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SPOŁECZNA SP

FOT. SSP Krotoszyn

W przyjaznej atmosferze

W minionym tygodniu w Społecznej
Szkole Podstawowej w Krotoszynie
zorganizowano „Drzwi otwarte”.
Atrakcji dla gości nie brakowało.
Dla dzieci, które odwiedziły placówkę wraz z rodzicami, uczniowie SSP przy-

POLITYKA

Jesteśmy wrażliwi społecznie
W biurze Prawa i Sprawiedliwości
w Krotoszynie odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła Jana
Mosińskiego. Polityk mówił o nowych programach socjalnych – „Maluch+” i „Mama 4+”.
– Jesteśmy wrażliwi społecznie
i chcemy, by Polakom żyło się lepiej – stwierdził Jan Mosiński. – W tym
kierunku uczyniliśmy już wiele, ale
jeszcze mamy wiele do zrobienia. Jest to
prognoza dla tych, którzy oczekują
od nas działań w polityce prorodzinnej.
Ważna jest wiarygodność w polityce,
dlatego od 1 marca wchodzimy z nowym programem o charakterze godnościowym – „Mama 4+”. Jest to forma zadośćuczynienia kobietom, które poświęciły się wychowaniu dzieci, rezygnując z pracy. Ten program to taka
sprawiedliwość społeczna, godnościowe
potraktowanie kobiet, które w poprzed-

nich systemach nie mogły liczyć na taką
pomoc. Przypomnijmy, że to minimalna emerytura, gdyż zostawiły pracę i zajęły się wychowaniem swoich dzieci. To
jest też ukłon w stronę ich trudnej pracy, bo doskonale wiemy, jak wiele wysiłku wymaga opieka nad dziećmi – podkreślił poseł.
Z programu mogą skorzystać kobiety, które uzyskały wiek emerytalny. Wynagrodzenie wyniesie 1100 złotych brutto, co jest równowartością najniższej emerytury i ma być wypłacane od marca 2019 roku z ZUS-u lub KRUS-u. Ustawa o emeryturach dla matek obejmuje
również ojców, gdy matka porzuciła rodzinę lub umarła. Świadczenie przysługuje ojcom, którzy ukończyli 65 lat. Program jest adresowany do blisko 65 tysięcy
kobiet w kraju. W południowej Wielkopolsce będzie mogło z niego skorzystać
około 2500 osób. Koszt programu to
ok. 801 mln złotych.

Z kolei program „Maluch+” ma stanowić wsparcie rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3, a więc żłobków, klubów dziecięcych i dziennych
opiekunów. Jego beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Celem programu jest zwiększenie dostępności teryto-

rialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych
opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym
dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.
– Pierwsza edycja tego programu odbyła się w 2017 roku. Jest on skierowany
do jednostek samorządu terytorialnego
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Pierwszego dnia Powiatową Komisję Lekarską odwiedziły również przedstawicielki 125 Batalionu Lekkiej Piechoty z Leszna, które omówiły zasady
funkcjonowania Wojsk Obrony Teryto-

FOT. www.krotoszyn-powiat.pl

g.nowak@glokalna.pl

4 marca na terenie powiatu krotoszyńskiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. W inauguracji uczestniczyli
Monika
Marcinkowska – przedstawicielka Wojskowego
Komendanta Uzupełnień w Kaliszu,
a także starosta Stanisław Szczotka.

rialnej oraz zachęcały młodych mężczyzn do wstąpienia w szeregi Wojska
Polskiego.

Przed PKL zobowiązani są stawić się
mężczyźni urodzeni w roku 2000 oraz
mężczyźni urodzeni w latach 1995-

gotowali występy. Goście mieli okazję
obejrzeć m. in. taniec artystyczny, pokaz
gimnastyki artystycznej, występ chóru
czy pokaz żonglerki. Każde dziecko mogło wziąć udział w zajęciach plastycznych,
malowania twarzy czy origami.
(NOVUS)

lub innych organizacji zajmujących się
wychowaniem dzieci, jak np. świetlice całodzienne. To jest ogromna pomoc dla rodziców, zwłaszcza młodych mam, które
chcą być aktywne zawodowo. W tym roku przeznaczymy na to 450 milionów
zł – wyjaśnił parlamentarzysta.
J. Mosiński wspomniał również
o tym, że od 1 marca przewidziana była
waloryzacja świadczeń emerytalnych
oraz rentowych. – Na ten roku przyjęto
wskaźnik 102,86 procenta. Najmniejsza
z tego tytułu renta do całkowitej niezdolności do pracy lub emerytura wzrośnie
z kwoty 1029 do 1100 zł. Jest to wyjście
naprzeciw grupom reprezentującym rencistów i emerytów. Mechanizm procentowy to gwarancja, że emerytura będzie
zwiększona nie mniej niż 70 zł dla tych
najniżej uposażonych. Jeśli chodzi o renty
przyznawane z powodu częściowej niezdolności do pracy, to wzrosną one
z 772,35 zł do 825 zł. Na ten cele zarezerwowaliśmy w budżecie 8 miliardów
zł – zaznaczył poseł.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

1999, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Przed komisję wzywane są również kobiety urodzone w latach 1995-2000, które
posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (pielęgniarki, absolwentki uczelni medycznych, weterynaryjnych, kierunków psychologicznych).
PKL funkcjonuje w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie (ul. Mickiewicza 11,
tel. 508 049 123) w składzie: dr n. med.
Stanisław Łazarski – przewodniczący, Helena Jankowska – średni personel medyczny, Andrzej Wichłacz – sekretarz. Kwalifikacja wojskowa potrwa do 26 marca.
(NOVUS)
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UROCZYSTOŚĆ

Gala wręczenia Krotoszyńskich Dębów
W czwartek, 7 marca, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H.
Kołłątaja odbyła się uroczysta gala,
w trakcie której poznaliśmy nominowanych i laureatów w kolejnej edycji
Nagrody Starosty Krotoszyńskiego
„Krotoszyński Dąb”.
Ideą tego przedsięwzięcia jest uhonorowanie osób, organizacji bądź instytucji,
które w szczególny sposób zasłużyły się
dla rozwoju i promocji powiatu krotoszyńskiego. Nagrody przyznano w pięciu
kategoriach: nauka/kultura, działalność
gospodarcza, działalność społeczna,
oświata i sport. Nominowanych i laureatów wyłoniła kapituła, której przewodniczył starosta Stanisław Szczotka, a w jej
składzie znaleźli się także przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego, szefowie komisji stałych rady, przedstawiciele
Zarządu Powiatu, reprezentanci lokalnych mediów oraz laureaci nagrody z roku poprzedniego.
W kategorii nauka/kultura zgłoszonych było dziewięć kandydatur. Nomina-

cje otrzymali Ewa Bukowska – dyrektor
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej, Jarosław Reising oraz Muzeum Regionalne
im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie, które zostało laureatem. Krotoszyńskie muzeum od ponad 60 lat nie tylko
gromadzi i dokumentuje pamiątki prze-

szłości Krotoszyna i regionu, ale odgrywa
również ważną rolę w edukacji historycznej, kulturalnej i patriotycznej. Kilka razy
do roku organizuje m. in. wystawy czasowe o tematyce historycznej, artystycznej,
przyrodniczej i regionalnej. Dużym zainteresowaniem cieszą się również organizowane przez muzeum imprezy cyklicz-

ne – wieczornice, spotkania i widowiska
historyczne. Pracownicy placówki mocno
angażują się we wszelkie inicjatywy związane z dziejami miasta i regionu oraz nieustannie dbają o pamięć historyczną
mieszkańców.
W dziedzinie działalność gospodar-

cza zgłoszono tylko dwie kandydatury:
Lege Opakowania Sp. z o. o. oraz Karola
Piotrowskiego, który otrzymał nagrodę
Krotoszyński Dąb.
Trzy pokolenia rodu Piotrowskich,
dzięki fachowości, rzetelnej i uczciwej
pracy, zdołały zapewnić 100-letnią ciągłość zagrożonemu w dzisiejszych czasach fachowi zegarmistrzowskiemu.
W 1919 roku Władysław Piotrowski założył firmę zegarmistrzowską, która – jako jedyny prywatny zakład – nie została
zmuszona do przeprowadzki, mimo
prób przejęcia lokalu przez PSS „Społem” w czasach PRL-u. W. Piotrowski
opracował i opatentował urządzenie
do zmniejszania obrączek i zracjonalizował urządzenie do ich powiększania.
W 1957 roku zakład zegarmistrzowski
został przekazany jego synowi, Jerzemu,
a w 1983 wnukowi, Karolowi. Laureat
w swojej pracy stara się bronić przed zdehumanizowaną tandetą masowej produkcji zegarów i zegarków. Zrywa również ze stereotypem rzemieślnika myślącego tylko o pomnażaniu własnych dochodów, angażując się społecznie w działalność licznych organizacji.
W kategorii działalność społeczna
zgłoszono osiem kandydatur. Nominowane były Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Oddział w Krotoszynie, Irena Marszałek oraz Ochotnicza Straż Pożarna
w Koźminie Wlkp. Zwyciężyło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
Pracownicy tej instytucji na co dzień
są wolontariuszami, za swoją działalność
nie pobierają wynagrodzenia. Pracują
w wolnym czasie, nierzadko kosztem własnych rodzin i pracy zawodowej. Główną
ich działalnością jest prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zajmują
się również szeregiem działań zmierzających do poprawy świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt. Towarzystwo przeprowadza również interwencje w sprawie maltretowanych zwierząt.

Ratuje ich życie, finansując zabiegi, operacje weterynaryjne i karmę.

Świątecznej Pomocy, koncerty charytatywne. Równie chętnie uczestniczy
w działaniach mających na celu krzewienie lokalnych tradycji patriotycznych,
działając na rzecz szerzenia wiedzy na temat Wielkopolski.
W kategorii sport zgłoszono cztery
kandydatury. Nominacje otrzymali:
Klub Olimpiad Specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Borzęciczkach, Dawid Kujawski – LAB. Krotoszyn oraz Julia Damasiewicz. Decyzją kapituły nagrodę Krotoszyński Dąb zdobył Klub Olimpiad Specjalnych.
KOS ma spore osiągnięcia na szczeblu regionalnym czy ogólnopolskim oraz
na arenie światowej. Klub liczy 38 zawodników i 8 członków. Zajmuje się takimi
dyscyplinami sportu jak tenis stołowy, pił-

Spośród dwóch kandydatur w kategorii oświata nagrodę przyznano Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie. Placówka ta organizuje szereg inicjatyw, jak np. Papieski
Bieg Pokoju, wiele konkursów zawodowych i tematycznych – Międzyszkolny
Konkurs Fryzjerski, Szkolny Konkurs Ma-

ka nożna, pływanie, lekkoatletyka, bowling, badminton, narciarstwo, trening aktywności motorycznej. Ma na swoim koncie wiele medali i nagród zdobytych podczas letnich i zimowych olimpiad specjalnych. Klub poprzez swoją działalność zapewnia młodym sportowcom lepszy rozwój, daje możliwości wykazania się odwa-

tematyczny, Powiatowy Konkurs Gastronomiczny. Społeczność szkolna angażuje
się również w rozmaite akcje społeczne,
np. oddawania krwi, Wielką Orkiestrę

gą, pokazania talentów i zawiązywania
przyjaźni.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Na Bieżąco

4

WTOREK, 12 marca 2019

MUZEUM

Wieczór poświęcony Janowi Olszewskiemu
W Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie odbyła się wieczornica poświęcona
zmarłemu niedawno Janowi Olszewskiemu – premierowi Polski w latach 1991-1992, sędziemu Trybunału Stanu w latach 2005-2006
oraz doradcy prezydenta Lecha Kaczyńskiego w latach 2006-2010.
Spotkanie prowadzili posłowie Jan
Dziedziczak oraz Bartosz Kownacki,
który przez blisko 20 lat był osobistym sekretarzem J. Olszewskiego.

KROTOSZYN

mach PPN-u ogłosił ponad 50 publikacji
programowych. W latach 80. był doradcą
Krajowej Komisji Porozumiewawczej
NSZZ „Solidarność” i jednym z autorów
pierwszego statutu tejże organizacji.
Po wprowadzeniu stanu wojennego walczył o zwolnienie internowanych osób
oraz bronił w procesach politycznych
uczestników antykomunistycznej opozycji, np. Zbigniewa Romaszewskiego. Był
oskarżycielem posiłkowym w procesie
w sprawie zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki. Uczestniczył również w obradach
Okrągłego Stołu jako ekspert ds. reformy
prawa i sądów.
J. Olszewski na mocy wyborów parlamentarnych w 1991 został posłem
na sejm I kadencji z ramienia Porozumienia Obywatelskiego Centrum. W tym czasie zasiadał w wielu komisjach i podkomisjach – Komisji Sprawiedliwości oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych czy
podkomisji samorządu terytorialnego.
Pod koniec 1991 sejm powołał go
na urząd premiera, jednakże już 4 czerwca 1992 stracił to stanowisko z powodu
wotum nieufności, otrzymanego z przyczyn, które do dziś wzbudzają niemałe
kontrowersje. Powodem było m. in. opublikowanie tzw. listy Macierewicza.
Na mocy przyjęcia uchwały przez sejm

Antoni Macierewicz, ówczesny minister
spraw wewnętrznych, został zobowiązany
do ujawnienia zasobów archiwalnych zawierających nazwiska posłów, senatorów,
ministrów, wojewodów, sędziów i prokuratorów, którzy byli tajnymi współpracownikami Urzędu Bezpieczeństwa i Służby
Bezpieczeństwa w latach 1945-1990.
Na wieczornicy poseł Kownacki podkreślił, że Jan Olszewski był patriotą, któremu głęboko na sercu leżało dobro Polski. – Kiedy podejmował się obrony opozycjonistów, nigdy nie brał za to pieniędzy. Uważał, że robi to dla Polski. Był też
osobą niezwykle skromną i nad wyraz
ludzką. Zawsze zaskakiwało mnie, że jako
osoba publiczna lubił podróżować komunikacją miejską. Warto mieć na uwadze
jego słowa w sejmie podczas głosowania
nad odwołaniem jego rządu: „Ja chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem. I jak do tej chwili mam przekonanie, że z nim wychodzę. Chciałbym mianowicie, wtedy kiedy ten gmach opuszczę, kiedy skończy się dla mnie ten – nie
ukrywam – strasznie dolegliwy czas,(…)
kiedy się to wreszcie skończy – będę mógł
wyjść na ulice tego miasta, wyjść i popatrzeć ludziom w oczy (...)” – przypomniał
B. Kownacki.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Otwarcie Dziennego
Domu Seniora

FOT. www.powiat-krotoszyn.pl

Jan Olszewski przyszedł na świat 20
sierpnia 1930 w Warszawie jako syn Ferdynanda i Jadwigi. Wychował się na Bródnie w rodzinie kolejarzy. Jego matka była
stryjeczną siostrą Stefana Okrzei, działacza niepodległościowego, członka PPS
i Organizacji Bojowej PPS. J. Olszewski
ukończył XIII Liceum Ogólnokształcące
im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli na warszawskim Targówku. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Szarych Szeregów,
uczestniczył w powstaniu warszawskim.
Z wykształcenia był prawnikiem.
W pierwszej połowie lat 50. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach
podjął pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po 1954 przez dwa lata pracował
w Zakładzie Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk.
W latach 60. Jan Olszewski był
obrońcą w procesach politycznych, m. in.
Melchiora Wańkowicza, Jacka Kuronia
i Karola Modzelewskiego, Janusza Szpotańskiego, Adama Michnika i Jana Nepomucena Millera. Za bycie obrońcą studentów zaangażowanych w wydarzenia
marcowe zawieszono go na dwa lata
w wykonywaniu zawodu. Był także sygnatariuszem oraz współautorem Listu 59
oraz Listu 14.
W drugiej połowie lat 70. J. Olszewski stał się współzałożycielem Polskiego
Porozumienia Niepodległościowego oraz
Komitetu Obrony Robotników. W ra-

Krotoszyn ma wreszcie Dzienny
Dom Seniora „Senior+”. Placówka
mieści się przy ul. Kobierskiej i została oficjalnie otwarta 27 lutego.
W uroczystości udział wzięli m. in.
starosta Stanisław Szczotka, burmistrz
Franciszek Marszałek czy Katarzyna Kulka – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie,
w ramach którego funkcjonuje dom seniora. Po symbolicznym przecięciu wstęgi obiekt został poświęcony. Z kolei seniorzy zaprezentowali się gościom w krót-

kim programie artystycznym. Warto
przypomnieć, że w siedzibie domu „Senior+” mieściło się niegdyś laboratorium
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (obecnie znajduje się
ono w Kobiernie). W zmodernizowanym
budynku znalazły się m. in. świetlica,
czytelnia, gabinet kinezyterapii, gabinet
pielęgniarki, kuchnia, toalety, również
dla niepełnosprawnych, a także pomieszczenia biurowe. Roboty budowlane wykonała firma DAF-MAL Dariusza Fabianowskiego.
(NOVUS)
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Huczne i uroczyste otwarcie PSZCZÓŁKI!
kraju – oznajmił tuż przed przecięciem
wstęgi Krzysztof Sobiechowski, wiceprezes Zarządu Majster Budowlane
ABC.
W uroczystym otwarciu wzięli udział
przedstawiciele władz powiatu oraz gminy
Krotoszyn w osobach wicestarosty Pawła
Radojewskiego oraz wiceburmistrza Ryszarda Czuszke. – Chciałbym wam, drodzy właściciele, serdecznie pogratulować
w imieniu burmistrza Krotoszyna i przewodniczącej Rady Miejskiej. Jest to kolejny
podmiot gospodarczy, który się rozwija, co
bardzo nas cieszy. Życzę wam, żeby wasza
praca przyczyniła się do rozwoju lokalnej
społeczności – gratulował Ryszard Czuszke. Uroczystego poświęcenia nowego
obiektu dokonał Dariusz Kowalik, proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Krotoszynie.
Co oznacza dla klientów
PSZCZÓŁKA w Krotoszynie? – Przede
wszystkim ogromny wybór produktów
w bardzo atrakcyjnych cenach – odpowiada krótko Karol Banaszak. Market
budowlany w Centrum Budowlanym
BANASZAK otwar ty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00
do 20.00, a w soboty od 7.00 do 15.00.
Zapraszamy na zakupy!

Artykuły gospodarstwa domowego,
dekoracje, artykuły związane z ogrodem, wreszcie materiały budowlane
i wykończeniowe – wszystko to mogą nabyć osoby, które odwiedzą
otwarty w miniony piątek market
PSZCZÓŁKA, mieszczący się w Centrum Budowlanym BANASZAK.
Huczne otwarcie przyciągnęło rzeszę klientów.
8 marca tuż po godz. 9.00 przecięto
granatową wstęgę w związku z otwarciem
marketu budowlanego PSZCZÓŁKA
przy ul. Osadniczej w Krotoszynie.
Wszystkie panie odwiedzające to miejsce
mogły liczyć na tulipany oraz szereg
atrakcji, m. in. udział w konkursie paragonowym, w którym co godzinę wręczano
upominki. Głównymi nagrodami – dla
osób, które dokonały największych zakupów – były telewizor, żółty rower miejski
z napisem Pszczółka oraz tablet.
Centrum Budowlane BANASZAK
weszło tym samym do grona marketów
budowlanych najszybciej rozwijającej się
sieci, poszerzając znacznie swoją ofertę
produktową. W PSZCZÓŁCE można zakupić, oprócz szerokiego wyboru materiałów budowlanych i wykończeniowych,
także artykuły gospodarstwa domowego
i dekoracje.
– W dziale „ogród” nasi klienci znajdą nie tylko kwiaty, podłoża, ale też środ-

ki ochrony roślin, nawozy i nasiona – mówi Karol Banaszak, który dziękował podczas otwarcia całej załodze marketu
za pracę włożoną w ciągu ostatnich tygodni w przygotowania do otwarcia. Ciepłych słów nie szczędzili też przedstawiciele grupy Majster Budowlane ABC, która zrzesza markety Pszczółka w Polsce.
– Chciałbym złożyć serdecznie podziękowania i słowa uznania dla właścicieli, dla całej ekipy, dla tego zespołu,
który ciężko pracował, żebyście mogli,
drodzy państwo, dzisiaj wejść w te progi po nowemu i dokonywać zakupów.
Serdeczne podziękowania również dla

(KB / NOVUS)

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

naszych władz lokalnych w dziedzinie
wsparcia przedsiębiorczości. War to
nad tym poważnie się zastanowić. Musi bezwzględnie powrócić taki nasz lokalny patriotyzm. Nie trzeba jeździć
do tych wielkopowierzchniowych marketów, znajdziecie tutaj wszystko, co
jest tam. Na pewno na lepszych warunkach i w niższych cenach. Wspierajcie
lokalną przedsiębiorczość, bo naprawdę warto. Przedsiębiorcy płacą przez to
podatki, przez co jest tworzona infrastruktura i inwestycje. Mamy nadzieję,
że te nasze Pszczółki zaroją się w całym

6

Wydarzenia

WTOREK, 12 marca 2019

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy na Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie!
Już w najbliższy piątek wyjątkowe
wydarzenie. Firma Las-Kalisz Sp. z o.
o. organizuje bowiem Mistrzostwa
Polski w Dziczyźnie – Memoriał Mariana Tarnawskiego. Impreza odbędzie się w Pałacu w Orli. Zachęcamy
do przybycia. Atrakcji nie zabraknie!
Celem wydarzenia jest upamiętnienie
Mariana Tarnawskiego – wieloletniego pracownika firmy Las-Kalisz, jej współzałożyciela, pierwszego prezesa zarządu, pasjonata i promotora kultury łowieckiej, kucharza-amatora, a także cenionego przedsiębiorcę. Memoriał zaplanowano w pierwszą
rocznicę śmierci M. Tarnawskiego.
W szranki staną dwuosobowe zespoły
profesjonalnych kucharzy. W ich fachowe
ręce trafi comber z sarny, na bazie którego
będą musieli wykonać główną potrawę.
Z kolei przystawkę trzeba będzie przygotować z comberka z królika z kością.
Poczynania mistrzów kuchni uważnie śledzić będzie jury, w składzie którego
znajdzie się pięciu degustatorów oraz
dwóch jurorów technicznych. Przewodniczącym tego gremium będzie Adam
Chrząstowski – autorytet w dziedzinie
kulinarnej. Współtworzył restauracje
wielokrotnie nagradzane w przewodniku
Michelin i Gault & Milleau.
Tego dnia w rolę konferansjera wcieli

się Wojciech Charewicz – autor blisko 900 publikacji kulinarnych, pomysłodawca i współautor książki „Łowiecki
raj – w Olsztyńskiem po 1945 roku” oraz
książki kucharskiej „Dieta i miłość”,
znawca kuchni myśliwskiej, dziennikarz,
podróżnik, myśliwy.
Podczas memoriału będzie można poszerzyć swoją wiedzę z tematów związanych z łowiectwem czy kulinariami, a także
spotkać takie autorytety w swoich dziedzinach jak wspomniany Adam Chrząstowski
czy Paweł Salamon oraz Piotr Mielcza-

rek – szef kuchni wpoznańskiej Restauracji
Podniebienie, który jest współorganizatorem Mistrzostw Polski w Dziczyźnie.
O godzinie 12.30 pokaz przyrządzania dań, w szczególności dla uczniów
szkół gastronomicznych, zaprezentuje
Jan Kuroń. Ten znany kucharz wystąpi
również o godz. 17.00 z dużym pokazem
oraz degustacją potraw z dziczyzny.
Wstęp na imprezę jest bezpłatny! Zapraszamy zatem wszystkich miłośników
dziczyzny i sztuki kulinarnej!
(ANKA)

Na Bieżąco

7

ZUS

Bilans kontroli
zwolnień lekarskich

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami ZUS prowadzi kontrole zarówno
pod kątem prawidłowości orzekania
o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Warto pamiętać, że każde zwolnienie jest zwolnieniem od wykonywania
jakiejkolwiek pracy zarobkowej oraz
wszelkich czynności, które mogą utrudnić powrót do zdrowia. Zwolnienie nie
może też pełnić roli urlopu. Pracownik,
który w czasie trwania zwolnienia lekarskiego wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje to zwolnienie niezgodnie z jego celem, musi liczyć się z tym, że straci
prawo do zasiłku chorobowego.
W 2018 roku Zakład Ubezpieczeń
Społecznych przeprowadził 496,3 tys.
kontroli osób mających zaświadczenie
o czasowej niezdolności do pracy. Były to
zarówno kontrole orzekania o niezdolności do pracy, czyli weryfikacja, czy osoba
chora jest nadal chora, jak i kontrole wykorzystania zwolnień. W konsekwencji
ZUS wydał 32,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 31,2 mln zł.
ZUS ma również obowiązek obniżyć
wysokość świadczeń chorobowych
do 100 proc. przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wszystkim tym osobom,
którym ustał tytuł do ubezpieczenia.
W ubiegłym roku takich spraw było 166,7 tys., a kwota ograniczonych wypłat sięgnęła 160,2 mln zł.
Ubiegły rok był też ostatnim (z uwagi
na wprowadzenie elektronicznych zwolnień), w którym ZUS obniżał wysokość
zasiłku chorobowego i opiekuńczego
w przypadku zbyt późnego dostarczenia
zwolnienia, tj. po siedmiu dniach. W takim przypadku zasiłek był ograniczany
o 25 proc. za każdy dzień opóźnienia.

W 2018 r. z tego powodu ZUS obniżył
wysokość świadczeń w 52,7 tys. przypadków na łączną kwotę 3,5 mln zł. Od 1
grudnia ubiegłego roku, z uwagi na wprowadzone e-zwolnienia, obowiązek dostarczenia zwolnienia w ciągu siedmiu dni
stał się nieaktualny.
Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w całym 2018 r. przekroczyła 195 mln zł. Lekarze orzecznicy w Wielkopolsce przeprowadzili 42 785 kontroli
zasadności zwolnień lekarskich. Wydali 1016 decyzji wstrzymujących dalszą
wypłatę zasiłku na kwotę 378 400 zł.
Kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich poddano natomiast 16 386
osób. W ich wyniku 1296 osób pozbawiono prawa do zasiłku na kwotę 1 471 100 zł.
W tym samym okresie na terenie
podległym Oddziałowi ZUS w Ostrowie lekarze orzecznicy przeprowadzili 6408 kontroli zasadności zwolnień lekarskich. Wydali 390 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku,
na kwotę 144 400 zł. Kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich poddano
natomiast 4936 osób. W ich wyniku 354 osoby pozbawiono prawa do zasiłku na kwotę 322 900 zł.
ZUS przypomina, że możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania
zwolnień lekarskich swoich pracowników
mają także pracodawcy, którzy zatrudniają ponad 20 osób, gdyż to oni wówczas są
płatnikami świadczeń.
Przykłady kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadzonych przez pracowników ZUS: podczas
zwolnienia lekarskiego pracownik
uczestniczył jako opiekun w wycieczce
szkolnej swojej córki; w czasie zwolnienia lekarskiego z powodu złamania nogi
pracownik dokumentuje za pośrednictwem aplikacji internetowych ilość
przejechanych na rowerze kilometrów;
podczas chorobowego z powodu schorzeń kręgosłupa ubezpieczony układał
kostkę brukową wokół swojej posesji;
w trakcie zwolnienia lekarskiego ubezpieczony zostaje sfotografowany, będąc
pod wpływem alkoholu.
OPRAC. (NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

Spotkanie władz gminy z sołtysami
Ostatniego dnia lutego władze Koźmina Wlkp. spotkały się z sołtysami
z terenu gminy. Była to premierowa
narada po niedawno zakończonych
zebraniach wyborczych.
Burmistrz Maciej Bratborski pogratulował wybranym sołtysom i wręczył podziękowania tym, którzy przekazali obowiązki swoim następcom. Przypomnijmy, że w pięciu sołectwach doszło
do zmiany. Po raz pierwszy na stanowisko
sołtysa wybrani zostali Jolanta Grzesiak
w Białym Dworze, Sylwia Kubaś-Jakubiak w Nowej Obrze, Irena Konarczak-Bojanek w Walerianowie, Michał Kostka
w Suśni i Marcin Sroka w Gałązkach.
W dalszej części spotkania przedstawiono założenia projektu pod nazwą „Aktywny senior – zwiększanie dostępu
do usług opiekuńczych na terenie gminy
Koźmin Wielkopolski”, który realizują

FOT. www.kozminwlkp.pl

Blisko pół miliona kontroli i ponad 31 mln zł wstrzymanych świadczeń chorobowych – to bilans kontroli zwolnień lekarskich, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w 2018 roku. Łącznie
kwota obniżonych i cofniętych
świadczeń przekroczyła 195 mln zł.
Tak informuje Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce.

Spółdzielnia Socjalna „VIVO” i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Koźminie Wlkp. Trwa nabór do projektu, a na 1 kwietnia zaplanowano rozpoczęcie zajęć.
Z kolei Sławomir Gruchała, dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu, omówił zasady i kalendarz imprez sportowych w ramach rywalizacji sołectw. Wiceburmistrz

Jarosław Ratajczak opowiedział o formach wsparcia, jakie gmina proponuje
na zadania z zakresu ochrony środowiska.
Przypomniał również sołtysom, że od początku roku gmina zbiera selektywnie popiół, apelując przy tym, aby mieszkańcy
przestrzegali nowych zasad segregacji odpadów.
(NOVUS)
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SP SULMIERZYCE

Magiczny dywan

Szkoła Małego Inżyniera
28 lutego w Sulmierzyckim Domu
Kultury miał miejsce finał II edycji
projektu „Szkoła Małego Inżyniera”,
adresowanego do podstawówek
w całej Wielkopolsce. W grupie 13
laureatek znalazła się Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana
Klonowicza w Sulmierzycach.

Przed kilkoma dniami w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana odbyła
się prezentacja tzw. magicznego dywanu. Jest to interaktywna pomoc
dydaktyczna, łącząca multimedia
z aktywnością ruchową.
Ów dywan zawiera w sobie szerokie
spektrum gier, zabaw, quizów i aranżowanych sytuacji edukacyjnych, które angażują dzieci w obrębie interaktywnej podłogi
czy stołu. Umieszczony pod sufitem projektor tworzy wirtualny „magiczny dywan”, który łączy wiele rozmaitych środków przekazu – obrazy, teksty, animację,
muzykę, wideo. Wszystko to wspomaga
rozwój psychofizyczny dziecka.

„Magiczny dywan”, wykorzystywany
jako pomoc dydaktyczna, sprawi, że dzieci
znacznie chętnej będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Taka forma aktywności
stanowi również przyjemną formę spędzania czasu na przerwach między lekcjami.
Zbigniew Kurzawa, dyrektor SP nr 7,
oraz przedstawiciele Rady Rodziców podziękowali fundatorom, czyli Lions Clubowi Krotoszyn. – Po prezentacji widać,
że to urządzenie będzie cieszyć się bardzo
dużym zainteresowaniem ze strony
uczniów. Nie byłoby to możliwe bez naszych fundatorów, którzy całkowicie sfinansowali zakup tej pomocy dydaktycznej
za 10 tysięcy złotych. Jesteśmy niezwykle
wdzięczni – powiedział Z. Kurzawa.
(NOVUS)

WIZYTA

„Szkoła Małego Inżyniera” jest projektem realizowanym wspólnie przez firmę
Volkswagen Poznań oraz Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera. Jego celem było wyłonienie 13 placówek spośród
szkół zgłoszonych na podstawie formularza, a które zostały wybrane w ramach głosowania internautów, trwającego od 23 listopada do 7 grudnia minionego roku.
Nagrodami dla SP w Sulmierzycach
są jednodniowy Festiwal Technologiczny,
warsztaty z robotyki, warsztaty z programowania i wystawy w świecie nowych
technologii składające się z edukacyjnych
stanowisk samoobsługowych, a ponadto
cztery zestawy klocków LEGO Mindstorms EV3 o wartości 6000 złotych oraz
jednodniowe, certyfikowane szkolenie
z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
wspomnianych klocków dla dwóch nauczycieli.

– Walka była bardzo zacięta. Szkoła
w Sulmierzycach zajęła 12. miejsce, zdobywając 11084 głosy. Różnice były bardzo niewielkie. W tej edycji wzięły
udział 132 placówki z naszego województwa – mówi Anna Harych, koordynatorka projektu.
Zestaw LEGO, który wygrała sulmierzycka podstawówka, pozwala z pomocą
prostego oprogramowania tworzyć własne roboty. Tylko od kreatywności

uczniów będzie zależało, czy będą one
pełzały, chodziły, czy jeździły. Mogą stworzyć robota, który będzie potrafił nawet
chwytać przedmioty. Ogranicza ich tylko
wyobraźnia. Klocki te będą służyć przez
wiele lat, pobudzając kreatywność kolejnych pokoleń małych inżynierów.
(NOVUS)

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

SP SULMIERZYCE

Polsko-niemiecka współpraca Rozwijanie międzynarodowej współpracy

FOT. www.krotoszyn-powiat.pl

Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach przystąpiła do programu wymiany uczniów Erasmus+, którego
główną ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między placówkami oświatowymi.

Opiekunowie młodzieży z Berfusbildende Schulen Lingen w Niemczech, uczestnicy wymiany z ZSP
nr 2 w Krotoszynie, spotkali się 5
marca ze starostą Stanisławem
Szczotką. Gerhild Baumann i Thomas Rohde przybyli do Krotoszyna
z szóstką niemieckich uczniów.
Wymiana między BBS Lingen i krotoszyńską Dwójką trwa już wiele lat
i opiera się na żywych relacjach między
szkolnymi społecznościami. Goście z Niemiec przebywali w Polsce od 3 do 9 mar-

ca. Sześcioro uczniów mieszkało u swoich
polskich rówieśników. Na program pobytu składały się wspólne lekcje języka polskiego, praktyki, wizyty w zakładach pracy i wycieczki. Jednym z punktów była
też wizyta w starostwie powiatowym.
Starosta przyjął gości wraz z Przemysławem Wójcikiem – naczelnikiem Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu. Włodarz pogratulował Romanowi Olejnikowi, dyrektorowi ZSP nr 2, jego zespołowi nauczycielskiemu oraz gościom z Lingen udanej współpracy, której podstawą jest wymiana młodzieży.
(NOVUS)

Po rozstrzygnięciu konkursu i uzyskaniu akceptacji sulmierzycka szkoła
otrzymała dofinansowanie na realizację
dwóch dwuletnich projektów – „Learn 4 life: active and responsible citizenship” oraz „Smart schools for smart
age”. Ich koordynatorkami są nauczycielki języków obcych – Marzanna Stawowy i Anna Kulas. Do udziału w Erasmusie zgłosili się uczniowie klas VI-VIII SP oraz gimnazjaliści, którzy w 56-osobowych grupach wraz z opiekunami wyjeżdżają do kolejnych europejskich krajów, by rozwijać swoje kompetencje językowe.
W ramach projektu „Learn 4 life:
active and responsible citizenship” 9
grudnia pierwsza grupa pod opieką wicedyrektor Jowity Koczorowskiej-Ossowskiej i Anny Kulas pojechała
na tydzień do greckiej Karditsy. Tam
uczniowie zaprezentowali swoją szkołę
i naszą kulturę, poznając jednocześnie
kulturę Grecji i tamtejszy system edu-

kacji. Ponadto nawiązali znajomości
z rówieśnikami biorącymi udział w projekcie, uczestniczyli w licznych warsztatach promujących wartości Unii Europejskiej oraz aktywne obywatelstwo.
Przy okazji sulmierzyczanie zwiedzili
miasta – Karditsę, Trikalę i Ateny.
Kolejne spotkania w ramach wspomnianego projektu odbędą się we Włoszech (marzec 2019), w Turcji (październik 2019), w Rumunii (styczeń 2020) oraz w Polsce (marzec 2020).
Z kolei w ramach projektu „Smart
school for smart age” w styczniu grupa
uczniów wraz z dyrektor Beatą Koprowską i Marzanną Stawowy przebywała przez kilka dni w tureckim mieście Samsun nad Morzem Czarnym.
Młodzi sulmierzyczanie mieszkali

w domach swoich tureckich partnerów
projektowych, chodzili z nimi na zajęcia szkolne, brali udział w spotkaniach
i prezentacjach przygotowanych przez
uczestników z poszczególnych krajów,
a także zwiedzali miejscowe atrakcje turystyczne. Przez cały czas doskonalili
swoje umiejętności językowe i kompetencje społeczne.
Kolejne spotkania w ramach tego
projektu zaplanowano w Bułgarii
(maj 2019), na Litwie (czerwiec 2019),
w Polsce (wrzesień 2019) oraz w Portugalii (termin zostanie ustalony).
Realizację obu projektów można
śledzić na stronie internetowej SP
w Sulmierzycach www.zspsulm.szkolnastrona.pl w zakładce „Corner Erasmus+”.
OPRAC. (ANKA)

Rozmaitości
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BEZPIECZEŃSTWO

Chronimy zwierzynę drobną

O obronie cywilnej wiedzą niemało

FOT. www.krotoszyn-powiat.pl

1 marca, a więc w Światowy Dzień
Obrony Cywilnej, ustanowiony przez
Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej
w 1990 roku, w Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie podsumowano konkurs
z zakresu wiedzy o obronie cywilnej.

Na terenie powiatu krotoszyńskiego
po raz kolejny realizowany był ogólnopolski program „Chronimy zwierzynę drobną”, w ramach którego
zorganizowano III Łowy Powiatu Krotoszyńskiego na Drapieżniki. W akcji
pod honorowym patronatem starosty wzięły udział Nadleśnictwo Krotoszyn i dziewięć kół łowieckich gospodarujących na obwodach naszego powiatu oraz gminy Odolanów.
Celem akcji jest popularyzacja działań na rzecz środowiska naturalnego i zachowania fauny zagrożonej drastyczną
ekspansją drapieżników. Kontynuacja
programu była odpowiedzią na liczne
apele mieszkańców powiatu o pomoc
w ograniczeniu coraz agresywniejszej ekspansji drapieżników na tereny osiedli
ludzkich oraz przygotowaniu środowiska
do szeroko zakrojonego projektu zasiedlania terenów zwierzyną drobną, aby przywrócić przyrodzie gatunki bytujące tu

od zawsze, dziś niestety zagrożone całkowitym zniknięciem z naszych lasów i pól.
Uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia odbyło się na strzelnicy myśliwskiej
w Krotoszynie w obecności m. in. wicestarosty Pawła Radojewskiego, Sławomira Trawińskiego – zastępcy nadleśniczego Krotoszyna, członków kół łowieckich, leśników
Nadleśnictwa Krotoszyn, przewodników
psów oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej
w konkursie plastyczno-fotograficznym
„Chronimy zwierzynę drobną”. Wpłynęło 130 prac, z czego wyróżniono 20.
Zakup zwierzyny drobnej, bażantów,
w roku 2019 dla pięciu kół łowieckich sfinansowali włodarze gmin powiatu krotoszyńskiego, starosta oraz Eugeniusz Jakubiak. 130 bażantów zostanie wypuszczonych na terenie powiatu już wiosną tego
roku. Ponadto firma Las-Kalisz Sp. z o.o.
Tomasz Tarnawski ufundowała dziesięć
sztuk zajęcy, które zostaną zasiedlone
w okolicach Gorzupi i Kobierna.
OPRAC. (NOVUS)

W spotkaniu udział wzięli wicestarosta Paweł Radojewski, reprezentujący szefa
obrony cywilnej powiatu krotoszyńskiego,
oraz burmistrz Franciszek Marszałek jako
szef obrony cywilnej w gminie Krotoszyn.

FOT. Piotr Barański

ŚRODOWISKO

Celem konkursu było podtrzymanie wśród społeczeństwa tradycji patriotyczno-obronnych oraz poszerzenie

wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności, jak również zwrócenie uwagi na znaczenie obrony cywilnej i podniesienie
świadomości społeczeństwa na temat
samoobrony, zapobiegania i gotowości
do działania w razie wypadków czy katastrof.
Na konkurs wpłynęły 444 ankiety.
Po sprawdzeniu stwierdzono, że 363 ankiety były wypełnione poprawnie, a 81
zawierało błędy.
(NOVUS)

POD NASZYM PATRONATEM

Liderzy uciekają rywalom
Do zakończenia Krotoszyńskiej Ligi
Darta pozostały tylko dwa turnieje.
W ostatnich zawodach triumfowali
prowadzący w klasyfikacji generalnej
Anna Kowalczyk i Norbert Pecyna.
Zwycięzcy siódmego turnieju tym samym są już bliscy wygrania KLD. Anna
Kowalczyk pokonała Anitę Krysicką
(3: 0), Ilonę Kuznowicz (3: 0) oraz dwukrotnie Martę Pawlicką (3: 0 i 4: 1), która,
mimo przegranego finału, wskoczyła
na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Do prowadzącej A. Kowalczyk traci
jednak aż 20 punktów. Nieobecność Ewy
Pawlickiej wykorzystała jej mama, Danuta, zajmując trzecią lokatę.
W rywalizacji męskiej Jacek Cieślak
zakończył turniej na miejscach 9-12, co
postawiło go w bardzo trudnej sytuacji,
gdyż jego strata do lidera wzrosła do 17

punktów. Krotoszyński darter ograł Karola Stachowiaka (3: 2) i Mariusza Cieślaka
(2: 0) oraz nie sprostał Norbertowi Pecynie (0: 3) i Przemysławowi Misiakowi
(0: 2). Zwycięzca turnieju, N. Pecyna, wygrał z Przemysławem Pawlickim (3: 1),
Waldemarem Kałużnym (3: 0), Przemysławem Sawickim (3: 1) oraz Bartoszem
Derwichem (5: 1).
Najlepiej z krotoszynian spisał się P.
Sawicki, który pokonał Łukasza Kaczyńskiego (3: 0), Daniela Borskiego (3: 1), P.
Misiaka (3: 1) i Mateusza Wojtaszka
(3: 0) oraz uległ N. Pecynie i B. Derwichowi (0: 2). Był to najlepszy występ krotoszynianina w obecnej edycji KLD.
Nasz powiat reprezentowali także M.
Wojtaszek (5-6 miejsce), P. Pawlicki (7-8),
Grzegorz Pawlicki (7-8), Włodzimierz
Skalski (9-12), D. Borski (9-12), Damian
Kluba (13-16), M. Cieślak (13-16), Karol

Marcinkowski (13-16), Dawid Matyla
(13-16) i Ł. Kaczyński (17-18).
Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga
Darta dziękuje za wsparcie gminie Krotoszyn, Wielkopolskiej Gazecie Lokalnej
KROTOSZYN oraz Sklepowi Motoryzacyjnemu Pawlicki.
(GRZELO)

Edukacja
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HUFIEC PRACY 15-2

Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie
w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych
przeprowadził eliminacje do konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii fryzjer. Zwyciężyła Róża Bajka z ZSP w Zdunach.
W szranki stanęły Róża Bajka oraz
Aleksandra Bzodek, uczennice klasy III.
W części teoretycznej uczestniczki rozwiązywały test jednokrotnego wyboru,
składający się z 25 pytań z zakresu technologii fryzjerstwa, stylizacji, materiałów
fryzjerskich oraz podstaw przedsiębiorczości i przepisów bhp. Potem przyszedł
czas na praktykę. Dziewczyny miały

do wykonania fryzurę wieczorową w obowiązujących trendach.
W komisji konkursowej znaleźli się
Joanna Rosiek – instruktorka praktycznej
nauki zawodu, Barbara Januszkiewicz – przedstawicielka Cechu Rzemiosł
Różnych, Iwona Łuczak – starszy wychowawca. Jury pierwsze miejsce przyznało
Róży Bajce, a na drugiej lokacie uplasowała się Aleksandra Bzodek.
Zwyciężczyni będzie reprezentować
Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie w konkursie wojewódzkim „Najsprawniejszy
w zawodzie 2019 – fryzjer”, który odbędzie się 26 kwietnia w Kobylinie.
(ANKA)

I LO KROTOSZYN

Z chemią za pan brat
I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie nieprzerwanie od 2009 roku organizuje
kilkudniowe warsztaty chemiczne
dla młodzieży z okolicznych szkół.
Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli Centrum Chemii w Małej
Skali w Toruniu.
W tym roku w przedsięwzięciu
uczestniczyło 340 uczniów (z Krotoszyna, Kobylina, Milicza, Benic i Gorzupi),
którzy pracowali w następujących rodza-

jach warsztatów: kurs maturalny z chemii
(trzy grupy), chemia ogólna, biologia oraz

przyroda. W trakcie zajęć młodzież samodzielnie wykonywała eksperymenty, co
świadczy o niezwykle wysokim poziomie
dydaktycznym Centrum Chemii w Małej
Skali z Torunia.
(NOVUS)

FOT. I LO w Krotoszynie

FOT. Magdalena Nowacka

Rywalizacja fryzjerek
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WOJCIECH SZUNIEWICZ
– dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

KONCERT

James Harries oczarował publiczność Coś z Winstona Churchilla...
W sali kameralnej Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury odbył się koncert
brytyjskiego songwritera, Jamesa
Harriesa. Publiczność była oczarowana muzycznym i wokalnym
kunsztem artysty. Wydarzenie zorganizowano wspólnie z agencją koncertową Borówka Music.
James Harries nagrał sześć albumów.
Zbiera świetne recenzje w branżowej prasie. Występuje na całym świecie, m. in.

w Izraelu, Chinach, Niemczech, Wietnamie, Holandii czy na Słowacji.

Krytycy porównują go do takich artystów jak Bryan Adams, Damien Rice czy
Jeff Buckley. – Ten chłopak ma złoty
głos – napisał magazyn „Rolling Stone”. – James Harries jest zadziwiający – to z kolei „Sunday Express”.
Twórczość Harriesa to wypadkowa
folku, alt country i bluesa. Jego utwory gościły w szesnastu filmach (także polskich).
Podczas polskiej trasy koncertowej artysta
promuje nowy album „Live in Bratislava”.
(NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

Święto przyjaźni i braterstwa

Po dwóch godzinach prezentowania
harcerskich piosenek przez zastępy, drużyny i gromady jury wyłoniło zwycięzców
przeglądu. W przerwach rodzice brali
udział w quizie wiedzy na temat hufca.
Każdy drużynowy otrzymał imienne
podziękowanie od komendy hufca za pra-

FOT. Hufiec ZHP w Koźminie Wlkp.

22 lutego był Dniem Myśli Braterskiej – świętem przyjaźni i braterstwa,
obchodzonym przez harcerzy i skautów na całym świecie. Koźmiński Hufiec ZHP z tej okazji zorganizował Hufcowy Przegląd Piosenki Harcerskiej.

cę na rzecz rozwoju koźmińskiego harcerstwa. Ponadto trzem druhnom wręczono
odznaki Harcerska Służba Wielkopolsce.
Wyróżnienie to jest przyznawane przez

komendanta Chorągwi Wielkopolskiej
instruktorom, którzy aktywnie pracują
w swoich macierzystych hufcach.
(NOVUS)

Trwała wojna. Przyniesiono mu projekt budżetu kraju. Przeczytał uważnie
i zapytał:
– A gdzie pieniądze na kulturę?
– Przecież trwa wojna, więc jaka kultura?!
– Jeżeli nie ma kultury, to o co my,
do cholery, walczymy?! – zdziwił się
Churchill.
Teraz też trwa wojna. To wojna konsumpcjonizmu i komercji z wartościami
i poszukiwaniem sensu. Po tej drugiej
stronie sensu jest kultura i sztuka. Jeśli im
nie pomożemy, to po co było wygranie II wojny światowej?
W 1989 roku rzuciliśmy się w gonitwę za cudownym, dostatnim Zachodem. Nastąpiło to z wielką ufnością, że jeśli Polacy zdobyli się na wywalczenie wolności w taki zachwycający cały świat sposób, to poradzą sobie z transformacją.
Z dnia na dzień półki się zapełniły,
kolorowe reklamy zaczęły nas kusić do zakupów, uszczęśliwiania siebie kolejnym
telewizorem, samochodem… Im więcej
mam, tym jestem bardziej szczęśliwy.
I wtedy zabrakło konstruowania
nieobecnych (okazuje się, że właśnie
wtedy niezbędnych!) polityk kulturalnych na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. W portfelach Pola-

ków zabrakło przegródki na uczestnictwo
w kulturze.
Nasze telewizory
pokazywały tylko to, co
cieszy się najwyższą
oglądalnością. Telewizja publiczna już
wiele lat temu zatraciła swoją misyjność…
Doczekaliśmy się – otacza nas tandeta, łatwizna, przaśność…
Winston Churchill powiedział, że dyplomata to człowiek, który dwukrotnie
się zastanowi, zanim nic nie powie.
Zabrakło mi dyplomacji…
Ale Churchill też powiedział, że człowiek, który zgadza się ze wszystkim, nie
zasługuje na to, by ktokolwiek się z nim
zgadzał.
Zapraszam do uczestnictwa w kulturze naszego miasta wszystkich! Czekają
na Państwa w Krotoszynie jeszcze w tym
roku między innymi koncerty z cyklu
WIĘC WIEC!, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBUS, koncerty
międzynarodowych festiwali Wratislavia
Cantans i Akademia Gitary, spektakle
w programie Teatr Polska, wystawy w galerii Refektarz, seanse w kinie Przedwiośnie i cała mozaika innych zaproszeń
do spotkania z kulturą, sztuką, rozrywką
i wytchnieniem.

Sport
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LEKKA ATLETYKA

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Podwójny mistrz kraju

Walczyli o Puchar Prezydenta LC

Dwa złote medale zdobył Czesław
Roszczak w 28. Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce
Masters w Toruniu. Był to ostatni
sprawdzian przed mistrzostwami
świata,
które
odbędą
się
w dniach 24-30 marca.
Reprezentujący UKS Olimpijczyk Pogorzela mieszkaniec Łagiewnik startował
w dwóch konkurencjach rzutowych.
Wpchnięciu kulą zwyciężył wkategorii M75

z bardzo dobrym wynikiem 11,97 m (1125
pkt.), będąc najlepszym również w open.
Drugie złoto Roszczak wywalczył
w rzucie ciężarkiem. Łagiewniczanin nie
był faworytem, lecz osiągnął rezultat 15,83 m (1061 pkt.) ciężarkiem o wadze 7,26 kg i stanął na najwyższym stopniu podium. W klasyfikacji open uplasował się na trzeciej lokacie.
Teraz przed naszym multimedalistą
występ na mistrzostwach świata.
(ANKA)

SPORTY WALKI

Zwycięskie pojedynki w Swarzędzu
3 marca w podpoznańskim Swarzędzu odbyła się liga sportów walki
Knockout Art II. Klub Thai Boxing Team Krotoszyn reprezentowało
dwóch podopiecznych trenera Łukasza Klepackiego. Obaj pokonali swoich przeciwników.
Kacper Łęgowski (klasa junior C, -67
kg) wygrał swoją walkę niejednogłośnie
na punkty z zawodnikiem klubu Street Fighter Słubice. Z kolei Bartek Głogowski (senior B, -75 kg) pokonał zdecydowanie – jednogłośnie na punkty – reprezen-

tanta Kohorty Poznań. Warto też dodać, że
rywal krotoszyńskiego zawodnika był dwukrotnie liczony. Obie walki mogły się podo-

bać. Miłośników sportów walki zapraszamy
na treningi muay thai, kickboxingu i K1
do klubu w Krotoszynie.
(ANKA)

KARATE

Przez dwa dnia w hali sportowej
przy ulicy Olimpijskiej rozgrywany
był IV Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Prezydenta Lions Club. Triumfowały
drużyny Akademii Piłkarskiej Reissa
z Gostynia oraz Stali Pleszew.
Pierwszego dnia rywalizowali zawodnicy z rocznika 2009. Zwyciężył zespół
Akademii Piłkarskiej Reissa z Gostynia,
pokonując w finale Akademię Piłki Nożnej Talent z Trzebnicy. Na kolejnych lokatach uplasowały się APR Jarocin, Salos Poznań, Pogoń Syców, Astra I Krotoszyn,
Orlik Pleszew, Wisła Borek Wlkp., Oranje
Konin i Astra II Krotoszyn.

Kolejny dzień to rozgrywki piłkarzy z rocznika 2008. Turniej wygrała
Stal Pleszew, która w finale ograła krotoszyńską Astrę. Kolejne miejsca zajęły
Spar ta Miejska Górka, Łużyczanka
Kuźnica Grabowska, APR Reiss Poznań, AP Młoda Rawia Rawicz, LKS
Gorzyczanka Gorzyce Wielkie, Pogoń
Syców, Iskra Prosna Sieroszewice
i Astra II Krotoszyn. Do drużyny
„gwiazd” wybrano Bartosza Golińskiego (Astra I), Natalię Mielcarek (Iskra
Prosna), Łukasza Ruteckiego (Stal),
Oskara Dominika (Sparta) i Szymona
Podgórskiego (Łużyczanka).
(GRZELO)

POD NASZYM PATRONATEM

Nasi zawodnicy w Bratysławie Zmiana na pozycji lidera
W lutym w Bratysławie odbyły się zawody karate – Grand Prix Slovakia.
Rywalizujący w turnieju zawodnicy
ASW Nippon Krotoszyn oraz UKS
Ukemi Kobylin zdobyli cenne doświadczenie.

Piotra Bielawskiego. Pierwszy z wymienionych przeszedł trzy rundy, zdobywając cenne punkty do rankingu. Kobyliński
klub wystawił dwoje zawodników – Julię
Maślankę i Jakuba Łęckiego.
– Mimo że żaden z moich podopiecznych nie zdobył medalu, to jestem zadowolony z tego wyjazdu. Wysoki poziom rywalizacji oraz zdobyte doświadczenie dały
nam wielką motywację do dalszej pracy
na treningach – skomentował P. Bielawski.

Do zawodów zgłosiło się 1535 karateków z 203 klubów z całego świata.
ASW Nippon reprezentowali Łukasz
Błaszczyk, Filip Mosz, Jakub Pleskacz,
Marcelina Pleskacz, pod okiem trenera

(GRZELO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

W rozgrywkach Superligi Darta długo na pozycji lidera utrzymywał się
Jacek Cieślak. Ale w meczu
na szczycie uległ Sebastianowi Szostakowi, który tym samym wyszedł
na prowadzenie.

Futbolowy turniej ministrantów
2 marca w hali sportowej przy ulicy
Strzeleckiej w Koźminie Wlkp. odbył
się Turniej Piłkarski Ministrantów
„Laur Świętego Wawrzyńca”. Zwyciężyli gospodarze, pokonując w finale 3: 0 rywali z Biadek.
Do rozgrywek przystąpiło szesnaście
zespołów, które podzielono na cztery grupy. Do fazy pucharowej awansowały
po dwie drużyny.
W ćwierćfinałach Kobierno ograło
Opatówek (3: 0), koźminianie okazali się
lepsi od Liskowa (2: 1), Borzęciczki poko-

nały Krotoszyn (2: 0), a Biadki, po serii
rzutów karnych, wygrały z Chełmcami.
W półfinałach gospodarze odprawili
z kwitkiem Kobierno (2: 0), a biadkowianie, znów po rzutach karnych, zwyciężyli

Borzęciczki. Ta ostatnia ekipa w meczu
o trzecie miejsce uległa zespołowi z Kobierna (1: 5). W finale koźmiński team nie dał
szans drużynie z Biadek, wygrywając 3: 0.
(GRZELO)

To oczywiście dwaj główni faworyci
do wygrania ligi. W pierwszej rundzie
lepszy był J. Cieślak, który wygrał wtedy 6:2. Tym razem S. Szostak zrewanżował się rywalowi, zwyciężając 6: 1, dzięki czemu awansował na pierwszą lokatę.
Nowy lider ma lepszy bilans meczów
z głównym przeciwnikiem oraz korzystniejszy stosunek legów na przestrzeni
całego sezonu – 100-91. Ponadto w tej
kolejce S. Szostak ograł Mateusza Woj-

taszka (6:0), a J. Cieślak pokonał Martę
Pawlicką (6:2).
Na trzecim miejscu plasuje się Marcin Kmieciak, który wygrał z Danielem
Borskim (6:3) oraz Włodzimierzem Skalskim (6:2). Dwa oczka mniej ma Przemysław Pawlicki, który zwyciężył Sławomira
Olgrzymka (6:4) i podzielił się punktami
z bratem – Pawłem (5:5).
Dwa zwycięstwa odniósł Mariusz
Cieślak, ogrywając S. Olgrzymka (6:3)
i Damiana Klubę (6:2). Z kolei Ewa Pawlicka zremisowała z M. Pawlicką (5: 5).
Warto także odnotować wygrane
Pawła Pawlickiego (6:0 z Michałem Kobuszyńskim), M. Wojtaszka (6: 1 z D. Klubą) i D. Borskiego (6:2 z E. Pawlicką).
(GRZELO)
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TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Seniorskie debiuty w Słowenii
Piąte miejsca Zuzanny Kaczmarek
i Alicji Kowańdy oraz dziewiąte Martyny Stasik to osiągnięcia reprezentantek MUKS Białe Tygrysy Jarocin
na zawodach Pucharu Świata Slovenia Open 2019. Nasze zawodniczki
startowały w kategoriach seniorskich, a w dodatku A. Kowańdy i M.
Stasik w nich debiutowały.
W Lublanie rywalizowało ponad 1200 zawodniczek i zawodników.
Szczególnie mocno obsadzone były zmagania seniorskie, gdyż na dobre rozpoczęły się eliminacje do Igrzysk Olimpijskich
Tokio 2020. W gronie startujących znalazły się trzy zawodniczki Białych Tygrysów
Jarocin – reprezentująca kadrę narodową
Zuzanna Kaczmarek oraz występujące
w barwach klubowych – Alicja Kowańdy
i Martyna Stasik.
Jako pierwsza do rywalizacji przystąpiła jedna z debiutantek w rywalizacji seniorskiej na poziomie międzynarodowym. Martyna Stasik w kategorii
do 46 kg w pierwszej rundzie zmierzyła
się z Chorwatką Sanją Maljkovic, 68. zawodniczką rankingu światowego. Mimo
ambitnej postawy Martyna przegrała 5: 20.
Kolejna debiutantka, Alicja Kowań-

dy, startowała w kat. do 62 kg. W pierwszym starciu w pełni zasłużenie pokonała 7: 4 Niemkę Halidę Dindic. Potem Alicja miała pecha w losowaniu, gdyż w drugiej rundzie na jej drodze stanęła 23. zawodniczka światowego rankingu, Rosjanka Yulia Turutina. Przedstawicielka Białych Tygrysów wprawdzie uległa 0: 13, ale
udało się jej walczyć z utytułowaną rywalką pełne trzy rundy.
Z kolei rywalizująca w kategorii wagowej 57 kg Zuzanna Kaczmarek powtórzyła wynik z zeszłego roku i ponownie
zajęła piątą lokatę. W pierwszym poje-

KARATE

Okazały dorobek medalowy

Reprezentanci trzech klubów z powiatu krotoszyńskiego startowali
w XXV Ogólnopolskim Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży „Dragon Cup”
w Środzie Wielkopolskiej. Nasi karatecy przywieźli z tych zawodów prawie 40 medali.
Ekipa ASW Nippon Krotoszyn wywalczyła 13 krążków – dwa złote, cztery
srebrne oraz siedem brązowych. Na najwyższym stopniu podium stanęli Jakub
Pleskacz (kumite) i Robert Król (kumite).
Srebro zgarnęli Anna Chlebowska (kumi-

te), Wiktor Tokarski (kumite), Maja Dolata (kumite) i Marcelina Pleskacz (kumite). Na trzecich miejscach uplasowali się
R. Król (kata), Sebastian Sobczyk (kumite), M. Dolata (kumite), Julia Mosz (kumite), M. Pleskacz (kumite juniorów
młodszych), Łukasz Błaszczyk (kumite)
i J. Pleskacz (kumite juniorów open).
Trzy złote medale, osiem srebrnych
i dziesięć brązowych – to z kolei dorobek
UKS Shodan Zduny. Bezkonkurencyjni
w swoich kategoriach okazali się Jarosław
Adamski (kata masters), Jonasz Borowczyk (kata pierwszy krok) i Marta Streu-

dynku pokonała 6: 0 Białorusinkę Aliaksandrę Lagoun, a w drugiej walce przegrała 0: 10 z Niemką Stefanie Grünauer.
Dzięki wygranym walkom Zuzanna zdobyła kolejne, a Alicja pierwsze punkty
do rankingu światowego.
– Występem w Słowenii rozpoczęliśmy kolejny okres startowy, a muszę przyznać, że będzie on w tym roku niezwykle
intensywny – mówi Józefina Nowaczyk-Wróbel, trenerka MUKS Białe Tygrysy
Jarocin. – W półtora miesiąca niektórzy
zawodnicy wystartują pięć razy i pokonają ponad 7500 km! Teraz byliśmy w Słobel (kumite 8-9 lat). Srebrne krążki wywalczyły zespoły Shodana w kata drużynowym dziewcząt 9 lat i młodsze i kata
drużynowym pierwszy krok, a także M.
Streubel (kata 8-9 lat), Eryk Szymczak
(kata pierwszy krok), Maja Barańska (kata
pierwszy krok), Jakub Romański (kumite 12-13 lat), Kalina Tobolska (kumite 10-11 lat) i Wiktoria Maciaszek (kumite juniorek).
Na najniższym stopniu podium stanęły ekipy Shodana w kata drużynowym
chłopców 10-11 lat, kata drużynowym
dziewcząt 10-11 lat i kata drużynowym
dziewcząt 9 lat i młodsze oraz Zofia
Duczmal (kata 10-11 lat i kumite 10-11
lat), Aleksandra Adamska (kata), Kalina
Barańska (kata pierwszy krok i kumite 10-11 lat), Nikola Jasińska (kata pierwszy krok) i Oskar Jasiński (kumite 8-9 lat).
Spośród reprezentantów UKS Ukemi Kobylin medal wywalczył Jakub Łęcki, który był drugi w kumite juniorów
młodszych. Blisko podium byli Bartłomiej Chlebowski, Maja Ziętek, Adrianna
Ziętek i Olimpia Patryas.
W trakcie turnieju podsumowano
też ranking zawodników za miniony
rok. W kata juniorów najlepszy okazał
się J. Pleskacz (Nippon). Z kolei Katarzyna Trafankowska (UKS Shodan)
otrzymała wyróżnienie w kata juniorek,
a Jakub Romański (UKS Shodan) w kata młodzików.
(GRZELO)

wenii, a przed nami jeszcze Ostrowiec
Świętokrzyski, Lommel w Belgii, Hamburg w Niemczech i na zakończenie
Olecko. Jeżeli chodzi o start w Lublanie,
to jestem z niego zadowolona. Musimy
bowiem pamiętać, że dwie zawodniczki,
Alicja Kowańdy i Martyna Stasik, są
z rocznika 2002, więc w Polsce, jak również w rywalizacji międzynarodowej, mogą jeszcze startować wśród juniorów. Podjęliśmy jednak decyzję, że akurat te dziewczęta prezentują odpowiedni poziom
sportowy i już teraz w niektórych imprezach będą walczyć wśród seniorek. Oczywiście, w tych startach będą często trafiać
już w pierwszych rundach na zawodniczki bardziej doświadczone, znajdujące się
w pierwszych setkach swoich kategorii
wagowych, ale – jak mówi przysłowie – nie od razu Rzym zbudowano.
Na przykład Zuzanna Kaczmarek, która
dokładnie rok temu w Słowenii debiutowała wśród seniorek, w tym czasie wywalczyła miejsce w kadrze narodowej i myślę,
że jest coraz bliżej momentu wywalczenia medalu na Pucharze Świata. Często
bowiem jest już rozstawiana i w pierwszych walkach omija te najgroźniejsze rywalki. Ten rok będzie jednak dla naszych
seniorek bardzo trudny, gdyż na dobre
rozpoczęły się kwalifikacje do Igrzysk
Olimpijskich Tokio 2020 i na przykład
obsada zawodów w Słowenii była zdecydowanie lepsza niż rok temu.
OPRAC. (ANKA)

KOLARSTWO

Dobre przetarcie przed
rozpoczęciem sezonu

3 marca w Topoli niedaleko Ostrowa
Wielkopolskiego odbyły się zawody
kolarskie MTB, w których startował
Krzysztof Kubik. Krotoszyński kolarz
uplasował się na dziewiątej pozycji.
Organizator, OTR Interkol CX80,
przygotował czterokilometrowy odcinek
w lesie, który kolarze musieli pokonać
pięć razy. Na starcie stanęło ponad 30 zawodników. – Trasa obfitowała w krótkie
i sztywne podjazdy – opowiada Krzysztof
Kubik. – Było dużo technicznych zakrętów, szybkich zjazdów i grząskich odcinków. Na ostatnim okrążeniu oderwałem

się od mojej grupy i zakończyłem zmagania na dziewiątej lokacie.
W tym roku krotoszynianin planuje
wystar tować w dwóch ultra maratonach – Piękny Zachód (550 km) oraz
Tour de Pomorze (710 km). – To pierwszy wyścig MTB, w którym uplasowałem się tak wysoko. Mój start odbieram
więc jako przebłysk dobrej formy. Był to
dla mnie jeden z ostatnich testów
przed rozpoczęciem sezonu szosowego
w Sobótce na kultowym Ślężańskim
Mnichu w pierwszy weekend kwietnia – dodaje K. Kubik.
(GRZELO)
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Piast wicemistrzem Dominacja Ósemki
Wielkopolski

W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Krotoszynie rozegrano finałowy turniej Mistrzostw Wielkopolski Młodzików w Siatkówce. Blisko
triumfu był zespół UKS Piast Krotoszyn, ale po zaciętym boju przegrał
z Eneą Energetyk Poznań 1: 2 i został wicemistrzem Wielkopolski.
Sześć drużyn najpierw walczyło
w dwóch grupach. Pierwszą wygrał poznański Energetyk, ogrywając UKS Piątka
Turek 2: 0 (25: 16, 25: 13) oraz IUKS Jedynka Poznań 2: 0 (25: 14, 25: 17). W pojedynku dwóch pozostałych ekip lepsi byli poznaniacy, pokonując Piątkę 2: 1
(23: 25, 25: 19, 15: 13).
W trudniejszej grupie znalazł się zespół Piasta. Chłopcy z Parcelek wygrali
z UKS-em Szamotulanin Szamotuły 2: 1
(25: 16, 23: 25, 15: 13) oraz UKS-em 9
Leszno 2: 0 (25: 17, 25: 21). Drugie miejsce zajął team z Szamotuł, po zwycięstwie 2: 1 (13: 25, 25: 15, 15: 12)
nad leszczynianami.
W półfinałach Energetyk Poznań pokonał zespół z Szamotuł 2: 1
(20: 25, 25: 23, 15: 4), a krotoszynianie

W Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie rozegrano Mistrzostwa Powiatu Krotoszyńskiego w Piłce Siatkowej.
Bezkonkurencyjne okazały się zespoły gospodarzy, które awansowały
nie dali szans poznańskiej Jedynce, zwy- do etapu rejonowego.
ciężając 2: 0 (25: 14, 25: 13). Piąte miejsce zajął zespół UKS 9 Leszno po ograniu 2: 0 (25: 14, 25: 21) Piątki Turek. Brązowymi medalistami zostali siatkarze
Szamotulanina, pokonując IUKS Jedynka
Poznań 2: 0 (25: 19, 25: 13).
Finałowe starcie lepiej rozpoczęli
chłopcy z Poznania, wygrywając pierwszą
partię 25: 16. W drugim secie Piast zagrał
lepiej i zwyciężył 25: 21. W tie-breaku górą był Energetyk, pokonując krotoszynian 15: 12. Do kolejnego etapu rozgrywek awansowały trzy czołowe zespoły.
W ćwierćfinałowym turnieju MP rywalami Piasta będą UKS Set Starogard Gdański i MUKS Spartakus Lniano.
Zespół wicemistrzów Wielkopolski, trenowany przez Piotra Robakowskiego i Cezarego Grendę, tworzyli Dawid Król, Igor Tysiak, Kasjan Gniazdowski, Mateusz Kaj, Bartłomiej Ostój, Krystian Gmerek, Kacper
Kaczmarek, Filip Kaliszewski, Michał Miękus, Hubert Wiatrak, Kacper Stegienta, Łukasz Ostoj, Bartek Wiatrak, Franek Krawczyk, Mateusz Mayer i Eryk Zawieja.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

W kategorii dziewcząt rywalizowały
trzy teamy. Siatkarki z Ósemki pokonały
SP nr 7 2: 0 (25: 8, 25: 18) oraz SP
nr 3 2: 0 (25: 8, 25: 11), zapewniając sobie
tytuł mistrzowski. Drugie miejsce zajęła
Trójka, po ograniu 2: 1 rywalek z Parcelek.

W zwycięskim zespole, prowadzonym przez Magdalenę Kalupę, zagrały Nikola Hylewicz, Zuzanna Wachowiak, Joanna Podsadna, Gabrysia Gaweł, Kinga
Drewniak, Zuzanna Jarecka, Oliwia Kosedowska, Pola Szymańska, Klaudia Bzdęga,
Roksana Kliber i Rozalia Maślankowska.
Finał rejonu zaplanowano na 22 marca
w Krotoszynie.
Również w turnieju chłopców triumfowała ekipa z Ósemki. Podopieczni trenera Macieja Parczyńskiego wygrali po 2: 0
z SP nr 7 i SP nr 3. Na drugiej lokacie uplasowała się Siódemka, która ograła
w dwóch partiach SP nr 3. Finał rejonu rozegrany zostanie 21 marca w Krotoszynie.
Za nami także rywalizacja klas VII-VIII i gimnazjalnych w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. W rozgrywkach
dziewcząt triumfowały siatkarki z SP nr 3,
wyprzedzając SP nr 7 i SP nr 8, w kategorii chłopców najlepszy był pierwszy zespół
z Siódemki, a kolejne pozycje zajęły SP
nr 7 II, SP nr 8 i SP nr 7 III. Finał rejonu odbędzie się 20 marca w Krotoszynie.
(GRZELO)

