatowych, których rolą jest udzielanie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dzieciom i młodzieży oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
a rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem
dzieci i młodzieży, a także wspomaganie
przedszkoli, szkół i placówek w zakresie

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Rosnąca świadomość potrzeby wsparcia dziecka w procesie edukacji i wychowania powoduje, że poradnie przestały być
marginalizowane, a stały się w ostatnich latach istotnymi partnerami dla szkół, rodziców dzieci i nauczycieli. Tę ważną rolę
i zasługi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie podkreślali liczni
współpracownicy i przyjaciele, którzy tego
dnia składali „jubilatce” życzenia. Wśród
nich byli włodarze gmin i powiatu.
Niezwykle miłym i istotnym momentem uroczystości był wykład prof. dr
hab. Anny Brzezińskiej na temat potrzeb
edukacyjnych i rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracownicy poradni
zaprosili też uczestników uroczystości
do zwiedzenia nowej siedziby przy ul. Floriańskiej 10, gdzie można było podziwiać
nowe gabinety specjalistów i zapoznać się
szczegółowo z ofertą tej instytucji.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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KROTOSZYN

W setną rocznicę zwycięskiego powstania
Sto lat temu 27 grudnia wybuchło
powstanie wielkopolskie, które przeszło do historii jako zwycięski zryw
niepodległościowy. Z tej okazji
w krotoszyńskim muzeum zorganizowano uroczystą wieczornicę. Z kolei 1 stycznia, w dzień wyzwolenia
Krotoszyna, odbyły się oficjalne obchody setnej rocznicy powstania.
Podczas wieczornicy w krotoszyńskim muzeum na parterze budynku poklasztornego licznie zgromadzeni goście
mieli okazję obejrzeć program artystyczny, przygotowany przez nauczycielki
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich – Małgorzatę Czachorek
i Barbarę Pożarycką. Wystąpili uczniowie
i absolwenci krotoszyńskiej Jedynki wraz
z zaproszonymi przyjaciółmi.
W drugiej części spotkania Piotr Mikołajczyk, dyrektor krotoszyńskiego muzeum, z pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił elementy umundurowania i uzbrojenia powstańców wielkopolskich od grudnia 1918 do marca 1919 roku. Dr Edward Jokiel, prezes krotoszyńskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, omówił propozycję
utworzenia w okolicy Krotoszyna II (nie-

Miejskiej w Krotoszynie, burmistrz Franciszek Marszałek, Joanna Król-Trąbka – radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i starosta Stanisław Szczotka.
Zwieńczeniem obchodów była msza św.
w intencji powstańców wielkopolskich
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela.
Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze
do Warszawy przybył, dzień wcześniej,
do stolicy Wielkopolski. Paderewski wygłosił przemówienie do rodaków, licznie
zgromadzonych przed hotelem Bazar.

bieskiego) pieszego szlaku powstańczego
(miejscami pamięci i walk: Krotoszyn – Perzyce – Zduny – Borownica).
O godzinie 18.00 na krotoszyńskim
rynku Krotoszyńscy Fanatycy Kolejorza – Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań zorganizowali wspaniałą iluminację
flar, składając hołd bohaterom powstania.
1 stycznia odbyły się główne obchody
setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, zorganizowane przez burmistrza i starostę. Uczestnicy uroczystości
złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wlkp., następnie przemaszerowali przed budynek Starostwa
Powiatowego, gdzie podniesiono flagę powstania wielkopolskiego i odsłonięto tablicę pamiątkową.
Na placu Jana Pawła II, z inicjatywy
dra Edwarda Jokiela, wkopany został Dąb
Stulecia Niepodległości, a na ul. Mały Rynek zaprezentowano okolicznościowy
mural i odsłonięto Ławkę Niepodległości.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Anna Sikora – przewodnicząca Rady

27 grudnia paradę wojskową
na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje. Doszło
do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego.
Na Ziemi Krotoszyńskiej przygotowania do powstania ruszyły już we wrześniu 1918 roku, kiedy powołano tajny
Komitet Obywatelski, który tworzyła
grupa polskich działaczy narodowych,
z drem Stefanem Budzyńskim na czele. 17 listopada 1918 odbył się wiec patriotyczny na krotoszyńskim rynku
z udziałem Polaków z miasta i okolicznych miejscowości. Podczas manifestacji
Komitet Obywatelski przekształcono
w liczącą 72 osoby, tymczasową Powiatową Radę Ludową z przewodniczącym S.
Budzyńskim. Powołano Straż Obywatelską, podporządkowaną landratowi Konradowi Hahnowi. Miała pełnić obowiązki
policyjne na terenie miasta.

1 stycznia 1919 doszło do wyzwolenia Krotoszyna spod okupacji niemieckiej
przez oddziały powstańcze. Nastąpiło to
o godzinie 18.00 siłami pociągu pancernego nr 11 „Poznańczyk”. Dowódcą pociągu był ppor. Jan Szlagowski. Po zdobyciu dworca powstańcy, przy współudziale
miejscowych ochotników, zajęli wszystkie
ważniejsze obiekty w mieście. Niemcy
wycofali się do koszar im. Steinmetza
(przy dzisiejszym skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.) i tam
poddali się dzięki udanej akcji grupy powstańców pod dowództwem Władysława
Rybakowskiego. Kapitulację z rąk komendanta niemieckiego garnizonu przyjęli dr
Bolewski, ppor. Jan Szlagowski i Zbigniew Ostroróg Gorzeński (komendant
wojskowy Jarocina).
3 stycznia 1919 niemiecka załoga
wojskowa opuściła Krotoszyn, udając się
pociągiem do Cieszkowa. Pozostawione
w koszarach zapasy broni i amunicji zostały zabezpieczone przez powstańców
pod dowództwem Władysława Rybakowskiego. Kompania powstańcza z Jarocina
zajęła Zduny, Chachalnię i Borownicę.
W dniach 29-30 stycznia 1919 doszło do ataku niemieckich wojsk
pod Zdunami. 1 lutego poniósł śmierć
kpr. Franciszek Sowiński, którego zastrzelono podczas patrolu. Był pierwszym powstańcem, który poległ w powiecie krotoszyńskim. Przez cały luty trwały często
krwawe walki pomiędzy powstańcami
a oddziałami armii niemieckiej. Przykładowo w heroicznej, nieudanej obronie
miejscowości Borownica zginęło kilkunastu powstańców (w tym pięciu zatrutych
gazami). Niemcy użyli artylerii, gazów
bojowych i miotaczy min.
Walki ustały 8 marca 1919, kiedy
ustalono tymczasową linię graniczną między Zdunami a Perzycami. Obowiązywała
ona do czasu wejścia w życie postanowień
Traktatu Wersalskiego (styczeń 1920 roku), na mocy którego Zduny znalazły się
w granicach Państwa Polskiego.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna
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KOŹMIN WLKP.

Uroczystości na miarę 100-lecia!
Z wielką pompą i w bardzo uroczysty
sposób koźminianie uczcili setną
rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. W obchodach wzięła
udział kompania honorowa 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk, a także oddział rekonstrukcyjny powstańców wielkopolskich.
Do zgromadzonych na dziedzińcu
zamku koźminian przyjechał i przemówił... Ignacy Jan Paderewski.
Przy pomniku Wolności żołnierze odczytali Apel Pamięci i oddali salwę
honorową ku czci walczących o wolność i suwerenność Polski.
27 grudnia już od południa na boisku przy zamku można było oglądać
sprzęt wojskowy, wykorzystywany na co
dzień przez jarocińską jednostkę wojsko-

szym jej punktem był wjazd na podzamcze Ignacego Paderewskiego, który przemówił do zgromadzonych z okna koźmińskiego zamku. Po odśpiewaniu „Marsylianki wielkopolskiej” kolumna marszo-

wą. Na zziębniętych czekała gorąca grochówka wojskowa.
Gminne obchody 100-lecia wybuchu powstania wielkopolskiego zainaugurowano na dziedzińcu zamkowym
o godz. 15.00. Tam zebrały się poczty
sztandarowe, delegacje, kompania honorowa Wojska Polskiego oraz oddział rekonstrukcyjny powstańców wielkopolskich. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca przygotowała krótką inscenizację, nawiązującą
do wydarzeń sprzed stu lat. Najważniej-

wa udała się do kościoła farnego, by
uczestniczyć w mszy św. w intencji powstańców wielkopolskich i naszej ojczyzny. Homilię wygłosił ks. Marian Podlarz.
Dalsze uroczystości odbywały się
przy pomniku Wolności. Po odśpiewaniu
hymnu państwowego odczytano Apel Pamięci, w którym uwzględniono nazwiska
dowódców trzech koźmińskich kompanii
powstańców wielkopolskich, a także
kompanii CKM. Następnie kompania
wojska oddała salwę honorową i 26 delegacji złożyło wiązanki kwiatów pod po-

mnikiem.
Potem kolumna marszowa skierowała się na ulicę Borecką, gdzie punktem docelowym był obelisk w parku Powstańców Wielkopolskich. Burmistrz Maciej
Bratborski położył symboliczny znicz, odśpiewano „Rotę”, a niebo nad obeliskiem
rozświetliły fajerwerki.
Następnie w kinie Mieszko burmistrz wygłosił okolicznościowe przemówienie, a Teatr Seniora zaprezentował
spektakl słowno-muzyczny, poświęcony

wątkom niepodległościowym i powstańczym. Na zakończenie uczestnicy uroczystości, wraz chórem im. Cz. Czypickiego,
śpiewali piosenki powstańcze.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

KONKURS

W mroku ciemności
W grudniu Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna zorganizowała Konkurs
Czytelniczy „W mroku ciemności”,
który skierowany był do uczniów
klas VII-VIII SP i III gimnazjum.
Uczestnicy musieli wykazać się znajomością książki „Zmierzch” Stephenie Meyer.
W szranki stanęło 13 uczniów z terenu gminy Krotoszyn. W komisji konkursowej znalazły się Daria Kapcińska – nauczycielka bibliotekarka z I Liceum Ogól-

nokształcącego im. Hugona Kołłątaja – oraz Ewa Kmieć – bibliotekarka, nauczycielka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
Zwyciężyła Natalia Patalas (Szkoła
Podstawowa w Orpiszewie), drugie miejsce zajęła Julia Kubiak (SP w Orpiszewie),
a trzecia lokata przypadła Marcie Woźnej
(SP nr 8 w Krotoszynie). Ponadto wyróżnienia otrzymały Natalia Sycha (SP w Orpiszewie) i Julia Marek (SP w Benicach).
Nagrody ufundowała krotoszyńska
biblioteka, a poczęstunek dla uczestni-

FOT. Klaudia Mielcarek
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ków przygotowała Ciastkarnia Łyskawa
Krotoszyn.
(ANKA)

To i Owo

STRAŻ POŻARNA

FOT. PSP Krotoszyn

Uroczyste ślubowanie

Pod koniec grudnia w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Krotoszynie dwaj
nowi adepci sztuki pożarniczej, przyjęci do służby w PSP, złożyli uroczyste ślubowanie. Spotkanie prowadził
kpt. Tomasz Patryas, zastępca dowódcy JRG w Krotoszynie.
Komendant powiatowy st. bryg. Jacek Strużyński podkreślił znaczenie słowa
„służba” w kontekście pełnienia obowiązków strażaka. Jak zaznaczył, strażacy re-

prezentują tę zasłużoną formację nie tylko
w czasie służby, ale także poza nią. Zwrócił
też uwagę na to, jak uroczystym momentem w życiu zawodowym strażaka jest ślubowanie, które utożsamia go z tą formacją.
Po krótkim przemówieniu komendant przyjął ślubowanie strażaków przyjętych do służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie: Dominika Fabisiaka i Łukasza Minty, którzy następnie
złożyli podpisy pod aktami ślubowania,
pieczętując ten ważny moment.
(NOVUS)

BIBLIOTEKA

FOT. Beata Waleńska

Konkurs na wiersz patriotyczny

20 grudnia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej ogłoszono wyniki
konkursu na wiersz patriotyczny,
związany z setną rocznicą odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego. Konkurs
skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.
Warunkiem uczestnictwa było przesłanie maksymalnie trzech niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej wierszy. Dziesięcioro uczestników złożyło
łącznie 15 utworów.
W komisji konkursowej znaleźli się
Czesława Moklak, Józef Zdunek i Janusz
Urbaniak. Pierwszą nagrodę przyznano
Barbarze Zagrodnickiej (ZSP nr 2 w Kro-

toszynie) za wiersz „Poszli”. Drugie miejsce zajął Mateusz Błaszyk (ZSP nr 1
w Krotoszynie) za wiersz „Czas wolności”, a trzecia lokata przypadła Mikołajowi
Nowaczykowi (I LO w Krotoszynie)
za wiersz „Mówili nam”.
Ponadto jury przyznało trzy wyróżnienia – Magdalenie Paluszkiewicz (I LO
w Krotoszynie) za wiersz „Ojczyzna”, Zuzannie Kozal (I LO w Krotoszynie)
za wiersz „Wspomnienie” oraz Marcelinie
Kaźmierczak (ZSP nr 1 w Krotoszynie)
za wiersz „Powstanie Wielkopolskie”.
Nagrody w konkursie ufundowały
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna,
Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe
w Krotoszynie.
(ANKA)
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ROK 2018

Setna rocznica i wyborcze emocje

▼

▼

W marcu podpisano umowę na rozbudowę szpitala. Inwestycja o war tości blisko 25 mln złotych realizowana jest w ramach inicjatywy JESSICA 2. A 19 września na placu budowy nowej części szpitala powiatowego w Krotoszynie odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania Aktu
Erekcyjnego. Zasadniczym celem tej inwestycji jest koncentracja usług
medycznych świadczonych przez szpital w jednej lokalizacji – przy ulicy
Mickiewicza 21. Dobudowana część będzie miała powierzchnię ok. 4
tys. metrów kwadratowych.

Wiele inwestycji realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krotoszynie. Jeszcze przed świętami wielkanocnymi
poinformowano o dofinansowaniu unijnym m. in. na budowę kanalizacji
i wodociągu na ulicach Wiewiórowskiego i Klemczaka. We wrześniu
spółka podpisała umowę na realizację następujących inwestycji – instalacji do przetwarzania osadu oraz instalacji fotowoltaicznej, a także
rozbudowy sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Krotoszyna.

namy dziesięć najważniejszych – naszym zdaniem – wydarzeń minionego roku. Najważniejszych, czyli takich, które w największym stopniu
wpłynęły, wpłyną czy mogą wpłynąć na życie
mieszkańców powiatu w najbliższych latach. I tym kryterium kierowaliśmy się w naszym
subiektywnym, co podkreślamy, wyborze. Pisaliśmy o nich obszernie, a teraz przypominamy je
w telegraficznym skrócie.
ANDRZEJ KAMIŃSKI

▼

Od blisko siedmiu lat jesteśmy z Wami podczas wielkopolskiego, nie brakowało i u nas. Więkwszystkich ważnych wydarzeń, związanych z po- szość z nich relacjonowaliśmy na naszych ławiatem krotoszyńskim i jego mieszkańcami. Nie mach.
inaczej było w minionych 12 miesiącach, któ- Ale rok 2018 to także wielkie emocje wyborcze,
re – nie tylko w naszym regionie, lecz w całym gdyż w październiku odbyły się kolejne wybory sakraju – w głównej mierze upłynęły pod znakiem morządowe. Tym razem obywatele wybrali lokalne
obchodów stulecia odzyskania przez Polskę nie- władze na najbliższe pięć lat.
podległości. Wydarzeń związanych z tą rocznicą, Dziś, w pierwszym styczniowym wydaniu Wielkoale także z setną rocznicą wybuchu powstania polskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN, przypomi-

15 maja na krotoszyńskim rynku oficjalnie zainaugurowano system
miejskich rowerów Krotower. To druga wersja projektu Krotoszyński Rower Miejski. Pierwsza koncepcja bowiem okazała się niewypałem. Nowy
projekt natomiast pozwala, po ściągnięciu odpowiedniej aplikacji,
na bezpłatne korzystanie z roweru przez 15 minut. Dłuższa jazda wymaga opłaty. Do dyspozycji mieszkańców przygotowano 50 rowerów.
Wszystkie jednoślady mają nadajniki GPS.

▼
▼
▼
14 lipca 55 zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem poddasza budynku użyteczności publicznej na terenie byłej jednostki wojskowej
przy ulicy Młyńskiej w Krotoszynie. Wskutek pożaru ucierpiały Hufiec
Związku Harcerstwa Polskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Warsztat Terapii Zajęciowej i Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.
W związku z tym zmieniły się siedziby tych instytucji.

25 lipca została podpisana umowa na rewitalizację Alei Powstańców
Wlkp. w Krotoszynie. Umowa została zawar ta na kwotę 9 602 954,73 zł
z terminem realizacji i rozliczenia inwestycji do 30 czerwca 2019 r.
W ramach zadania przewidziano m. in. zmianę zagospodarowania ulicy,
polegającą na wprowadzeniu jednolitej szerokości dwóch jednokierunkowych jezdni oraz zagospodarowania pasażu pomiędzy jezdniami,
a także uporządkowanie stanu infrastruktury podziemnej.

Rozbudowuje się także Galeria Krotoszyńska. Docelowo ma powstać co
najmniej dziesięć nowych sklepów. Powierzchnia najmu wyniesie 3300
metrów kwadratowych, a całości – 4100 metrów kwadratowych. Powstanie także nowy parking. Zakończenie prac przewiduje się na przełom lat 2019 i 2020. A pod koniec minionego roku w pobliżu galerii
otwar ta została restauracja McDonald’s.

▼
W październiku odbyły się wybory samorządowe. Na naszym terenie
obyło się bez drugiej tury. Przez najbliższe pięć lat we wszystkich gminach powiatu krotoszyńskiego rządzić będą dotychczasowi włodarze.
Mieszkańcy ponownie zaufali Franciszkowi Marszałkowi, Maciejowi Bratborskiemu. Tomaszowi Chudemu, Tomaszowi Lesińskiemu, Dariuszowi
Dębickiemu oraz Mariuszowi Dymarskiemu. Ponadto do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dostała się Joanna Król-Trąbka.

▼

Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA wprowadził zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Nowością będą odrębne pojemniki na popiół i żużel z pieców. Ponadto worki na odpady zielone zostaną zastąpione brązowymi pojemnikami. Przypomnijmy też, że w sierpniu związek podniósł opłaty za wywóz śmieci. Podwyżkę za odbiór odpadów uchwaliła także Rada Miejska w Koźminie Wlkp. na ostatniej sesji poprzedniej kadencji.

▼

▼

Nasze samorządy przystąpiły do projektu „Wdrożenie wysokiej jakości
e-usług administracyjnych w gminach Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew,
Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”. Zmiany,
jakie przyniosło przedsięwzięcie, to m. in. usprawnienie głosowań
na sesjach poprzez używanie tabletów, transmisje na żywo z obrad,
możliwość składania wniosków przez Internet czy wprowadzenie rekrutacji do szkół i przedszkoli drogą elektroniczną.

Ostatniego dnia października podpisana została umowa na realizację
zadania pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-usługowego na Dzienny Dom Senior+” wraz z przebudową i rozbudową”. Dzienny Dom Seniora będzie się mieścił w budynku przy ul. Kobierskiej, który został przez wojewodę wielkopolskiego przekazany samorządowi krotoszyńskiemu w formie darowizny.

Plebiscyt
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NASZA AKCJA

Ruszyła kolejna edycja PLEBISCYTU SPORTOWEGO!
7 stycznia rozpoczęła się czwarta
edycja Plebiscytu SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2018
pod patronatem Starosty Krotoszyńskiego, organizowanego przez naszą
redakcję! Wybieracie jak zawsze
SPORTOWCA ROKU, a także SPORTOWĄ OSOBOWOŚĆ ROKU oraz
SPORTOWĄ IMPREZĘ ROKU.
Na naszej liście znajduje się 15 sportowców, 15 osobowości sportowych i 5
imprez sportowych. Plebiscyt zakończy
się Sportową Galą, która odbędzie się 22
lutego w Restauracji Leśniczówka.
W trakcie imprezy nagrodzimy także
SPORTOWĄ NADZIEJĘ POWIATU,
którą wybierze kapituła, powołana przez
starostę krotoszyńskiego. Dla SPORTOWEJ NADZIEI POWIATU starosta
ufunduje roczne stypendium.
Głosowanie potrwa do 10 lutego,

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl

ŚCI ROKU przypadł Sylwii Bartkowiak. Spośród imprez sportowych
największe uznanie
zyskały ponownie
crossfitowe zawody
LOGinLAB. SPORTOWĄ NADZIE-

JĄ POWIATU został Adrian Gromski
(KS Krotosz).
Jak będzie w tym roku? Przekonamy
się za kilka tygodni.
Regulamin PLEBISCYTU i klasyfikację on-line znajdziecie na stronie:
http://www.glokalna.pl/ruszyla-kolejna-edycja-plebiscytu-sportowego/.
(ANKA)

Jak głosować?
Wyślij sms pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
podając numer kandydata według wzoru:

do godziny 23.59. UWAGA – dla głosujących przewidujemy nagrody – szczegóły
wkrótce! O nagrody będą mogli ubiegać
się uczestnicy, którzy oddadzą minimum
jeden głos w dowolnej kategorii i wyślą
na adres redakcji (redakcja@glokalna.pl)
maila z argumentacją wyboru do 10 lute-

go, do godz. 23.59. W treści maila należy
także podać numer telefonu, z którego
oddano głos.
Przypomnijmy, że w trzeciej edycji
plebiscytu według naszych Czytelników
SPORTOWCEM ROKU został Aron Rozum. Tytuł SPORTOWEJ OSOBOWO-

SPRT.16
OSB.16
IMP.6
Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!
Oddaj 5 głosów na swojego faworyta. na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).
Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567

(koszt 7,38 zł z VAT).
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LUDZIE

Wspólny cel, wspólna pasja
Na bieganie zdecydowali się w 2015
roku po narodzinach drugiego dziecka. Początki nie należały do najłatwiejszych. Teraz mogą pochwalić
się zdobyciem Korony Polskich Półmaratonów. Tak w skrócie można
opisać sportową przygodę Agnieszki
i Bartosza Maćkowiaków ze Zdun.
Agnieszka Maćkowiak jest nauczycielką wychowania przedszkolnego w popularnym Kubusiu. Ponadto prowadzi
gabinet logopedyczny w Zdunach. Jej
mąż, Bartosz, pracuje w PPH Ewa S.A.
w Krotoszynie. – Nasza wspólna przygoda rozpoczęła się w 2015 roku po narodzinach drugiego dziecka – opowiada
zdunowianka. – Po pokonaniu 1700 metrów doszłam do wniosku, że to nie dla
mnie. Jednak po kilku dniach i namowach męża zdecydowałam się ponownie
pójść na trening. I tak biegamy do dzisiaj.
Bartosz powiedział wtedy, że następny
Bieg Krotosa ukończymy razem, co było
dla mnie wielką inspiracją – przyznaje.
Jak powiedzieli, tak zrobili. W 2016
roku wystartowali więc w Biegu Krotosa
na dystansie 10 km. – Był to bieg przełomowy dla Agnieszki pod każdym względem. Razem biegamy od trzech lat
i traktujemy ten sport jako wspólną pasję, która nas integruje i pozwala osiągać
wyznaczone cele. Oboje jesteśmy amatorami, biegamy dla siebie, dla dobrego samopoczucia i kondycji. Dzięki temu motywujemy siebie nawzajem, czerpiąc radość ze wspólnej pasji – oznajmia Bartosz Maćkowiak.

– Po tym starcie wiadomo było, że
bieganie to wspólna satysfakcja z pokonywania kolejnych, coraz dłuższych dystansów oraz radość z tego, że możemy być
częścią wielkiej biegowej rodziny.
W 2017 i 2018 roku w Biegu Tropem
Wilczym ku czci Żołnierzy Wyklętych
we Wrocławiu zajęłam pierwsze miejsce
w kategorii K40 na dystansie 5 km. Takie
sukcesy napędzają i motywują do kolejnych startów. Obecnie ciężko zliczyć
wszystkie zawody, ale było ich naprawdę
sporo. Szczególne znaczenie mają dla nas
biegi charytatywne i patriotyczne – podkreśla biegaczka ze Zdunach.
Na początku Maćkowiakowie biegali
na 5 i 10 km. Ale apetyt rośnie w miarę
jedzenia i dziś najchętniej startują w półmaratonach. – Dłuższe biegi dają nam
większą satysfakcję, ponieważ dłuższa
jest wtedy droga do sukcesu. W minionym roku przebiegliśmy 11 PKO Półma-

raton w Poznaniu, osiągając identyczny
czas. Kluczowe było dla nas wspólne
przebiegnięcie mety, którą przekroczyliśmy z synem na rękach. Po tym biegu po-

W minionym roku Agnieszka i Bartosz uczestniczyli w 18 imprezach biegowych. – Te dwanaście miesięcy mieliśmy
skrupulatnie zaplanowane. Już w lutym
znaliśmy dokładnie naszą wspólną drogę
biegową – mówi małżonek. – Cztery biegi charytatywne, dziesięć patriotycznych
oraz pięć półmaratonów. Wyjątkowy był
dla nas bieg z przeszkodami – runmageddon w stolicy Dolnego Śląska. Przygotowania rozpoczęliśmy z półrocznym wyprzedzeniem, a sam udział był dla nas
sprawdzianem naszych możliwości – dodaje Agnieszka.
Maćkowiakowie wybierają przede
wszystkim imprezy o charakterze patriotycznym bądź charytatywnym. – W tym
roku wiele wydarzeń poświęconych było
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości i bardzo chętnie w nich

stanowiliśmy spróbować zdobyć Koronę
Polskich Półmaratonów – stwierdza
mieszkanka Zdun.

uczestniczyliśmy. Starty o charakterze patriotycznym pozwoliły nam oddać cześć
bohaterom narodowym oraz ludziom za-

służonym dla kraju, dzięki którym dziś
żyjemy w wolnej Polsce. W takich momentach biegamy razem i przekraczamy
linię mety, trzymając się za ręce. Tak było,
jest i będzie – zaznaczają.
Jak to w życiu bywa, nie wszystko da
się idealnie zaplanować. – Pamiętam, że
trzy dni przed jednym z półmaratonów
nie mogłam się poruszać z powodu bólu
kręgosłupa. Pomogły zastrzyki przeciwbólowe i samozaparcie, a adrenalina
w dniu biegu pozwoliła go ukończyć.
Opuszczenie tej imprezy oznaczałoby
utratę możliwości zdobycia korony, ponieważ nie było już alternatywnych biegów zaliczanych do tej klasyfikacji. – opowiada Agnieszka. – W ciągu pół roku poprawiliśmy nasz wynik o dziesięć minut,
uzyskując czas 2: 04: 26 w PZU Cracovia
Półmaratonie Królewskim w Krakowie.
To motywuje nas do dalszych treningów – dodaje Bartosz.
Małżeństwo Maćkowiaków tworzy
własną nieformalną grupę biegową, startując po nazwą Logopeda Zduny Team.
Pod tym szyldem pięcioosobowa grupa
uczestniczyła w 4. PKO Biegu Charytatywnym w Kaliszu. – Dla nas bieganie to
pasja, którą się cieszymy. Odnaleźliśmy
wspólne hobby, które pozwala nam podejmować nowe wyzwania, uczy systematyczności i wytrwałości w dążeniu do założonych celów. Nie zawsze wszystko się
udaje, ale po przekroczeniu linii mety czujemy się zwycięzcami bez względu na wynik. Bo wiemy, że wylany pot, a nawet łzy
nie poszły na marne. To wszystko przekłada się na codzienne życie. Niezależnie
od tego, czy jesteśmy amatorami, czy zawodowcami biegowymi – nie można zapomnieć, że to przede wszystkim wspaniała zabawa – puentują swoją opowieść
Agnieszka i Bartosz Maćkowiakowie.
(GRZELO)
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LEKKA ATLETYKA

Dobre rezultaty Roszczaka
Na początku grudnia w Toruniu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski Masters w Lekkiej Atletyce. Reprezentacja Wielkopolski, z Czesławem Roszczakiem w składzie, zajęła czwarte miejsce.
Do punktacji drużynowej zaliczano 15 wyników za najlepiej punktowane
konkurencje oraz punkty wszystkich startujących kobiet. W drużynie Wielkopolski wystartowały tylko trzy zawodniczki
i dlatego zajęła dopiero czwartą lokatę
z wynikiem 18 242 pkt. Zwyciężyła eki-

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Zagrali dla Majki

29 grudnia w hali Jarocin Sport odbył się piłkarski turniej charytatywny
na rzecz Majki Kieliby. Zwyciężyła
drużyna Znamy się z Piłki. W imprezie wziął udział koźmiński Pro-Met,
który odpadł w ćwierćfinale.
Maja Kieliba to córka Bartosza Kieliby, kapitana I-ligowej Warty Poznań.
Dziewczynka cierpi na rdzeniowy zanik
mięśni, który może doprowadzić m. in.
do niewydolności oddechowej.

W turnieju zagrało 16 zespołów.
W fazie grupowej Pro-Met Koźmin
Wlkp. pokonał 3: 2 Polonię Środa Wlkp.
oraz 1: 0 zespół Jaroty Jarocin z roczników 89/90 i zremisował bezbramkowo
z późniejszymi triumfatorami.
W ćwierćfinale koźminianie ulegli 0: 3 liderowi rozgrywek III ligi, Mieszku Gniezno. Pogromcy Pro-Metu w półfinale przegrali po rzutach karnych z Galactic Warriors. Z kolei ekipa Znamy się z Piłki ograła 2: 1 LKS Gołuchów.

Gołuchowianie zajęli trzecie miejsce,
po pokonaniu 2: 1 Mieszka. W finale drużyna Znamy się z Piłki wygrała 5: 1 z Galactic Warriors. Królem strzelców został
Patryk Kieliba, za najlepszego bramkarza
uznano Dariusza Brzostowskiego, a miano MVP turnieju przyznano Karolowi
Danielakowi.
W trakcie licytacji można było zdobyć m. in. piłki z podpisami piłkarzy,
książkę Jakuba Błaszczykowskiego czy koszulki Roberta Lewandowskiego, Lukasa
Podolskiego oraz Mariusza Wlazłego. Jak
poinformowali organizatorzy, udało się
zebrać ponad 45 tysięcy złotych.
W zespole Pro-Metu zagrali Patryk
Szulc, Mikołaj Szulc, Łukasz Budziak,
Maciej Klinkosz, Krzysztof Ratyński,
Wojciech Kamiński, Piotr Ochmanowicz,
i Piotr Walczak.
– Turniej stał na bardzo wysokim
poziomie. W Jarocinie zagrały naprawdę dobre zespoły – mówi Patryk Szulc,
golkiper Pro-Metu. – Ilość gadżetów, jakie udało się wylicytować, pokazuje, że
Bartosz Kieliba może być wdzięczny
swoim znajomym. W fazie grupowej pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony.
Starcie ćwierćfinałowe zdecydowanie
wygrała drużyna z Gniezna, która zagrała znakomicie. Dla nas frajdą była możliwość spotkania się w gronie przyjaciół,
a przy okazji mogliśmy pomóc chorej
dziewczynce.
(GRZELO)

pa z województwa warmińsko-mazowieckiego z rezultatem 26 946 pkt. Z kolei
w punktacji mężczyzn najlepsi okazali się
lekkoatleci z Wielkopolski.
W reprezentacji naszego województwa znalazło się 18 zawodników, a pośród
nich Czesław Roszczak z Łagiewnik.
Przedstawiciel UKS Olimpijczyk Pogorzela startował w dwóch konkurencjach,
uzyskując dobre rezultaty, które zostały
wliczone do punktacji drużynowej.
Roszczak zdobył 1073 pkt.
za 11,46 m w pchnięciu kulą i 1097 pkt.
za 16,32 m w rzucie ciężarkiem. Ten

ostatni rezultat jest najlepszym wynikiem sezonu 2018 w kategorii, w której
rywalizuje łagiewniczanin, oraz drugim
wynikiem open.
(ANKA)

TENIS STOŁOWY

Jubileusz LZS-u Bożacin

W drugą niedzielę grudnia w sali Domu Rolnika w Bożacinie odbył się turniej tenisa stołowego z okazji 60-lecia
miejscowego LZS-u. Rywalizacja toczyła się w czterech kategoriach.
W szranki stanęło 44 zawodników
z 11 miejscowości. W gronie seniorek najlepsza była Honorata Dąbrowska (Kobierno), a za nią uplasowały się Paulina Robak
(LZS Bożacin), Agata Szczotka (Nowa
Wieś) i Laura Litwin (Bożacin). W kategorii żaczek pierwsze miejsce zajęła Karolina Kościelna (Bożacin), wyprzedzając
Weronikę Piaseczną (Bożacin), Matyldę
Szczuraszek (Krotoszyn) i Aleksandrę
Konrady (Bożacin).
Rozgrywki weteranów wygrał Stanisław Gdynia (Krotoszyn), a kolejne pozycje

zajęli Henryk Kurzawski (Piwniczanka Krotoszyn), Marek Sójka (Gorzupia) i Zenon
Marcinkowski (Doliwa Rozdrażew). W grupie seniorów triumfował Janusz Majewski
(Bożacin), który wyprzedził Dominika Talagę (Wronów), Mateusza Szymczaka (Bożacin) i Mirosława Sobańskiego (Smoszew).
Dla trzech najlepszych w każdej kategorii LZS Bożacin ufundował okolicznościowe puchary. Nagrody wręczała sołtys
wsi, Lilianna Sekula-Łąkowska, która
ufundowała słodkości dla wszystkich
uczestników turnieju.
Po sportowej rywalizacji odbyło się
„Spotkanie pokoleń” z okazji jubileuszu
LZS-u Bożacin. Najbardziej zasłużonym
sportowcom wręczono okolicznościowe
nagrody.
(ANKA)
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Sportowe podsumowanie roku 2018
Upłynęło kolejnych 12 miesięcy,
w trakcie których sportowcy z powiatu krotoszyńskiego odnosili kolejne
sukcesy. Na pierwszy plan wysuwa
się znakomita postawa Łukasza
Kaczmarka, który po transferze
do Zaksy Kędzierzyn-Koźle prezentuje świetną formę siatkarską. Wspaniałymi imprezami okazały się natomiast m. in. kolejna edycja LOGinLAB czy XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych.
Przez cały rok sportowcy z naszego powiatu rywalizowali na arenach nie tylko krajowych, ale też poza granicami ojczyzny.
Wszystkie osiągnięcia zawodników z Ziemi
Krotoszyńskiej szczegółowo opisywaliśmy.
W pierwszym styczniowym wydaniu Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN
tradycyjnie podsumowujemy sportowe wydarzenia minionego roku.

Kariera nabiera rozpędu
Znakomicie spisuje się pochodzący
z Krotoszyna Łukasz Kaczmarek. Dobra gra
w barwach Cuprum Lubin zaowocowała
transferem do Zaksy Kędzierzyn-Koźle.
W ekipie wicemistrzów kraju nasz siatkarz
miał szansę zadebiutować w rozgrywkach
Ligi Mistrzów. Co warte podkreślenia,
po transferze Łukasz stał się czołowym zawodnikiem drużyny i już kilka razy zgarniał
nagrodę MVP. Szkoda jedynie, że szkoleniowiec kadry narodowej nie zabrał Kaczmarka
na mistrzostwa świata, na których nasi nasi
siatkarze zdobyli złoto.

Medale prosto z Tajwanu
W lipcu na Tajwanie odbyły się mistrzostwa świata w sumo. Zaprezentowało
się tam trzech sumoków z powiatu krotoszyńskiego – Aron Rozum, Olimpia Robakowska i Michał Fabianowski. – To największy od dziesięciu lat sukces polskiego sumo
na MŚ. Cała kadra zasłużyła na wielkie brawa. Wróciliśmy do domów z jedenastoma
krążkami – mówił wówczas Dariusz Rozum, prezes Polskiego Związku Sumo. A.
Rozum wywalczył na tej imprezie srebro indywidualnie, a M. Fabianowski zdobył brąz
w juniorskiej drużynie i był piaty w zmaganiach indywidualnych.

Crossfit po krotoszyńsku
– Kolejna edycja LOGinLAB ponownie okazała się najlepszą imprezą w Polsce
oraz Krotoszynie i zmiażdżyła wszystkie poprzednie. Najlepsi zawodnicy w kraju zapewnili wysoki poziom zawodów – komentował na gorąco Dawid Kujawski, organizator LOGinLAB. – Podobnie jak w minionym roku największą radość sprawiła mi rywalizacja teamów. Gratuluję krotoszyńskim
drużynom, które dzielnie walczyły i znala-

zły się na wysokich finałowych pozycjach.
Zawody LOGinLAB w naszym mieście
po raz kolejny były imprezą udaną pod każdym względem.

Emocjonujące
zmagania zapaśników
W Krotoszynie zorganizowano dwie
ważne imprezy zapaśnicze. Pierwszą byłaXXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych. – To wyjątkowe
zawody, ponieważ dla wielu z was zacznie
się piękna sportowa kariera. Mało kto
z obecnych reprezentantów Polski nie zdobył medalu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży – powiedział w trakcie uroczystego otwarcia imprezy Andrzej Supron, wicemistrz olimpijski z Moskwy.
W połowie listopada nasze miasto było
gospodarzem VII Mistrzostw Polski Mło-

dzików w Zapasach w Stylu Wolnym.
Świetnie spisała się ekipa LKS Ceramik, plasując się na drugim miejscu w klasyfikacji
generalnej.
Nie można zapomnieć też o Robercie
Baranie, który został mistrzem kraju oraz
zwyciężył w Pucharze Polski w Teresinie.

Futbol na tak!
Co by nie mówić, od dawna sportem
numer 1 pod względem popularności jest
piłka nożna. W naszym powiecie odbyło się
wiele ciekawych turniejów, zwłaszcza dla
młodych adeptów futbolu, jak choćby Santander Cup, Astra Cup czy Reiss Cup. Ale
i starsi piłkarze nie mają powodów do narzekań. Miłośnicy futbolu pasjonowali się rozgrywkami KLHPN, Pucharu Krotoszyna
czy Playareny. Emocji nie brakowało także
na Summer Cup.

Krotoszyńscy darterzy
znaczą coraz więcej
Przez cały rok Gazeta Lokalna KROTOSZYN wspierała miejscowych darterów,
którzy organizują Krotoszyńską Ligę Darta,
Superligę Darta czy zawody w ramach Pucharu Polski. Nasi zawodnicy dzielnie walczyli na terenie całego kraju, odnosząc sukcesy m. in. w Lesznie, Pleszewie czy Jarocinie. Coraz lepiej wiedzie się krotoszynianom także w najważniejszych krajowych
turniejach.

Rozbiegany powiat
krotoszyński
Jeszcze kilka lat temu wnaszym powiecie mieliśmy tylko jeden klub zrzeszający
biegaczy – KS Krotosz. Ale bieganie zrobiło
się tak popularne, że powstały takie stowarzyszenia jak Koźmin Biega czy Krotoszyń-

ska Grupa Biegowa. Niemal w każdy weekend nasi zawodnicy startują w imprezach
biegowych na terenie całego kraju i za granicą, nierzadko zajmując czołowe pozycje
i promując powiat krotoszyński.

Sukcesów nie brakuje
Można by jeszcze długo wymieniać
sukcesy naszych sportowców, bo było ich
niemało. Wspomnijmy choćby osiągnięcia
bilardzistów – Weroniki Karwik, Weroniki
Połczyńskiej i Damiana Wierzyka, trójboistów – Szczepana Zimmermanna czy Andrzeja Ruska, lekkoatlety Czesława Roszczaka czy karateków UKS Shodan Zduny
i ASW Nippon Krotoszyn.
Wszystkim naszym sportowcom gratulujemy sukcesów w roku 2018 i życzymy
zdrowia oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji sportowych celów.
(GRZELO)
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POD NASZYM PATRONATEM

Pewne zwycięstwa faworytów
Pierwsze w sezonie zwycięstwo odniósł LZS Kobierno-Tomnice, gromiąc 13: 1 ekipę Don’t Cry. Cztery razy
piłkę do siatki wpakował Dominik Jędrkowiak, a trzykrotnie uczynił to Szymon
Jankowski.
Dobrze pojedynek z Żubrami rozpoczął zespół Hornets, ale ostatecznie skończyło się wysoką wygraną tych pierwszych – 11: 2. Graczem meczu był Michał Grzęda, który zaliczył trzy gole
i dwie asysty.
Pancom nie dał żadnych szans Pato
Błonie, zwyciężając 11: 0. Po dwa razy
na listę strzelców wpisywali się Jakub

FOT. Dominik Góral

W pierwszą sobotę nowego roku rozegrano piątą kolejkę Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej.
Na pozycji lidera utrzymała się drużyna A Seree Tee, która ograła Octagon 11: 4.

Apanel, Maciej Stefański oraz Adrian Radojewski.
Komplet punktów zgarnęła też drużyna A Seree Tee. Lider pokonał 11: 4
Octagon, a po trzy gole strzelili Dawid
Przybyszewski i Łukasz Budziak.

PIŁKA RĘCZNA

FOT. I LO Krotoszyn

Wicemistrzynie z Kołłątaja

14 grudnia w hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej odbył się Finał Wielkopolski Piłki Ręcznej Dziewcząt
Szkół Ponadgimnazjalnych. Reprezentacja I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie zajęła drugie miejsce, prze-

grywając w meczu o złoto z zespołem z Gniezna 10: 13.
Do ścisłego finału dostały się cztery
drużyny. W półfinałach ekipa I LO
w Gnieźnie pokonała licealistki z Tur-

Ekipa z Sulmierzyc wygrała z MTV
Rozdrażew 4: 1. Dwie bramki zdobył Mateusz Goliński, a zdaniem kibiców najlepszym
zawodnikiem spotkania był Daniel Owsianik, który strzelił gola i miał jedną asystę.
(GRZELO)

ku 14: 7, a krotoszynianki wygrały 12: 11
z I LO w Wolsztynie.
W spotkaniu o III miejsce padł remis 10: 10. Dogrywka również nie przyniosła rozstrzygnięcia i dopiero w serii
rzutów karnych lepsze były dziewczęta
z LO w Turku.
W finale nasze licealistki uległy rywalkom z Gniezna 10: 13. W zespole
z Kołłątaja, trenowanym przez Waldemara Wandelewskiego, zagrały: Natalia
Czubak, Florentyna Rybczyńska, Aleksandra Dutkowiak, Anna Grzyb, Dagmara Mujta, Maria Paluszkiewicz, Natalia Krzyżanowska, Joanna Łąkowska
i Karolina Frik.
(GRZELO)

Mariusz Walkowiak
Chiropraktyka metodą Pierce'a to
zaawansowana terapia, prowadzona
na specjalnej kozetce z zapadniami,
która pozwala na wyjątkowo dokładne
i bezpieczne działanie, nawet w przypadku skomplikowanych problemów
odcinka szyjnego kręgosłupa i zrotowanej miednicy. Efektem jest przywrócenie prawidłowej ruchomości
kręgów, pracy układu ner wowego,
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.

