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Z POLICJI

FOT. KPP Krotoszyn

Dwa radiowozy
dla krotoszyńskiej komendy

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie otrzymała dwa nowe radiowozy marki Opel Mokka. Zakup pojazdów był możliwy dzięki dofinansowaniu od naszych samorządów i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
W uroczystym przekazaniu samochodów udział wzięli starosta Stanisław
Szczotka, wicestarosta Paweł Radojewski,
przewodniczący Rady Powiatu Juliusz
Poczta, burmistrz Franciszek Marszałek
oraz insp. Mariusz Jaśniak – komendant
powiatowy policji.
Zakup radiowozów możliwy był
dzięki bardzo dobrze układającej się
współpracy z lokalnymi samorządami.

Oznakowany pojazd krotoszyńska komenda otrzymała dzięki dofinansowaniu
ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kobylinie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a drugi radiowóz – nieoznakowany – dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
oraz KWP w Poznaniu.
Komendant Mariusz Jaśniak zaznaczył, że samochody te mają służyć na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
Mundurowi, aby skutecznie nieść pomoc
ludziom znajdującym się w określonym
zagrożeniu, muszą mieć do dyspozycji
przyzwoite pojazdy oraz urządzenia
wsparcia technicznego. Komendant podziękował samorządom za pomoc.
(NOVUS)

KROTOSZYN

Wieża widokowa już stoi
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Na skrzyżowaniu ulic Ceglarska
i Bractwa Kurkowego w Krotoszynie
stanęła wieża obserwacyjno-widokowa o wysokości 15 metrów. Zbudowano ją w ramach zadania pod nazwą „Utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową”. Oficjalne otwarcie
odbędzie się prawdopodobnie
na początku kwietnia.
Koszt inwestycji wyniósł około 366,5
tys. zł, z czego 180 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na wieży zamontowana zostanie luneta, która pozwoli na obserwację przyrody, a przede wszystkim ptaków. Zagospodarowanie terenu obejmować ma m. in.
montaż stolików edukacyjnych zadaszonych wiatą i innych elementów małej architektury, montaż oświetlenia typu parkowego, utwardzenie nawierzchni kostką betonową, wykonanie trawnika i nasadzeń.
Pomysł utworzenia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno- widokową ma na celu wdrożenie działań edukacyjnych, który uświadomią
mieszkańcom gminy, jaki potencjał przyrodniczy znajduje się w zasięgu ręki.
(NOVUS)

Temat Tygodnia
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KONTROWERSJE

Mieszkańcy zaniepokojeni! Czy są powody do obaw?
W związku z licznymi pytaniami
od naszych Czytelników w sprawie
zmian wprowadzonych przez Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA
w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi postanowiliśmy
na naszym portalu przeprowadzić
ankietę. Zapytaliśmy w niej, jak często odpady zmieszane powinny być
odbierane z nieruchomości jednorodzinnych. Temat jest jednak bardziej
złożony i – jak się okazuje – kwestii
budzących wątpliwości mieszkańców jest więcej. Dlatego też zwróciliśmy się z kilkoma pytaniami do EKO
SIÓDEMKI.
Jeśli chodzi o naszą ankietę, to ostatecznie wzięło w niej udział 79 osób.
Aż 62 (78%) stwierdziły, że odpady zmieszane powinny być odbierane co tydzień
i w miastach, i na wsiach. Dziewięciu internautów (11%) uznało, że wystarczy, iż
będzie to czynione raz na dwa tygodnie.
Ośmiu (10%) opowiedziało się za opcją
„raz na dwa tygodnie na wsiach i co tydzień w miastach”. Nikt natomiast nie
uznał, że odpady powinny być wywożone
co dwa tygodnie w miastach i raz na tydzień na wsiach.
Ponadto w Internecie krąży petycja,
którą podpisało już ponad 640 mieszkańców. Domagają się odbioru śmieci co
tydzień, zarówno w mieście, jak
i na wsiach. Pomysłodawcą petycji jest
krotoszyński lekarz, Maciej R. Hoffman. – Jest to decyzja (o zmianie częstotliwości odbioru odpadów – przyp. red.)
bulwersująca nie tylko dlatego, że jednocześnie płacimy niemałe kwoty za wywózkę śmieci. Latem, podczas upałów,
będzie się to wiązać – szczególnie na dużych osiedlach – z fetorem, rojami much
oraz potencjalną obecnością w miejscach
gromadzenia śmieci szczurów i bezdomnych zwierząt. Tak rzadki odbiór śmieci
niewątpliwie spowoduje, że niektórzy
obywatele naszego miasta i gminy będą

albo spalali część z nich w swoich kotłach
i piecach, albo też wywozili owe odpady
poza miejsca zamieszkania i porzucali
na tzw. dzikich wysypiskach – czytamy
w petycji.
Jak do wyników ankiety i owej petycji odniósł się związek EKO SIÓDEMKA? – Według złożonych deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie gminy Krotoszyn zamieszkuje 35110
osób. 79 osób, które wypełniło ankietę,
stanowi zatem 0,002% wszystkich zamieszkałych – stwierdza Ewa Obal,
przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA. – Wyniki ankiety oraz przywołanej petycji pokazują, że niektórzy mieszkańcy w obecnej chwili odczuwają niepokój odnośnie
zmian w systemie gospodarowania odpadami. Obawy te wynikają w dużej

mierze ze straszenia społeczeństwa tym,
iż zmiana odbioru w częstotliwości zbierania odpadów zmieszanych doprowadzi do katastrofalnych skutków, tj. pojawienia się szczurów, zwiększonego spalania odpadów czy innych uciążliwości.
Zbiórka odpadów zmieszanych co dwa
tygodnie z terenu nieruchomości zamieszkałych funkcjonuje od dłuższego
czasu w innych miastach, jak choćby
w Miliczu, Jarocinie czy Ostrowie
Wlkp., i nie odnotowano uciążliwości
dla mieszkańców. Wszelkie wyjaśnienia
odnośnie argumentów zawartych w petycji zostaną udzielone w najbliższym
czasie w taki sposób, aby rozwiać wątpliwości mieszkańców, ukrócić spekulacje
odnośnie stawianych tam wizji przyszłości i zakończyć niepotrzebne niepokoje społeczne. Wystarczy, żeby mieszkańcy skupili się na prawidłowej segrega-

cji odpadów, a najbliższy czas zweryfikuje, czy zakładane czarne scenariusze były
zasadne.
Mamy także zgłoszenia od mieszkańców kamienic i bloków – a więc budynków wielorodzinnych, np z okolic
krotoszyńskiego rynku, że odpady są odbierane co dwa tygodnie, a powinny
być – jak twierdzą zgłaszający – co tydzień, gdyż tak wynika z zapisów w regulaminie EKO SIÓDEMKI, dotyczącego wywozu śmieci. – Należy wskazać jeden istotny fakt – w regulaminie mowa
jest o tym, iż odpady zmieszane z terenów nieruchomości zamieszkałych odbierane są co dwa tygodnie, w przypadku budynków wielolokalowych – co najmniej raz w tygodniu. Na rynku bądź
w wielu innych kamienicach zamieszkują różne ilości osób. Są kamienice, w których mieszkają dwie osoby, są takie,

w których zamieszkuje 40 osób.
W związku z powyższym nie wszystkie
nieruchomości, które znajdują się np.
na rynku, mają odbierane odpady zmieszane raz w tygodniu, albowiem sam
fakt posiadania kamienicy w zwartej zabudowie nie może warunkować cotygodniowego odbioru – wyjaśnia E. Obal.
Informowali nas również mieszkańcy ul. Farnej oraz Piekarskiej w Krotoszynie, że śmieci w ogóle nie są odbierane
od trzech tygodni. – Należy wskazać
konkretne adresy nieruchomości celem
weryfikacji i wyjaśnienia opisanej sytuacji. Póki co do Związku nie zgłaszano
braku w odbiorze odpadów z tych
ulic – mówi przewodnicząca EKO SIÓDEMKI.
A co z lokalami gastronomicznymi,
których właściciele narzekają, że odpady
odbierane są co dwa tygodnie? – W przypadku lokali gastronomicznych należy
pochylić się nad jednym istotnym faktem – czy właściciele wyrzucają do pojemnika na śmieci zmieszane tylko i wyłącznie te frakcje odpadów, które powinni, a nie wrzucają odpadów związanych
z prowadzoną działalnością – odpowiada
E. Obal. – Niektórzy podpisali już umowy na odbiór żywności oraz odpadów,
które zostają po przygotowaniu posiłków,
co poskutkowało tym, iż odbiór odpadów
co dwa tygodnie nie stanowi problemu.
Wszelkie placówki, które zajmują się dystrybucją, przetwarzaniem, przygotowywaniem potraw z produktów pochodzenia zwierzęcego, zaliczane są do tzw. kategorii 3 – są to odpady niebezpieczne, które trzeba utylizować poprzez specjalistyczne firmy oraz posiadać Kartę Przekazania Odpadu. W związku z powyższym
właściciele gastronomii w pierwszej kolejności powinni zweryfikować, jakie frakcje
odpadów wyrzucają do pojemników
przeznaczonych na odpady komunalne – kończy przewodnicząca EKO SIÓDEMKI.
ANDRZEJ KAMIŃSKI / MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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CHWALISZEW

Ogromna korzyść dla wielu mieszkańców
30 stycznia w Chwaliszewie odbył
się uroczysty odbiór przebudowanej
i rozbudowanej stacji uzdatniania
wody. Projekt był realizowany
od stycznia do listopada ubiegłego
roku. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 3 497 000 zł.

Z POLICJI

FOT. KPP Krotoszyn

Podsumowali zeszłoroczną pracę

W Komendzie Powiatowej Policji
w Krotoszynie podsumowano pracę
funkcjonariuszy w roku 2018. Gospodarzem odprawy rocznej był komendant insp. Mariusz Jaśniak.
Na spotkaniu obecni byli insp. Roman Kuster – pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu,
starosta Stanisław Szczotka, burmistrz
Franciszek Marszałek, Maria Kołodziejczyk z Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie, a także kierownictwo, funkcjonariusze i pracownicy krotoszyńskiej policji.
Komendant omówił wyniki i efekty
pracy krotoszyńskich policjantów
w 2018 roku. Przedstawił rezultaty działań poszczególnych pionów komendy
oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. Rozmawiano także na temat wielu
programów i działań prewencyjnych, realizowanych w ubiegłym roku przez KPP
w Krotoszynie, których celem była poprawa bezpieczeństwa w powiecie.
Insp. Mariusz Jaśniak podziękował
władzom samorządowym za dobrą współpracę, za wsparcie finansowe w wielu kwestiach. Przypomniał choćby o dofinanso-

waniu zakupu dwóch nowych samochodów, które już jeżdżą po drogach naszego
powiatu, czy namiotu szkoleniowego.
Insp. Roman Kuster z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ocenił pracę krotoszyńskich funkcjonariuszy na poziomie bardzo dobrym. Od lat bowiem
nasza jednostka zajmuje czołowe miejsca
w województwie pod kątem wyników
w służbie.
Zaproszeni goście zgodnie podkreślali znaczenie i trudy policyjnej służby.
Wszyscy podziękowali mundurowym,
jak również pracownikom cywilnym
za poświęcenie włożone w codzienną pracę i służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podziękowali też za dotychczasową współpracę.
Starosta Stanisław Szczotka przekazał na ręce komendanta fantom, który będzie pomocny przy szkoleniach dla policjantów oraz przy organizacji turniejów
bezpieczeństwa ruchu drogowego dla
dzieci i młodzieży. Policjanci otrzymali
również zapięcia do rowerów i naklejki,
które będą rozdawane w ramach projektu
„Bezpieczny rower”.
(NOVUS)

Inwestycja została dofinansowana
kwotą 1 869 760 zł przez samorząd województwa wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich
na lata 2014-2020 z podrozdziału
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
W spotkaniu w Chwaliszewie uczestniczyli Marcin Jamry – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krotoszynie wraz
z pracownikami, burmistrz Franciszek
Marszałek i pracownicy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, starosta Stanisław
Szczotka i wicestarosta Paweł Radojewski,
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz przedstawiciel firmy HYDRO-MARKO, która
była głównym wykonawcą inwestycji.
Efektem zrealizowanego zadania jest
dostarczanie do setek posesji wody pitnej

o odpowiedniej jakości oraz zmniejszenie
zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez
likwidację zbiorników bezodpływowych
ścieków. Jak podkreślali przedstawiciele
PGKiM, stacja uzdatniania wody została
wyposażona w nowoczesne urządzenia,
które są zautomatyzowane i zapewniają stabilne oraz bezpieczne dostarczanie wody.
Stacja w Chwaliszewie obsługuje 11
wsi w gminie Krotoszyn i rocznie będzie
produkować 500 tysięcy metrów sześciennych wody pitnej. – Chciałbym po-

gratulować zarządowi spółki PGKiM dobrze zakończonej inwestycji. Jak wspomniał wicemarszałek Grabowski, fajnie,
gdy się podpisuje takie umowy, ale później zdarzają się problemy z realizacją danej inwestycji. Dziś jesteśmy w tym szczęśliwym momencie, kiedy wszystko poszło zgodnie z planem. To efekt dobrej
współpracy samorządów z władzami województwa – powiedział burmistrz Franciszek Marszałek.

W grupie uczniów klas V-VIII triumfowała Wiktoria Sikora, a kolejne pozycje zajęli
Wiktoria Jarecka, Andrzej Sikora, Paulina

Olejnik, Kacper Kucharski, Nikola Pluta,
Igor Dziergwa i Zuzanna Olszańska.

(NOVUS)

BIADKI

Warcaby
w bibliotece
W drugim tygodniu ferii filia nr 4
w Biadkach Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej zorganizowała zajęcia
dla dzieci. Uczestnicy doskonalili
swoje umiejętności gry w warcaby.
Ostatniego dnia zajęć zorganizowano
turniej w warcaby. Wszyscy gracze otrzymali
słodycze i nagrody, ufundowane przez KBP.
W kategorii przedszkolaków i klas I-IV pierwsze miejsce zajął Antoni Sikora.

(ANKA)
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FERIE

Z SESJI

Zimowisko z Jedynką

Słowo „dziękuję” wywołało dyskusję
Na styczniowej sesji Rady Miejskiej
w Krotoszynie doszło do ciekawej
polemiki na temat tego, czy należy
dziękować władzom samorządowym za zrealizowanie inwestycji.
Radni nie byli w tej kwestii jednomyślni.

W trakcie ferii zimowych Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wlkp.
po raz drugi zorganizowała dla dzieci zimowisko, połączone z nauką jazdy na nartach. Uczniowie wyjechali
do Harrachova pod opieką dyrektora
Jacka Zawodnego oraz nauczycielki
Ewy Gostek.
Przez pięć dni dzieci miały okazję poznawać podstawy jazdy na nartach, a te,
które już to potrafią – doskonalić swoje
umiejętności. Koźminianie codziennie

kilka godzin spędzali na stokach w Prichovicach i Paseky nad Jizerou.
Bardzo dobre warunki – ponad metr
pokrywy śnieżnej, temperatura -5/-7
stopni C, brak wiatru oraz słoneczna pogoda – sprawiły, że czas szybko upływał,
a uczniowie aktywnie wypoczywali, zapominając o trudach roku szkolnego.
Ponadto w czwartym dniu skorzystali również z kąpieli w aquaparku w Jabloncu. Dzieci, zadowolone i wypoczęte,
wróciły bezpiecznie do domów.
(ANKA)

Zaczęło się od podziękowań Izabeli
Pługowskiej, sołtys wsi Osusz. – Nie tak
dawno został oddany plac budowy ul. Dębowej. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi, radnym
oraz panu Andrzejowi Kaikowi z Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Bardzo długo czekaliśmy na tę drogę, już moja poprzedniczka kierowała pisma w tej sprawie.
Ślicznie dziękujemy w imieniu Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi – oznajmiła I.
Pługowska.
Radny Bartosz Kosiarski uznał jednak, że słowa podziękowań są niepotrzeb-

STRAŻ POŻARNA

Zakładane cele zostały zrealizowane
31 stycznia odbyła się odprawa roczna, w trakcie której podsumowano
działalność Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w minionym roku. Spotkanie połączone było z uroczystym
wprowadzeniem do podziału bojowego nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA i przekazaniem sprzętu pożarniczego.
St. bryg Jacek Strużyński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, przywitał funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP
PSP w Krotoszynie oraz zaproszonych gości. W uroczystości udział wzięli bryg.
Andrzej Bartkowiak – komendant wojewódzki PSP, starosta Stanisław Szczotka,
wicestarosta Paweł Radojewski, Juliusz
Poczta – przewodniczący Rady Powiatu,
wiceburmistrz Krotoszyna Ryszard

Czuszke, burmistrz Zdun Tomasz Chudy, burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński,
burmistrz Koźmina Wlkp. Maciej Bratborski, burmistrz Sulmierzyc Dariusz
Dębicki, wójt Rozdrażewa Mariusz Dymarski, ks. prałat Ryszard Dziamski – kapelan krotoszyńskich strażaków, dh Jacek
Wybierała – prezes ZOSP RP Powiatu

Krotoszyńskiego, dh Waldemar Florkowski – wiceprezes ZOSP RP Powiatu Krotoszyńskiego.
Komendant Jacek Strużyński omówił
zeszłoroczną działalność KP PSP, wspomniał ważne przedsięwzięcia i wydarzenia. Jak powiedział, zakładane cele i zadania zostały w pełni zrealizowane, a niektó-

ne. – Proszę nie dziękować za to, że tworzy się infrastruktura w mieście i gminie.
Jest to obowiązek gminy. Po to tu jesteśmy, jako rada i burmistrz, żeby państwu
służyć. To wy tworzycie gminę, a nie radni i pan burmistrz. Ja rozumiem, że państwo cieszycie się z tej drogi, ale to jest normalna sprawa i mam nadzieję, że takich
inwestycji będzie coraz więcej – stwierdził B. Kosiarski.
Ta wypowiedź nie bardzo spodobała
się radnemu Pawłowi Sikorze, zwłaszcza – jak podkreślił – w obecności młodzieży, która była na sali sesyjnej. – Droga
młodzieży, chciałbym, żebyście – opuszre działania nawet wykraczały poza założony plan. J. Strużyński podziękował komendantowi wojewódzkiemu oraz samorządowcom z powiatu krotoszyńskiego
za wsparcie, podkreślając, że nowy sprzęt
to lepsze wyposażenie, a co za tym
idzie – wyższy poziom i skuteczność prowadzonych działań. Komendant podziękował także funkcjonariuszom i pracowników PSP za zaangażowanie i rzetelną pracę.
Zwrócono też uwagę na świetnie
układającą się współpracę KP PSP z jednostkami OSP z terenu powiatu. To
w dużej mierze dzięki mobilności Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej udało się
wypracować bardzo dobry średni czas dojazdu do miejsca zdarzenia, który w roku 2018 wyniósł 6 minut i 48 sekund
(na 851 interwencji).
Druga część spotkania odbywała się
na placu komendy, gdzie doszło do uroczystego wprowadzenia do podziału bojowego nowego pojazdu pożarniczego
i przekazania zakupionego sprzętu.
Wszystko poświęcił ks. prałat Ryszard
Dziamski. Kluczyki do nowego samocho-

czając tę salę – o jednej rzeczy zapomnieli. Dla mnie to rzecz niesłychana, że nauczyciel, pedagog jest zbulwersowany
używaniem słowa „dziękuję”. Używajcie
tego słowa jak najczęściej, w jak największej ilości sytuacji. Zapomnijcie o tej wypowiedzi – powiedział P. Sikora.
– Ja używam słów „proszę”, „dziękuję” i „przepraszam”. Młodzieży tego nie
zabraniam, a wręcz zachęcam, żeby tych
słów używała. Moja wcześniejsza wypowiedź znaczyła nic więcej jak „nie ma
za co dziękować, pani sołtys” – odrzekł B.
Kosiarski.
– W takim razie dziękuję za te słowa,
które pan przed chwilą wypowiedział.
Rzeczywiście, nie tylko ja, ale również inni radni i sołtysi zrozumieli podobnie.
Cieszy nas to, że mamy pozwolenie
na wyrażanie swoich podziękowań – spuentował P. Sikora.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

du z rąk komendanta wojewódzkiego oraz
starosty krotoszyńskiego odebrał dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie – st. kpt. Sławomir Włodarczyk.
Nowy
pojazd
pożarniczy
GCBA 9,5/60 został wykonany na podwoziu MAN TGS i wyposażony jest w silnik o mocy 420 KM oraz uterenowione
podwozie z napędem 6x6. Samochód ma
zbiornik wodny o pojemności 9520 dm3
oraz zbiornik na środek pianotwórczy
o pojemności 960 dm3. Całość uzupełnia
jednozakresowa autopompa o wydajności 6000 dm3/min. Zabudowę pojazdu
wykonała firma STOLARCZYK. Koszt
zakupu to ponad milion złotych. Środki
finansowe na ten cel pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, samorządu województwa wielkopolskiego
oraz samorządów powiatu krotoszyńskiego. Wraz z pojazdem strażakom przekazano również sprzęt ratowniczy o wartości 120 tys. złotych.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Upamiętnili bohaterów powstania
3 lutego odbyły się uroczystości upamiętniające setną rocznicę walk powstańców wielkopolskich na Ziemi
Zdunowskiej. Wzięli w nich udział
samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń i szkół oraz wielu mieszkańców.
O godz. 9.00 Mszę św. w intencji poległych powstańców i ich rodzin odprawił
ks. proboszcz Krzysztof Śliczny. Wygłosił
kazanie o ks. Bolesławie Jaśkowskim – kapłanie, patriocie, społeczniku. Oprawę
muzyczną zapewniło Koło Śpiewacze
Harmonia ze Zdun.
Po mszy delegacje samorządu oraz
różnych instytucji, przy asyście pocztów
sztandarowych oraz warcie I Zdunowskiej Drużyny Harcerskiej, a także z oprawą muzyczną Orkiestry Dętej z Sulmierzyc, złożyły kwiaty przy pomniku
Ofiar II Wojny Światowej i Totalitary-

zmów oraz przy pomniku i mogile Powstańców Wielkopolskich.
Na zakończenie uroczystości odczytany został apel pamięci. Wymieniono nazwiska uczestników powstania wielkopolskiego ze Zdun i okolic. Ponadto burmistrz

Tomasz Chudy wraz z delegacją samorządu oraz w towarzystwie Ewy Masłowskiej
z rodziną uczcili pamięć Karola Masłowskiego, składając kwiaty na grobie pierwszego poległego zdunowskiego powstańca.
Potem na zdunowskim rynku,
pod nadzorem druhów z Ochotniczej
Straży Pożarnej, rozpalono ognisko i pieczono kiełbaski. Z kolei w kawiarni Retro
w ratuszu licznie zebrani goście wysłuchali prelekcji Łucji Długiewicz-Paszek,
Grzegorza Kryga oraz Ewy Masłowskiej – żony wnuka Karola Masłowskiego.
Rozdawano również flagi powstańcze.
Uroczystości zorganizował Zdunowski Ośrodek Kultury, we współpracy
z OSP, I Zdunowską Drużyną Harcerską,
Parafią pw. Św. Jana Chrzciciela, burmistrzem i zdunowskimi kombatantami.
(NOVUS)

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

Na Bieżąco

Fałszywe alarmy bombowe
30 stycznia po godzinie 18.00 w supermarkecie Kaufland w Krotoszynie zarządzono ewakuację. Nieznana osoba
zgłosiła, że w obiekcie tym podłożono
bombę. Na miejsce przyjechały trzy radiowozy policji. Pracownicy i klienci
sklepu, łącznie około 70 osób, zostali
wyprowadzeni na zewnątrz. Jak się
okazało, nie był to odosobniony przypadek. Tego dnia bowiem w wielu miejscowościach zarejestrowano takie
zgłoszenia. Wszystkie były fałszywe.
– O godz. 17.17 do Centralnego
Biura Śledczego Policji w Poznaniu drogą mailową wpłynęła informacja, że
w jednym ze sklepów sieci handlowej
w Polsce został podłożony ładunek wybuchowy. Informacje przekazano
do wszystkich powiatów w Wielkopol-

sce – mówi Piotr Szczepaniak, oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
Do marketu skierowano sześciu policjantów, w tym dwóch z grupy rozpoznania minersko-saperskiego. – Jednocześnie
uzyskano rekomendację z CBŚ, że ta in-

formacja ma niską wiarygodność – dodaje funkcjonariusz.
Na miejscu policjanci poinformowali
kierowniczkę sklepu o zaistniałym zgłoszeniu. Ta, po konsultacji z dyrektorem,
podjęła decyzję o ewakuacji budynku. Następnie funkcjonariusze przeszukali cały
obiekt i nie stwierdzili żadnych podejrzanych przedmiotów czy pakunków, które
by mogły być ładunkiem wybuchowym.
Podobne zgłoszenia w ostatnich dniach
odnotowano w sklepach Kauflandu w Elblągu, Kaliszu, Oleśnicy, Jarocinie, Swarzędzu, Pile czy Wrocławiu. Wszędzie
przeprowadzono ewakuację, a zgłoszenia
okazały się fałszywe.
Policjanci z komendy wojewódzkiej
i Centralnego Biura Śledczego będą ustalali sprawcę fałszywego alarmu. Za zgłoszenie nieprawdziwej informacji o zagrożeniu, które może obejmować większą
grupę osób, grozi kara od sześciu miesięcy
do ośmiu lat więzienia.
(NOVUS)

LUTOGNIEW

Groźny pożar warsztatu

FOT. JRG Krotoszyn

WIELKOPOLSKA
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W sobotę, 26 stycznia, strażacy walczyli z pożarem warsztatu samochodowego w miejscowości Lutogniew.
Ogień zagrażał obiektom znajdującym się w pobliżu.

SMOLICE
Żaneta Golinska z Urzędu Stanu Cywilnego. W spotkaniu uczestniczyli
także sołtys Józef Ratajczak i Zdzisław Kamiński.

FOT. www.kobylin.pl

Życzenia dla stulatki

29 stycznia setne urodziny obchodziła mieszkanka Smolic, Czesława
Konterewicz. Szanowną jubilatkę

odwiedzili burmistrz Tomasz Lesiński, przewodniczący Rady Miejskiej
w Kobylinie Piotr Chlebowski oraz

Burmistrz Kobylina wręczył jubilatce
list gratulacyjny i bukiet kwiatów, życząc
jednocześnie kolejnych jubileuszy. List
gratulacyjny dla Czesławy Konterewicz
skierował także prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki.
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze i było okazją do bliższego
poznania stuletniej smoliczanki. Pani
Czesława cieszy się znakomitą kondycją, pogodą ducha. Pomimo sędziwego
wieku jest promienna i otwarta na towarzystwo.
OPRAC. (NOVUS)

Do działań zadysponowano osiem zastępów – trzy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i po jednym
z OSP Krotoszyn, OSP Lutogniew, OSP
Kobylin, OSP Zduny oraz OSP Baszków.
Z kolei jednostka OSP Biadki stanowiła
zabezpieczenie operacyjne powiatu
do czasu zakończenia akcji w Lutogniewie.
Wydobywające się spod konstrukcji
budynku kłęby dymu oraz wychodzące
na zewnątrz płomienie stanowiły realne
zagrożenie dla innych znajdujących się
tam obiektów. Jak stwierdzono, palił się
budynek gospodarczy, gdzie mieścił się
przydomowy warsztat samochodowy.
W środku panowały duże zadymienie
i wysoka temperatura. Rozwinięty pożar
zagrażał bezpośrednio hali zbudowanej

z płyty warstwowej, w której znajduje się
zakład krawiecki. Właściciel hali poinformował strażaków, że w pobliżu znajdują
się butle z gazem propan-butan, wykorzystywane do ogrzewania zakładu.
Strażacy podali jeden prąd gaśniczy
piany ciężkiej z urządzenia ONE SEVEN
w natarciu na palący się warsztat samochodowy oraz jeden prąd wody na rozgrzane butle z gazem. Gdy na miejsce dotarły kolejne zastępy, podano kolejny prąd
wody w obronie zagrożonych obiektów.
Po stłumieniu ognia przystąpiono
do usuwania na zewnątrz nadpalonych
elementów wyposażenia warsztatu, które
systematycznie dogaszano w miejscu niestwarzającym zagrożenia.
Poszkodowany został jeden z mężczyzn, który miał poparzone dłonie. Oddano go pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na koniec działań budynek sprawdzono kamerą termowizyjną
oraz detektorem wielogazowym. Zagrożeń nie stwierdzono.
(NOVUS)

8

Plebiscyt

WTOREK, 5 lutego 2019

Plebiscyt

9

NASZA AKCJA

Ostatnie dni głosowania!
Trwa 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. Głosowanie zakończy
się już w najbliższą niedzielę, o godzinie 23.59.
Na naszej liście znajduje się 15 sportowców, 15 osobowości sportowych i 5
imprez sportowych. W kategorii SPORTOWIEC ROKU 2018 prowadzi (stan
na 4 lutego, godz. 11.00) sumoka Michał
Fabianowski, na którego oddano 30,4%
głosów. Drugą lokatę zajmuje biegacz Karol Olejniczak – 14,4%, a tuż za nim plasuje się kolejny przedstawiciel sumo,
Aron Rozum – 12,7%. Na czwartą pozycję awansowała piłkarka ręczna Sylwia
Bartkowiak – 9,9%, piąta jest bilardzistka
Weronika Połczyńska – 6,9%, a za nią
znajduje się kolejna bilardzistka Weronika Karwik – 6,8%. Kolejne miejsca zajmują trójboista Szczepan Zimmermann,
siatkarz Patryk Foltynowicz i darter Przemysław Pawlicki.
W kategorii SPORTOWA OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 na prowadzeniu jest
lekkoatleta Czesław Roszczak – 46%, który wyprzedza Sławomira Gruchałę, dyrektora koźmińskiego GOS-u – 30,4%

Dariusza
Rozuma,
prezesa
i
PZS – 12,6%. Jeśli chodzi o SPORTOWE
IMPREZY, to na razie największą liczbę
zwolenników ma Summer Cup.
Plebiscyt zakończy się Sportową Galą, która odbędzie się 22 lutego w Restauracji Leśniczówka. Gościem specjalnym
będzie Piotr Reiss, legenda poznańskiego
Lecha. W trakcie imprezy nagrodzimy
także SPORTOWĄ NADZIEJĘ POWIATU, którą wybierze kapituła, powołana przez starostę krotoszyńskiego. Dla
SPORTOWEJ NADZIEI POWIATU starosta ufunduje roczne stypendium.
Zaraz po gali odbędzie się bal. Bilety
można nabyć w naszej redakcji – ul. Mały
Rynek 13/10. UWAGA! Bal Sportowca będzie charytatywny. Chcemy bowiem wesprzeć Krzysztofa Jankowskiego, który
od października 2017 roku zmaga się
z chorobą nowotworową. Pan Krzysztof
jest nosicielem genu BRCA1 i istnieje leczenie, dzięki któremu będzie mógł żyć. Niestety, jest to kosztowna terapia i potrzebne
jest wsparcie ludzi o dobrych sercach.
Wpłaty na rzecz K. Jankowskiego
można dokonywać na numer konta:
95 1090 1157 0000 0000 1502 2029
z dopiskiem „Krzysztof Jankowski”

W trakcie balu będzie można, za dowolne datki na rzecz Krzysztofa, skorzystać z foto budki. Taką możliwość zapewni StudioV 24 Sebastian Szostak.
Głosowanie potrwa do 10 lutego,
do godziny 23.59. UWAGA – dla głosują-

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

cych przewidujemy nagrody. Galeria Krotoszyńska funduje bon na zakupy o wartości 200 zł, Sklep Motoryzacyjny Pawlicki – bon o wartości 150 zł do wykorzystania w sklepie, Centrum Tańca ShowDance trzy bony o wartości 100 zł na miesiąc
zajęć, Akademia Piłkarska Reissa – pięć
bonów o wartości 125 zł na miesiąc zajęć,
Nest Bank – nagrodę o wartości 250 zł,
Kabaret Neo-nówka – trzy podwójne zaproszenia o wartości 160 zł na spektakl.
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 lutego, do godz. 23.59. W treści maila należy
także podać numer telefonu, z którego
oddano głos.
PARTNERAMI STRATEGICZNYMI plebiscytu są firma ENERGYSPED
i RESTAURACJA LEŚNICZÓWKA,
a PARTNERAMI – GALERIA KROTOSZYŃSKA, AKADEMIA PIŁKARSKA
REISSA, CENTRUM TAŃCA SHOWDANCE, GABI-PLAST, SKLEP MOTORYZACYJNY PAWLICKI, NEST
BANK, W STARYM STYLU, STUDIOV 24 SEBASTIAN SZOSTAK, KABARET NEO-NÓWKA, CENTRUM
BUDOWLANE BANASZAK, DIETETYK PIOTR KAŹMIERCZAK, MONEW DLA WYJĄTKOWYCH KOBIET,
KROTOSTREFA, STOWARZYSZENIE
NA RZECZ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KROTOSZYNIE
oraz wszystkie gminy naszego powiatu.
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:
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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ZSP ZDUNY

Na praktyki do Irlandii

KOŹMIN WLKP.

Ludzie o wielkiej determinacji
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu
na praktyki zagraniczne do Irlandii
w ramach programu ERASMUS+,
od września uczestniczą w zajęciach
językowych i kulturowych.
W trakcie ferii grupa uczniów spotykała się na zajęciach językowych, prowadzonych przez Patrycję Kruszczyńską – nauczycielkę języka angielskiego,
która we wrześniu wspólnie z młodzieżą
wyjedzie do Irlandii.

Projekt praktyk zagranicznych realizowany jest w konsorcjum z Centrum
Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Kaliszu oraz dwoma innymi szkołami – ZSZ im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu i ZSP-B w Tarcach. W ramach
projektu „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie”
Kilińczycy będą zdobywać nowe umiejętności na irlandzkim rynku pracy i doskonalić język obcy, a przy okazji poznają nową
kulturę. Tym samym ich portfolio zawodowe wzbogaci się o zagraniczne praktyki.
OPRAC. (ANKA)

BIBLIOTEKA

FOT. Krystian Włódarczyk

Jolanta Bartoś
ponownie w Krotoszynie

29 stycznia już po raz czwarty w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej gościła Jolanta Bartoś, pisarka, która
przez wiele lat mieszkała w naszym
mieście. Tym razem autorka promowała swoje najnowsze powieści – „Obłęd” i „Fatum”.
J. Bartoś urodziła się w Jarocinie,
przez długi czas mieszkała w Krotoszynie,
a obecnie związana jest z Lesznem. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski, Instytut
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Debiutowała w 2016 roku powieścią
„Niepokorna”. Kolejne jej powieści to

„Jad” i „Uwięzieni w Galerii Lochy” oraz
wspomniane wcześniej „Obłęd” i „Fatum”.
Podczas spotkania w KBP pisarka
opowiadała głównie o dwóch ostatnich
powieściach. Jak przyznała, interesują ją
motywy postępowania seryjnych morderców i „zakamarki ludzkiej duszy”, często
prowadzące do okrutnych zbrodni.
Po spotkaniu można było zdobyć autograf
pisarki i podzielić się opiniami na temat
jej powieści.
Wszystkie książki J. Bartoś można
wypożyczyć w krotoszyńskiej bibliotece.
(ANKA)

Pierwszego dnia lutego już po raz
dziewiąty zorganizowano Galę Sportowca Olimpiad Specjalnych Oddziału Wielkopolskie-Konin. Część oficjalna odbyła się w koźmińskim kinie
Mieszko, a potem, już w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Borzęciczkach, przygotowano bal.
Zabawę dla uczestników prowadził
Sławomir Jenerowicz „Komik Show”.
Olimpiady Specjalne to stowarzyszenie, którego działalność polega na organizowaniu treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez sport zawodnicy rozwijają się zarówno fizycznie, jak i społecznie.

Pokazując ich wysiłek, emocje i radość
z uprawiania sportu, stowarzyszenie stara
się przełamywać stereotypy, przyczyniając się do lepszego zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W IX Gali Sportowca Olimpiad Specjalnych uczestniczyli przedstawiciele samorządów powiatu, Krotoszyna, Koźmina Wlkp. i Pogorzeli, władze Oddziału
Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska
Wielkopolskie-Konin, wolontariuszki
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy czy partnerzy-sportowcy: Andrzej Olszewski, Przemysław
Kuca, Sylwia Bartkowiak, Konrad Powroźnik. Pozdrowienia przesłali również

Otylia Jędrzejczak i Łukasz Kaczmarek.
Na galę przybyło 150 zawodników
i trenerów z 15 klubów Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Wielkopolskie-Konin. Impreza ta była świetną okazją do podsumowania sportowych wydarzeń minionego roku, docenienia sportowców i wspólnej zabawy. Wręczono nagrody, oglądając pokaz multimedialny,
przygotowany przez Violettę Kubacką.
Dzięki temu widzowie mogli ponownie
przeżyć wszystkie sportowe chwile, wygrane zawody, obozy czy treningi.
Uhonorowano 15 sportowców, którzy zapisali się w minionym roku swoimi
sukcesami – Katarzynę Maruchę (SOSW
nr 1 Kalisz), Urszulę Ziemiańską (WTZ
Turek), Michała Jesiołowskiego (ZPEW
Turek), Karolinę Skitek (SOSW Rychwał), Huberta Szkudlarka (OREW Marianowo Herkules), Marka Pruskiego
(ZPS Pleszew), Andrzeja Galarowicza
(WTZ Konin), Jakuba Koszewskiego
(SOSW Konin), Piotra Gralińskiego (ZSS

Jarocin), Karolinę Szuletę (Wolica ORW
Tęcza), Marcina Golca (Kalisz), Norberta
Słomiannego (ZSS Krotoszyn), Piotra
Henkela (SOSW Konarzew), Mariusza
Szymańskiego (WTZ Koło) i Mariana
Góraka (SOSW Borzęciczki).
Organizatorzy podziękowali również
licznej grupie sponsorów, a byli nimi firma Lege Koźmin Wlkp., Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp., Adam
Ochmann, Sklep Zielarsko-Medyczny
Dom Zdrowia, BOLSIUS POLSKA, Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”, GS Samopomoc Chłopska
Koźmin Wlkp., Cukiernia Słodka Dziurka Koźmin Wlkp., firma Dwa Jabłka
Przemysław Panel, Konstrukcje Stalowe
PAX MASZYNY, Usługi Ślusarskie Sławomir Płóciennik, COLOR Shift oraz
wolontariuszki z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy z wychowawczynią Zofią Gościniak.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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PIŁKA NOŻNA

Smektała znów w Piaście!
Po ponad dziesięciu latach do Piasta Kobylin powrócił Jakub Smektała. Skrzydłowy, który ma na koncie
przeszło 100 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju,
od rundy wiosennej ponownie przywdzieje biało-zielone barwy.
Jakub Smektała jest wychowankiem
Sparty Miejska Górka. Z tego klubu
przeniósł się do Piasta Kobylin. W sezonie 2007/08 bardzo dobrą grą zapracował na transfer do Jaroty Jarocin. Dalej

HALOWA PIŁKA NOŻNA

jego kariera już tylko przyspieszała.
Od sezonu 2008/09 reprezentował barwy ekstraklasowego Piasta Gliwice. Kolejnymi klubami w jego przygodzie z futbolem były Ruch Chorzów i Zawisza
Bydgoszcz.
W ostatnich latach Smektała grał
na poziomie drugiej (Wisła Puławy)
oraz trzeciej (Sokół Kleczew) ligi. Po 11
latach zdecydował się wrócić do kobylińskiego Piasta. Dla zespołu trenera Jarosława Ploty jest to potężne wzmocnienie.

Kobylinianie rozegrali już pierwszy
sparing. Na sztucznym boisku w Jarocinie przegrali 2: 3 z miejscowym Jarotą.

DART

SZACHY

Gole dla Piasta strzelili Patryk Kamiński
i Dominik Snela.
(GRZELO)

Triumf Polonii w Evitta Cup Nasi rzucali UKS Dragon w Gorzycach Wielkich

w Pleszewie

W hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej
odbył się turniej Evitta Cup dla dzieci
z rocznika 2008. Triumfowała drużyna
Polonii Środa Wlkp., która w finale pokonała 1: 0 KS Kaliszanin Kalisz.
Do zmagań przystąpiło osiem drużyn, które podzielono na dwie grupy.
W zawodach wystąpiły dwa zespoły Akademii Talentów Krotoszyn. Oba zajęły
trzecią pozycję w swoich grupach.
W barażach pomiędzy ekipami z trzecich i czwartych miejsc Akademia Talentów Krotoszyn I przegrała z Akademią Piłkarską Ostrzeszów 2: 4, a drugi team AT
Krotoszyn uległ po rzutach karnych
Ostrovii Ostrów Wlkp. W półfinałach KS
Kaliszanin wygrał 1: 0 z Pogonią Nowe
Skalmierzyce, a Polonia Środa Wlkp. rozgromiła 5: 1 Raszkowiankę Raszków.

Siódme miejsce zajął drugi zespół
Akademii Talentów, ogrywając 4: 1 kolegów z pierwszej drużyny. Na piątej lokacie uplasowali się ostrzeszowianie, pokonując po rzutach karnych Ostrovię.
Na trzeciej pozycji zawody zakończyli piłkarze Pogoni Nowe Skalmierzyce,
którzy wygrali 3: 2 z Raszkowianką Raszków. Triumfował zespół Polonii Środa
Wlkp., po finałowym zwycięstwie 1: 0
na Kaliszaninem.
W trakcie turnieju można było podziwiać pokaz freestyle z piłką w wykonaniu Kamila Frąckowiaka. Każdy z uczestników imprezy otrzymał pamiątkowy
medal oraz drobny upominek od firmy
Ewa S.A.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Superliga na półmetku
Dziewiąta kolejka krotoszyńskiej Superligi Darta zakończyła pierwszą
rundę rozgrywek. Liderem na półmetku rywalizacji jest Jacek Cieślak,
który ma na koncie komplet zwycięstw. Na drugim miejscu plasuje
się zwycięzca poprzedniej edycji, Sebastian Szostak.
Niepokonany Jacek Cieślak tym razem ograł Mateusza Wojtaszka (6: 1)
oraz Ewę Pawlicką (6: 2). Z kolei Sebastian Szostak pokonał Pawła Pawlickiego

(6: 1) i Przemysława Pawlickiego (6: 3).
Popularny Sali wygrał za to z bratem,
Pawłem Pawlickim (6: 2). Ma jednak
gorszy bilans legów od Sławomira Olgrzymka, który zajmuje trzecią lokatę,
a w dziewiątej kolejce ograł Włodzimierza Skalskiego (6: 1) i otrzymał punkty
za walkower ze Zdzisławem Jusiakiem
(6: 0).
Bardzo dobrze spisuje się debiutujący
w superlidze Marcin Kmieciak. Plasujący
się obecnie na piątym miejscu darter
otrzymał walkower za pojedynek z Mate-

W Pleszewie rozegrano trzeci turniej rankingowy darta. Bardzo dobrze zaprezentowali się przedstawiciele Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta. W finale pań zmierzyły się Anna Kowalczyk i Marta
Pawlicka, a w rozgrywkach męskich trzecie miejsce zajął Przemysław Misiak.
Do rozegrania pozostały jeszcze dwa
turnieje. W trzecim Marta Pawlicka w fazie grupowej ograła Joanną Ryńską (2: 1)
oraz Martę Nowak (2: 1), a w półfinale
okazała się lepsza od Aleksandry Gramali
(3: 2). W finale krotoszynianka musiała
uznać wyższość koleżanki z SKLD – Anny Kowalczyk. Dla mieszkanki Ostrowa
Wlkp. było to trzecie zwycięstwo w tej
edycji.
Pierwsze doświadczenia w darcie
zbiera inna krotoszynianka, Anita Krysicka, która zakończyła udział w turnieju
na fazie grupowej.
W gronie mężczyzn trzeci był Przemysław Misiak. Z kolei Damian Kluba został sklasyfikowany na pozycjach 9-12.
(GRZELO)

Pod koniec stycznia odbył się Gorzycki Festiwal Szachowy „Młode Talenty”. W zawodach rywalizowali
przedstawiciele Uczniowskiego Klubu Sportowego Dragon Smolice.
Młodzi szachiści w Gorzycach Wielkich walczyli w czterech kategoriach wiekowych systemem szwajcarskim. W najmłodszej grupie wiekowej (rocznik 2012
i młodsi) najlepszy okazał się Mateusz Soroczyński. W kategorii 2009-2011 triumfował Igor Majcher (OTSz Ostrów
Wlkp.). W tej grupie rywalizowało trzech
reprezentantów smolickiego klubu – na 12. miejscu uplasował się Filip
Olejniczak, 18. był Konrad Zybała, a 24.

lokatę zajął Maksymilian Żaruk.
Zmagania w kat. 2006-2008 wygrał
Mateusz Różański (Wielkopolski Klub
Szachowy). Smolicki klub reprezentowała piątka graczy – Dawid Gustowski (11.
miejsce), Antoni Czebatura (15. miejsce),
Katarzyna Kaczmarek (19. miejsce), Bartosz Nabzdyk (22. miejsce) i Jerzy Żaruk
(23. miejsce).
W najstarszej grupie (2003-2005)
zwyciężył Mateusz Wleklik (MMKS Wieniawa Leszno), a smoliczanki – Wiktoria
Łukowiak i Julia Kordasiewicz – zostały
sklasyfikowane na piątej i szóstej pozycji.
Opiekę nad ekipą Dragona sprawował
Przemysław Gustowski.
(GRZELO)

uszem Morgielem (6: 0). Duży ścisk panuje w środku stawki. Nierówną formę
prezentuje Daniel Borski, który przegrał
z M. Wojtaszkiem (1: 6) i ograł E. Pawlicką (6: 2). Niespodzianki potrafią sprawić
Mariusz Cieślak (6: 0 z Michałem Kobuszyńskim) czy W. Skalski (6: 2 z Martą
Pawlicką).
Cztery razy maksymalną liczbę
oczek (180 pkt.) rzucił S. Szostak. Z kolei
maksymalną ilością punktów na „dziewiętnastkach” mogą pochwalić się M.
Kmieciak, S. Olgrzymek i Z. Jusiak. Najszybciej lega 12. lotką zakończył J. Cieślak, który ma na koncie także najwyższe
skończenie partii (130 pkt.).
(GRZELO)
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Triumf Pogorzałek Wielkich

Zawody zainaugurowały siódmą edycję współzawodnictwa sportowego
pod hasłem „Mocniej, szybciej, celniej…”.
Organizatorzy przygotowali dziesięć konkurencji.
Rzuty lotką do tarczy wygrali Anna
Misiak (Serafinów) oraz Zbigniew Bojanek (Walerianów). W strzałach do bramki najskuteczniejsi byli Olga Mazur (Pogorzałki Wielki) i Mateusz Nowak (Staniew). Do kosza najcelniej rzucali Olga
Mazur (Pogorzałki Wielkie) i Paweł
Adamkiewicz (Wyrębin).

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

W ostatnią niedzielę stycznia w Koźminie Wlkp. odbyła się Zimowa
Spartakiada Mieszkańców Miasta
i Gminy, której celem była popularyzacja aktywności ruchowej. Zwyciężyła reprezentacja Pogorzałek Wielkich, zdobywając 154,5 pkt.

Konkurencje podnoszenia odważnika i rzutów piłką lekarską przeznaczone
były dla mężczyzn. W pierwszej triumfo-

wał Dominik Szymczak (Pogorzałki
Wielkie), a w drugiej najlepszy był Hubert Wujkowski (Gałązki). W konkuren-

cjach dla kobiet Katarzyna Szymańska
(Gałązki) najlepiej rzucała do celu, Urszula Drewniak (Pogorzałki Wielkie) najszybciej wykonała slalom z piłką koszykową, a Klaudia Urna (Os. nr 3 Koźmin
Wlkp.) okazała się najlepsza w slalomie
z piłką nożną.
Były także zmagania drużynowe.
Sztafetę wygrała drużyna Pogorzałek
Wielkich, wyprzedzając Skałów i Gałązki.
W przeciąganiu liny bezkonkurencyjni
okazali się staniewianie, a za nimi uplasowały się zespoły z koźmińskiego Osiedla
nr 3 i Pogorzałek Wielkich.
Spartakiadę wygrała drużyna z Pogorzałek Wielkich (154,5 pkt.), a koleje
lokaty zajęły: Stara Obra (132,5 pkt.),
Os. nr 3 Koźmin Wlkp. (128 pkt.), Skałów (126 pkt.), Staniew (118 pkt.), Gałązki (110 pkt.), Borzęciczki (105,5
pkt.), Orla (103,5 pkt.), Mokronos
(99,5 pkt.), Walerianów (94,5 pkt.), Serafinów (94 pkt.), Wyrębin (73,5 pkt.),
Czarny Sad (67 pkt.) i Osiedle nr 1 Koźmin Wlkp. (63,5 pkt.).
(GRZELO)

TENIS STOŁOWY

Tradycyjny turniej w Bożacinie
20 stycznia odbyła się XXIII edycja
Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar
LZS Bożacin. Uczestnicy zawodów
rywalizowali w czterech kategoriach.
W kategorii seniorek zwyciężyła Agata Szczotka (Nowa Wieś), a drugie miejsce
zajęła Laura Litwin (Bożacin). W gronie
seniorów najlepszy był Mateusz Szymczak
(Bożacin), wyprzedzając Janusza Majewskiego (Bożacin), Damiana Filipiaka (Biały
Orzeł Koźmin Wlkp.) i Piotra Schuberta
(Tarchalanka Tarchały Wielkie).

Zmagania żaków wygrał Tymon
Tomczyk (Bożacin), a kolejne pozycje zajęli Matylda Szczuraszek (Krotoszyn),
Adam Kowalczyk (Bożacin) i Julia Gniazdowska (Bożacin). W grupie weteranów
triumfował Stanisław Gdynia (Krotoszyn), drugi był Marek Sójka (Gorzupia),
trzeci Paweł Robak (Bożacin), a czwarte
miejsce zajął Henryk Kurzawski (Piwniczanka Krotoszyn).
W V Turnieju Gry Podwójnej o Puchar Firmy Wit-Pasz z Krotoszyna bezkonkurencyjni okazali się Marek Sójka

i Stanisław Gdynia (Gorzupia / Krotoszyn), a za nimi uplasowali się Piotr Schubert i Marcin Kaik (Tarchalanka), Damian Filipiak i Mirosław Sobański (Jarocin / Smoszew) oraz Mateusz Szymczak
i Janusz Majewski (Bożacin).
Dla trzech najlepszych w poszczególnych kategoriach LZS Bożacin ufundował
okolicznościowe puchary, a czwarty zawodnik otrzymywał nagrody rzeczowe.
Puchary i nagrody zakupiono ze środków
funduszu sołeckiego, starosty krotoszyńskiego i prywatnych sponsorów. Sołtys wsi

ufundowała dodatkowe nagrody dla najstarszego uczestnika turnieju, którym był

Edward Jankowski (Rozdrażew, 83 lata).
(ANKA)

CHARYTATYWNIE

TENIS STOŁOWY

Wszyscy w czołówce Natalia potrzebuje wsparcia!
Srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich Niesłyszących w Samsunie,
Natalia Brzykcy, potrzebuje pomocy.
Sportsmenka ogłosiła zbiórkę środków, które mają zostać przeznaczone na kosztowną operację więzadeł
stawu skokowego oraz późniejszą
rehabilitację.

Bardzo dobrze spisali się reprezentanci UKS Impuls Zduny na III Grand
Prix Południowej Wielkopolski Młodzików i Juniorów w Tenisie Stołowym. Każdy z czterech zawodników
zdunowskiego klubu zakończył zmagania na wysokiej pozycji.

lec uległ jednie Wiktorowi Talarowi (UKS
Żaki Taczanów) i zajął drugą lokatę.
Do najlepszej czwórki w młodzikach dotarli Miłosz Kołodziejski i Mikołaj Zydorczyk. Pierwszy z nich zdobył srebro,
a drugi znalazł się tuż za podium. W kategorii młodziczek Katarzyna Roszczak
uplasowała się na szóstej lokacie.

W rywalizacji juniorów Wiktor Ma-

(ANKA)

– Jestem osobą niesłyszącą i chorą
na schizofrenię. Od dłuższego czasu zmagam się nie tylko z chorobą psychiczną,
ale też przeszłam rekonstrukcję stawu
skokowego. Obecnie mam problem z chodzeniem i czeka mnie kolejna kosztowna
operacja, a następnie rehabilitacja – oznajmia Natalia Brzykcy.
Pochodząca z Kobylina zawodniczka na co dzień reprezentuje Akademię
Judo Poznań. W ubiegłym roku wywalczyła dwa brązowe medale na Mistrzo-

stwach Europy w Bułgarii. Ponadto zajęła pierwsze miejsce na Pucharze Polski

w Sumo w Dębicy oraz Białymstoku.
– Moim lekiem na schizofrenię jest
sport. Niestety, z powodu licznych kontuzji musiałam przerwać robienie tego, co
kocham. Dzięki sportowi mogłam rano
wstawać i cieszyć się każdym dniem. Teraz nie pozostaje mi nic innego jak poddać się rekonstrukcji i rehabilitacji. Zwracam się z całego serca o pomoc w sfinansowaniu mojego leczenia. Moim marzeniem jest wrócić na matę i zdobyć złoto
na Igrzyskach Olimpijskich Osób Niesłyszących. Serdecznie dziękuję za wsparcie – mówi Natalia.
Apelujemy zatem do ludzi dobrej
woli o wsparcie tej znakomitej sportsmenki. Więcej informacji można znaleźć
na stronie internetowej https://zrzutka.
pl/spelnijmy-marzenie-natalii-w-jej-chorobie.
(GRZELO)
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Ekipa z Sulmierzyc nowym mistrzem KLHPN!

Mariusz Walkowiak

W niedzielę zakończyła się IX edycja
Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki
Nożnej. Nowym mistrzem została
Ekipa z Sulmierzyc, która w ostatnim meczu sezonu rozgromiła 8: 0
Don’t Cry.
Dziewiąta seria miała rozpocząć się
od spotkania LZS-u Kobierno-Tomnice
z Żubrami. Jednak pierwsza z tych drużyn oddała mecz walkowerem i tym samym z walki o koronę króla strzelców
odpadł Jakub Kłobusek. Skorzystał z tego Adam Szczepanik z MTV Rozdrażew, który strzelił 14 goli (!) ekipie Pato
Błonie i został najlepszym strzelcem ligi. Rozdrażewianie zdemolowali rywali,
zwyciężając 20: 1. Ponadto dwa trafienia zanotował Artur Nowak. Warto dodać, że nagrodę dla najlepszego zawodnika młodego pokolenia organizatorzy
przyznali Adamowi Skrzypniakowi
z zespołu Pato Błonie.
Trzecią pozycję zapewnił sobie Pancom, pokonując 6: 3 Octagon. Przez długi czas wynik utrzymywał się blisko remisu, ale w końcówce drużyna ze Zdun zdobyła dwie bramki, zapewniając sobie trzy
punkty. Do siatki po dwa razy trafiali Jakup Apanel i Łukasz Konopka. Maciej
Stefański z Pancomu został z kolei wyróżniony przez redakcję Wielkopolskiej Ga-

zety Lokalnej KROTOSZYN, która przyznała mu miano najlepszego zawodnika.
Prowadząca przed ostatnią kolejką
Ekipa z Sulmierzyc rozgromiła 8: 0 zespół
Don’t Cry, zapewniając sobie mistrzow-

Budziak. Za najlepszego bramkarza uznano Karola Konarkowskiego (Ekipa).
– Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, dzięki którym udało
się rozegrać IX edycję KLHPN. Szczególne podziękowania kieruję do Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie, Romana
Wośka i Tomasza Niciejewskiego, którzy pomogli w organizacji ligi halowej.
Ponadto dziękuję sędziom za ich pracę
oraz Wielkopolskiej Gazecie Lokalnej
KROTOSZYN za udaną współpracę
i ufundowanie nagrody dla najlepszego
gracza. Na zakończenie podziękowania
dla mojego teamu – J. Banaszaka, M.
Kwiecińskiego, D. Górala. J. Skrzyneckiego i P. Fabisia, bez których rozgrywki
nie mogłyby się odbyć – podsumował
Robert Stawowy.
(GRZELO)
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ski tytuł. Dwa razy na listę strzelców wpisał się Patryk Łuczak. Na zakończenie
drużyna A Seree Tee pokonała 8: 6 Hornets i została wicemistrzem KLHPN.
Cztery gole strzelił Łukasz Zuziak, a trzy
trafienia zaliczył Dawid Kaźmierczak.
Według organizatorów najlepszym
zawodnikiem tego sezonu był Dawid
Przybyszewski (AST). Najwięcej asyst zanotował jego kolega z drużyny, Łukasz

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.

