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SŁUŻBA ZDROWIA

Wyniki szpitala na sinusoidzie
W czerwcu podczas posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Krotoszyńskiego oraz Rady Miejskiej w Krotoszynie Krzysztof Kurowski, dyrektor
szpitala, przedstawił samorządowcom sprawozdanie z działalności SP
ZOZ w roku 2018.
Na wstępie zaprezentowana została
sytuacja szpitali w naszym województwie
w pierwszym kwartale obecnego roku,
opracowana przez Wielkopolski Związek
Szpitali Powiatowych.
Krotoszyńska placówka na początku 2018 r. była w ustabilizowanej sytuacji
finansowej. W ubiegłym roku kontynuowano rozpoczęte w 2016 działania restrukturyzacyjne, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego zakresu świadczonych
usług medycznych. Dyrektor Kurowski
przypomniał, że w latach 2013-2015,
a więc przed rozpoczęciem procesu restrukturyzacji, szpital osiągał każdego roku ujemne wyniki finansowe, zaś
w dwóch kolejnych latach, gdy trwała restrukturyzacja, rezultaty były dodatnie.
Udało się m. in.: w czwartym kwartale 2016 uzyskać zdolność do spłaty zadłużenia, od stycznia 2018 uruchomić proces korekty wynagrodzeń dla większości
grup pracowniczych i świadczeń socjalnych o kwotę przynajmniej 800 000 zł,
zaplanować zysk w 2018 i tym samym
uzyskać trend przedsiębiorstwa dochodowego, utrzymać na minimalnym poziomie okres przeterminowania zadłużenia
bieżącego, realizować we własnym zakresie zakup niezbędnego sprzętu i inwesty-

cji remontowych na ponad 1 mln zł, zaplanować pozyskanie kilkumilionowych
dotacji unijnych przy pokryciu udziału
własnego środkami SP ZOZ.
Dyrektor szpitala przypomniał także
o zakupie nowego sprzętu medycznego
w ramach dwóch projektów unijnych: „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości usług i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego” oraz
„Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia
poprzez doposażenie SP ZOZ w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medyczny”. Dzięki darowiźnie od firmy MAHLE Polska
(500 000 zł), współfinansowaniu gmin powiatu krotoszyńskiego oraz samego powiatu (300 000 zł) i wkładu własnego szpitala
(200 000) nabyty został nowoczesny aparat
RTG typu Telekomando.
Łącznie na zakup sprzętu w ubiegłym
roku
przeznaczono 7 045 119,85 zł, przy czym
aż 5 263 332,00 zł to pozyskane środki
zewnętrzne. – Zakupiony sprzęt już służy naszym pacjentom. Pozyskaliśmy go

jednak z myślą o korzystaniu z niego również po zakończeniu rozbudowy szpitala – powiedział K. Kurowski.
Pierwotny plan finansowy na 2018
rok zakładał uzyskanie dodatniego wyniku finansowego na poziomie 52 939 zł.
Po korekcie, na początku 2018, okazało
się jednak, że strata wynieść może 213 300 zł. W pierwszym półroczu
plan finansowy realizowany był zgodnie
z założeniami.
Drugie półrocze to zdarzenia, na które dyrekcja szpitala nie miała wpływu,
a których konsekwencją było pogorszenie
się wyniku finansowego na koniec 2018.
Część z nich miała charakter ogólnopolski – systemowy – i odbiła się negatywnie
na kondycji finansowej zdecydowanej
większości szpitali powiatowych w Polsce.
Dyrektor Kurowski wyjaśnił, że SP
ZOZ w Krotoszynie, jako placówka działająca w ramach tzw. sieci szpitali, ma kontrakt ryczałtowy na działalność większości
swoich oddziałów (anestezjologia, kardiologia, ortopedia, chirurgia ogólna, choroby
wewnętrzne, położnictwo i ginekologia,

neonatologia, pediatria). Ową sieć wprowadzono 1 października 2017, a umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia krotoszyński szpital podpisał na 4 lata. Gwarantuje ona finansowanie na nowych zasadach, minimalizuje jednak możliwości
działań menadżerskich, zmierzających
do zwiększania kontraktu w tych procedurach medycznych, jakie obejmuje ryczałt.
Problem jednak w tym, że w pierwszym
okresie funkcjonowania umów ryczałtowych w ramach sieci szpitali wartość kontraktów oszacowana została na podstawie
danych z 2015. Nie uwzględniano więc
wzrastających kosztów związanych z pracą
personelu czy zakupami leków, mediów,
energii elektrycznej, paliwa itp.
W kwietniu tego roku NFZ zwiększył wysokość kontraktów realizowanych
na oddziałach chorób wewnętrznych oraz
chirurgii ogólnej dla szpitali powiatowych z sieci szpitali. SP ZOZ w Krotoszynie szacował, że uzyska dodatkowo 1,5
mln zł na 2019, a otrzymał 1 195 400 zł
w transzach miesięcznych.
W ubiegłym roku doszło też do ogólnopolskich zmian w systemie wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia,
w konsekwencji których wzrosły pensje
pielęgniarek i położnych. Takimi podwyżkami, gwarantowanymi i wdrożonymi
w życie przez Ministerstwo Zdrowia, nie
zostali jednak objęci pozostali pracownicy szpitala, co wywołało ich niepokój
i niezadowolenie.
W marcu i kwietniu dyrekcja szpitala prowadziła rozmowy z przedstawicielami dwóch związków zawodowych: Mię-

dzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Krotoszynie
i Terenową Organizacją Związkową nr 89
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Diagnostyki Medycznej
i Fizjoterapii przy SP ZOZ w Krotoszynie.
W efekcie dla 273 osób wynegocjowano
dodatek do wynagrodzenia w wysokości 300-450 zł miesięcznie.
Aby zrealizować postulaty związkowców, szpital zamierza zaciągnąć kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego
w Poznaniu w wysokości około miliona złotych. To oczywiście niekorzystnie
wpłynie na wynik finansowy w tym roku
i latach następnych. Jak podkreślił K. Kurowski, krotoszyńska placówka jest jednym z nielicznych szpitali, które zdecydowały się na wprowadzenie dodatków
choć w części zwiększających uposażenie
pracowników. Niemniej jednak jest to
rozwiązanie tymczasowe, tj. w oczekiwaniu na systemowe, rządowe podwyżki dla
pracowników służby zdrowia.
Rok 2018 dla szpitala zamknął się
stratą 1 224 777,89 zł. Gdyby jednak dodać do tego roczną wartość kosztów
amortyzacji posiadanego sprzętu, wynik
byłby dodatni i wyniósłby 2 914 413 zł.
Dyrektor szpitala zauważył, iż ujemny
wynik za rok 2018 i tak jest mniejszy
od każdego z lat 2013-2015.
K. Kurowski zaznaczył, że dla prawidłowego i coraz lepszego działania SP ZOZ
wKrotoszynie konieczne jest jak najszybsze
zakończenie prac budowlanych wnowo powstającej części szpitala przy ul. Mickiewicza. – Bez tej inwestycji, bez nowego szpitala nie będziemy mogli funkcjonować. Czekamy więc na ten moment, kiedy rozpoczniemy przenosiny do nowo powstałych części budynku – stwierdził szef krotoszyńMICHAŁ KOBUSZYŃSKI
skiego szpitala.
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WSPOMNIENIE

Ksiądz kanonik Dariusz Kowalek,
do niedawna proboszcz Parafii pw.
Św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie,
został zapamiętany jako osoba pogodna, życzliwa, w pełni zaangażowana w swoje kapłańskie powołanie.
D. Kowalek urodził się 19 marca 1968 r. w Kępnie, a mieszkał i wychowywał się w Rzetni, gdzie początkowo
uczęszczał też do szkoły podstawowej.
Naukę kontynuował w pobliskim Hanulinie, gdzie otwarto wówczas nową szkołę.
Pochodził z Parafii pw. Św. Mikołaja w Parzynowie, która przynależy do dekanatu
ostrzeszowskiego. Wykształcenie średnie
zdobył w Liceum Ogólnokształcącym
w Kępnie, które ukończył zdanym egzaminem maturalnym w 1987 roku.
Studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Po utworzeniu Diecezji Kaliskiej na ostatnim – szóstym – roku studiów przeniósł
się do seminarium w Kaliszu. Praktykę
diakonalną odbywał w Nowych Skalmierzycach, a święcenia kapłańskie przyjął 26
maja 1993 r. z rąk ks. bpa Stanisława Napierały w Katedrze Św. Mikołaja Biskupa
w Kaliszu. Mszę prymicyjną odprawił
pięć dni później w swoim rodzinnym Parzynowie.

W latach 1993-1995 był wikariuszem przy Kościele pw. Najświętszego
Zbawiciela w Pleszewie, a w latach 19951999 w Parafii pw. Św. Marcina w Kępnie. Potem przez pięć lat pełnił posługę
jako wikariusz przy Kościele pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie.
Będąc w tym czasie opiekunem ministrantów, bardzo mocno zżył się z krotoszyńskimi parafianami. Przez cały okres
swojej posługi kapłańskiej praca z ministrantami była dla niego szczególnie ważna – przez kilka lat pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza.
W roku 2004 ksiądz Dariusz został
proboszczem przy Kościele pw. Świętej
Trójcy w Kucharkach, gdzie zaskarbił sobie serca miejscowych wiernych. 1 lipca 2009 r. wrócił do Krotoszyna i objął
funkcję proboszcza w swojej dawnej parafii. 15 maja 2011 r. za zasługi dla lokalnego Kościoła został uhonorowany godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Św. Józefa w Kaliszu.
Podczas swojej posługi w Krotoszynie
ks. D. Kowalek organizował między innymi misje parafialne, zapraszał do parafii
nietuzinkowych kapłanów i zakonników,
sprowadzał i adorował liczne relikwie
oraz organizował wiele pielgrzymek,

ostatnio także do Ziemi Świętej i Rzymu.
Miał doskonały kontakt z najmłodszymi,
dla których często organizował specjalne
atrakcje, jak na przykład żywe szopki we
własnym garażu. W krotoszyńskiej parafii
wprowadził podczas każdej Mszy świętej
homilię oraz posługę w konfesjonale.
Znany był w całej okolicy z nietuzinkowych pomysłów, przyciągających do kościoła poklasztornego wiernych z całego
miasta i okolic. Ostatnimi czasy prowadził w świątyni liczne prace remontowo-konserwatorskie, m. in. osuszając mury,
remontując dach czy inicjując przywracanie wnętrzom kościoła ich pierwotnego
wyglądu.
22 czerwca 2019 r. ks. Dariusz Kowalek zmarł w ostrowskim szpitalu
na skutek obrażeń, jakich doznał dzień
wcześniej w wypadku samochodowym.
Pożegnalna msza pogrzebowa odbyła
się 4 lipca w Kościele pw. Św. Ap. Piotra
i Pawła w Krotoszynie. Następnego dnia
śp. ks. Dariusza żegnano w Jego rodzinnej
miejscowości – Parzynowie.
– W ubiegłym roku obchodził 25-lecie posługi kapłańskiej, pracy w służbie
Bogu i człowiekowi. Lata te w całości wypełnił duszpasterską troską o dobro parafii. Zapamiętamy Go jako człowieka niezwykle życzliwego bliźnim, całkowicie

oddanego swemu powołaniu, misji, którą
uczynił sensem swego życia. W jego sercu
zawsze gościła ufność w Boże Miłosierdzie. Było ono dla niego źródłem nadziei
i wewnętrznego spokoju. Ufajmy, że towarzyszyło Mu do ostatnich chwil doczesnego życia i sprawiło, że z radością stanął
przed Panem. Drogi Księże Darku, dziękujemy Ci za obecność wśród nas, za głoszenie Bożego przesłania, za wszystko, co
uczyniłeś, by umocnić nas w wierze
w nieskończone Dobro – napisali
w oświadczeniu burmistrz Franciszek
Marszałek, radni Rady Miejskiej w Krotoszynie i pracownicy urzędu miejskiego.
– Z ogromnym smutkiem żegnamy
wspaniałego, niezwykle dobrego i życzliwego człowieka. Był kapłanem, dla którego duszpasterskie zadania i obowiązki stały się łaską i radością. Jego niestrudzonej
pracy na rzecz Wspólnoty i dbałości
o piękno świątyni towarzyszyła przede
wszystkim troska o życie duchowe parafian. Księże Darku! Umiałeś mądrze radzić, wybaczać i wspierać duchowo. Dziękujemy Ci za Twoje kapłaństwo, za wspaniałe patriotyczne homilie, za życzliwą
współpracę i troskę o dobro naszej małej
Ojczyzny i każdego z jej mieszkańców.
Spoczywaj w pokoju! – takie oświadczenie wystosowali z kolei starosta Stanisław

FOT. Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie

Był skromny, życzliwy i oddany swemu powołaniu

Szczotka, radni powiatowi i pracownicy
krotoszyńskiego starostwa.
– Pamiętam Go z czasów, gdy po raz
pierwszy pojawił się w parafii. Byłem
wówczas ministrantem. Potrafił bardzo
umiejętnie przekazywać wskazówki i zawsze – w humorystyczny i jednocześnie
dosadny sposób – uwypuklać złe rzeczy
lub nawyki, które dotyczyły mnie i rówieśników. Przed rokiem chrzcił moją córkę.
Niedawno rozmawialiśmy parokrotnie
o zdrowiu, biznesie. Zadawałem Mu też
pytania odnośnie wiary, te z gatunku niełatwych. Zawsze wiedział, co odpowiedzieć. Był pełen wiary, był oddany Bogu
i ludziom. Był dobrym człowiekiem, którego parafianie kochali. Umiał słuchać
i – jak podkreśliłem wcześniej – zawsze
służył dobrą radą – powiedział Daniel
Borski, wydawca GL KROTOSZYN.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

GORZUPIA

Ogień zagrażał dwóm posesjom
W środę, 3 lipca, wybuchł pożar
na jednym z pól w Gorzupi. Około
godz. 16.40 do straży pożarnej wpłynęło pierwsze zgłoszenie o kłębach
dymu, widocznych na skraju tej
miejscowości. Zagrożone ogniem
były dwie posesje.
Dość wysoka temperatura i silny
wiatr sprzyjały rozpowszechnianiu się pożaru w kierunku pobliskich budynków.
Na akcję zadysponowano 11 zastępów
straży pożarnej – z Jednostki Ratowni-

czo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz z OSP
w Krotoszynie, Biadkach, Roszkach, Orpiszewie, Chwaliszewie, Jasnym Polu,
Zdunach i Koźminie Wlkp.
Jak się okazało, na znacznej powierzchni paliło się zboże na pniu, ściernisko i słoma. Widoczność była ograniczona poprzez duże zadymienie. Ponadto
otrzymano informację o jednej poszkodowanej osobie, która zgłosiła objawy charakterystyczne dla zatrucia gazami pożarowymi. Poszkodowaną kobietę przewieziono do szpitala.

Zaopatrzenie wodne opierało się
na pobliskiej sieci hydrantowej oraz stawie przy jednej z posesji. Ogień strawił
około dziewięciu hektarów pola. Gorzupscy gospodarze oraz miejscowy sołtys, który pomógł w organizacji sprzętu
rolniczego, a także rolnicy z Jasnego Pola odegrali dużą rolę w akcji gaśniczej.
Wykonali bowiem pasy ochronne, które miały chronić sąsiednie uprawy. Zabezpieczyli również krawędzie pogorzeliska po zakończonej akcji. W działania zaangażowano także przedstawicie-

li policji oraz Centrum Zarządzania
Kryzysowego, którzy dostarczyli

na miejsce wodę pitną oraz maseczki
przeciwpyłowe.
(LENA)
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GORZUPIA

Rajdowa niedziela
Ostatni dzień czerwca upłynął w Gorzupi pod znakiem motoryzacyjnych
emocji. W upalną niedzielę zorganizowano tam bowiem IV Rajd Samochodowo-Motocyklowy o Puchar
Burmistrza Krotoszyna. Mimo wręcz
tropikalnej temperatury wszyscy
świetnie się bawili.
Poprzednia edycja odbyła się
w... 2005 roku. Po 14 latach przerwy rajd
ponownie zagościł w Gorzupi. Imprezę
zorganizowała miejscowa Ochotnicza
Straż Pożarna.
Po rejestracji na uczestników czeka-

ła jazda sprawnościowa. Po prawidłowym wykonaniu zadań kierowcy przechodzili do kolejnego etapu. Trzymając
się trasy wyznaczonej na mapie, trzeba
było trafić do punktów kontrolnych.
W każdym z nich należało zmierzyć się
z kolejnymi zadaniami. Trzeba było m.
in. odpowiedzieć na pytania z zakresu
pierwszej pomocy czy ruchu drogowego. Były też konkurencje sprawnościowe.
Na trasie zaznaczono również miejsca,
na które trzeba było zwrócić szczególną
uwagę. Potem spostrzegawczość kierowców została sprawdzona poprzez pytania, na które odpowiedzi znajdowały się

właśnie w tych miejscach. Nieprawidłowe wykonanie zadań, pominięcie punktu kontrolnego bądź zbyt szybkie przybycie na metę skutkowało przyznaniem
punktów karnych. Po przekroczeniu linii mety na kierowców czekała jeszcze
jedna konkurencja – zmiana koła
na czas.
Wśród motocyklistów najlepszy okazał się Mateusz Sobierajczyk, któremu towarzyszył Kacper Chudziński. Z kolei
drużyna w składzie: Kamil Maciejewski,
Mateusz Paszek, Paweł Paszek oraz Maciej
Śpitalniak triumfowała wśród kierowców
samochodowych. Przyznano również nagrodę dla najmłodszego uczestnika rajdu.
Otrzymał ją towarzyszący rodzicom i siostrze Krzyś Kulas, który we wrześniu
skończy dopiero dwa lata.

Po rajdowych zmaganiach przyszedł
czas na zabawę taneczną z zespołem Blu
Sex, który świętował swoje dwudziestolecie. Miejsce na obchody jubileuszu nie by-

ło przypadkowe, gdyż właśnie w Gorzupi
muzycy rozpoczynali swoją działalność.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KONKURS

KROTOSZYN

Wielki sukces ucznia krotoszyńskiego liceum

Czy pałac Gałeckich
doczeka się remontu?

FOT. LO Krotoszyn

Konkurs został zorganizowany z inicjatywy Zarządu Głównego Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pod honorowym patronatem senator Anny Marii Anders, sekretarza stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministra Jana Józefa Kasprzyka – szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – oraz gen. bryg. Stanisława Woźniaka – prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
W kategorii 'film' przyznane zostały
trzy równorzędne nagrody. W tym wąskim gronie wyróżnionych znalazł się Jakub Durczewski, mieszkaniec Smolic
i uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im.
Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Przedstawiciel naszego powiatu przygotował
film pt. „Bohater”, a jego opiekunem była
Julita Ludwiczak.
Warto dodać, iż Zarząd Główny
Związku Kombatantów RP i BWP postanowił nagrodzić wszystkie szkoły biorące
udział w konkursie „Bohaterowie są

FOT. www.powiat-krotoszyn.pl

Jakub Durczewski, uczeń klasy Id Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, zdobył
główną nagrodę w ogólnopolskim
konkursie „Bohaterowie są wśród
nas” w kategorii film.

wśród nas” półroczną prenumeratą miesięcznika „Polsce wierni”. Zdaniem komisji większość nadesłanych prac spełniała
wymagane kryteria zarówno pod względem merytorycznym, jak i redakcyjnym.
Na szczególną uwagę zasługuje zakres tematyczny nadesłanych opracowań, obejmujący m. in. powstanie wielkopol-

skie, I wojnę światową, wojnę 1920 roku, II wojnę światową, w tym powstanie
warszawskie i walki żołnierzy WP
na wszystkich frontach oraz w konspiracji, lata okupacji, życie codzienne w tym
okresie, powroty z zesłania, ale także
trudny okres powojenny.
(ANKA)

27 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego sfinalizowano procedurę nabycia
przez starostę krotoszyńskiego
od marszałka Wielkopolski udziału
w nieruchomości zabudowanej pałacem Gałeckich, położonej na obszarze parku Wojska Polskiego w Krotoszynie.
Dzięki zawarciu umowy Skarb Państwa, reprezentowany przez starostę krotoszyńskiego, stał się wyłącznym właścicielem zabytkowego pałacu, który będzie
stanowił nową siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie.
Umowę podpisali starosta Stanisław
Szczotka oraz wicemarszałek Krzysztof
Grabowski.

Przypomnijmy, iż w roku 2011
władze powiatu, jako reprezentant
Skarbu Państwa, przekazały pałac Gałeckich PSM I stopnia w Krotoszynie.
Niewielka część pałacu, będąca wówczas siedzibą Biblioteki Pedagogicznej,
pozostawała własnością samorządu
Wielkopolski. Książnica jakiś czas temu
zmieniła lokalizację, a władze województwa zadeklarowały przekazanie
opuszczonych lokali.
Nie ma zatem już przeszkód, by organ prowadzący PSM, czyli Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kontynuował remont obiektu, dzięki czemu
szkoła muzyczna będzie miała nową siedzibę. Jak wiadomo, poprzednia uległa
zniszczeniu w ubiegłorocznym pożarze.
(NOVUS)

6

Wydarzenia

WTOREK, 9 lipca 2019

WIĘC WIEC!

Bluesowo-rockowe granie
na krotoszyńskim rynku

W niedzielę odbył się pierwszy tegoroczny koncert z cyklu WIĘC WIEC! Gwiazdą
wieczoru był Krzysztof Zalewski.
Granie na krotoszyńskim rynku rozpoczął ostrowski zespół Teren Prywatny
w składzie: Konrad Kuś (wokal i gitara
rytmiczna), Mikołaj Wojtczak (gitara solowa), Piotr Minta (gitara basowa) oraz
Patryk Stasiak (perkusja). Autorskie, bluesowe utwory wprowadziły publiczność
w znakomity nastrój, który utrzymywał
się przez całą imprezę.

Później na scenie pojawił się zespół
Cree z Sebastianem Riedlem na czele.
Grupa rozpoczęła swoją przygodę muzyczną w 1993 roku, kiedy to z inicjatywy trzech 16-letnich chłopców – S. Riedla, Sylwestra Kramka i Adriana Fuchsa – założona została kapela Cree. Pomysłodawcą nazwy był ojciec Sebastiana, niezapomniany wokalista Dżemu, Ryszard
Riedel. Mimo iż skład zespołu zmieniał
się na przestrzeni lat, jego styl pozostał
bez zmian. Blues-rockowe numery, utrzymane w stylistyce z lat 60. i 70. ubiegłego

wieku, przypadły do gustu krotoszyńskiej
widowni.
Na deser w niedzielę zaśpiewał
Krzysztof Zalewski. Jego kariera muzyczna rozpoczęła się w 2002 roku, kiedy wygrał drugą edycję programu „Idol”. Wówczas poruszał się raczej w ciężkich rockowych brzmieniach. Znany jest z interpretacji utworów Czesława Niemena oraz
z autorskich piosenek, jak choćby „Kurier” czy „Miłość, miłość”. K. Zalewski porwał publiczność do wspólnego śpiewania. Koncert otwierający WIĘC WIEC!
okazał się wspaniałą inauguracją tegorocznego cyklu. Kolejny zaplanowano na 20
lipca.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

ROZRYWKA

Abelard Giza ponownie w Krotoszynie
Pod koniec czerwca w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie wystąpił
znany wszystkim kabareciarz, specjalizujący się w tzw. stand-upie,
Abelard Giza. Sala wypełniona była
po brzegi, a program zatytułowany
„Piniata” rozbawił widzów do łez.
Abelard Giza jest również scenarzystą oraz reżyserem teatralno-filmowym.
Założył i był liderem gdańskiej grupy kabaretowej Limo, która działała w latach 1999-2014. Od 2007 roku związany jest z Grupą Impact, zespołem twór-

ców z Trójmiasta, zajmujących się produkcją filmową. Pisze teksty do magazynu satyrycznego „Chichot”.
A. Giza jest zdobywcą wielu nagród
filmowych, m. in. na festiwalach filmów
komediowych, amatorskich i niezależnych. Uczestniczy w programie rozrywkowym, emitowanym w telewizji Polsat
„Stand-up. Zabij mnie śmiechem”.
Stand-up jest komediową formą artystyczną, która polega na monologu
przed publicznością. W przeciwieństwie
do kabaretu, opiera się bardziej na charyzmie wykonawcy oraz na kontakcie z pu-

blicznością aniżeli na dopracowaniu walorów artystycznych. Głównym celem jest
oczywiście rozbawienie widzów.
(NOVUS)
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KROTOSZYN

Czyste powietrze - czysty zysk!
27 czerwca w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja
w Krotoszynie odbyło się spotkanie
poświęcone rządowemu programowi priorytetowemu „Czyste Powietrze”. Organizatorami były firma
EkoZysk oraz Fundacja Czyste Powietrze.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się,
czym jest smog i jak wpływa na nasze
zdrowie, jak nasze złe nawyki oddziałują
na zanieczyszczenie powietrza, jak fizyka
budowli wpływa na zużycie ciepła w domu, jak uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca i termomodernizację
domu.
Program rządowy „Czyste Powietrze”
ruszył we wrześniu 2018 roku i potrwa
do 2029 r. Jego najważniejszym celem
jest ograniczenie emisji do atmosfery
szkodliwych substancji, które powstają
na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych piecach. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe
na nowoczesne źródła ciepła, spełniające
najwyższe normy. Są to węzeł cieplny,
ogrzewanie elektryczne, np. folie grzew-

cze, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa).
Program oferuje również przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Tworzenie się smogu powoduje
przede wszystkim tak zwana niska emisja, czyli uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji. Jak się jednak okazuje,
sama wymiana systemu ogrzewania nie
jest wystarczająca. Bez odpowiedniej izolacji i wentylacji domu całe ciepło może
szybko przeniknąć na zewnątrz. Wiele
domów w Polsce budowano w czasach,
kiedy jeszcze nie stosowano rozwiązania
uwzględniającego izolację cieplną, co
skutkuje marnowaniem energii i dużymi

stratami ciepła, a co za tym idzie – wyższymi rachunkami za ogrzewanie. Dlatego tak ważna jest termomodernizacja domów, która dodatkowo wprowadzi
oszczędności w domowym budżecie.
Inwestycje dofinansowane z programu „Czyste Powietrze” zapewniają lepsze
zarządzanie energią cieplną w domu
o każdej porze roku. Ocieplenie nieruchomości połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki
na ogrzewanie nawet o 40 procent. Obecnie adresatami programu są właściciele
lub współwłaściciele jednorodzinnego
budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę

na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego
budynku mieszkalnego, który nie został
jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
W ramach programu można wnioskować o dotację lub pożyczkę na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu
otrzymają dofinansowanie na pokrycie
nawet do 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Korzystając z programu, zyskuje się
zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tys. zł. Minimalny
koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
Program przewiduje dofinansowania m.
in. na wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup
i montaż nowych źródeł ciepła, spełniają-

cych wymagania programu, docieplenie
przegród budynku, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.
Fundacja zaprosiła do współpracy
i prelekcji lokalne firmy, które promują
ekologiczne rozwiązania. Na temat rekuperacji, czyli odpowiedniej wentylacji
z odzyskiem ciepła, opowiedział Maciej
Półrolniczak – specjalista z firmy Eco-Instal z Witaszyc. Z kolei zasady tzw. ciepłego montażu okien objaśnił Tomasz Rynowiecki – właściciel firmy Finestra, która
jest partnerem Oknoplastu. Rozwiązania
domów zeroenergetycznych omówił natomiast Grzegorz Kotecki, przedstawiciel
firmy EkoZysk z Krotoszyna.
Każdy, kto chce skorzystać z dofinansowania, może zwrócić się do Fundacji
Czyste Powietrze, która bezpłatnie pomaga w wypełnieniu wniosku oraz odpowie
na wszelkie pytania.
– Zachęcam do skorzystania z pomocy Fundacji Czyste Powietrze oraz do stosowania nowoczesnych i ekologicznych
rozwiązań, szczególnie w nowo budowanych domach. Można wybudować dom,
który – oparty na fotowoltaice i nowoczesnych rozwiązaniach grzewczych – będzie ogrzewany przez 30 lat „za darmo”.
Bądźmy EKO, bo to się opłaci! – podkreMICHAŁ KOBUSZYŃSKI
ślił G. Kotecki.
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POD NASZYM PATRONATEM

Zaprezentowali twórczy potencjał
W minioną sobotę w Krotoszynie odbył się I Ogólnopolski Festiwal Sztuki / Wzornictwa / Technologii TECH-ART, zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub Art. W Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie oraz w hali widowiskowo-sportowej zaprezentowano
dorobek artystyczny polskich twórców i pionierów w takich dziedzinach jak fotografia, grafika, rzeźba,
malarstwo, rysunek. Można było poznać najnowsze rozwiązania w technologii czy nurty w sztuce i designie.
Impreza miała na celu pokazanie
osiągnięć
naukowo-artystycznych,
w szczególności młodego pokolenia,
a także podniesienie umiejętności i doskonalenie warsztatu osób, które rozwijają się w określonej dziedzinie sztuki czy

którym zrozumie się wymagania i preferencje zakupowe zagranicznych klientów,
jak zdobyć praktyczną wiedzę, która po-

nauki, zwłaszcza jeśli chodzi o lokalnych
twórców i organizacje kulturalne. Festiwal był skierowany m. in. do mieszkańców Krotoszyna i okolic.
W hali widowiskowo-sportowej odbyło się szkolenie „Internetowe rewolucje”, prowadzone przez przedstawicieli
Google. Zajęcia wprowadziły uczestników w arkana szeroko pojętego marketingu internetowego. Dowiedzieli się, jak
wybrać potencjalne rynki docelowe dla
swojej firmy, jak poznać narzędzia, dzięki

zwoli przygotować firmę do sprzedaży
poprzez Internet za granicą.
Uroczyste otwarcie festiwalu miało
miejsce w samo południe w krotoszyńskim muzeum. Wszystkich powitali Bartosz Blecha – prezes Stowarzyszenia Klub
Art – oraz Bartłomiej Andrzejewski. – Chcieliśmy pokazać młodych artystów, twórców, naukowców, którzy są
„schowani” albo nie mają możliwości pokazania się. Niestety, wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi. A tutaj bez-

płatnie mogą się promować. Dzięki
współpracy z Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym w Krotoszynie i innymi organizacjami pozarządowymi udało nam się to zrealizować – powiedział B.
Blecha, przy okazji dziękując za okazane
wsparcie obecnym przedstawicielom samorządów w osobach wicestarosty Pawła
Radojewskiego oraz wiceburmistrza Ryszarda Czuszke.

Bardzo dużym zainteresowaniem,
szczególnie ze strony płci pięknej, cieszył
się pokaz makijażu w wykonaniu Martyny Szymczak. Wizażystka objaśniała, jak
się umalować, jak dobierać odpowiednie
kosmetyki i akcesoria. Jednym z wystawców była firma Jotkel ze swoimi stołami
warsztatowymi – można było dowiedzieć się, jak w przypadku tego typu mebli zachować spójny design. Były też firmy

W muzeum nastąpiło także otwarcie
wystaw: „Dziecko” – międzynarodowej
ekspozycji, honorowanej przez UNICEF
i zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu; rysunków Dominiki Biadały, Angeliki Szczepaniak, Patrycji
Wołowicz, Aleksandry Palczewskiej, fotografii Marka Lapisa, malarstwa Stanisława
Brajera czy grafiki Małgorzaty Wróbel.
Z kolei w hali widowiskowo-sportowej prezentowali się wystawcy zajmujący
się nauką, technologią czy wzornictwem.
Przed budynkiem można było zobaczyć
jedną z najnowocześniejszych maszyn
do wycinki drzew, tzw. harwester, wartą 420 tys. euro. Przedstawiciel Lasów
Państwowych określił działanie tego
sprzętu jako najnowsze rozwiązanie technologiczne stosowane w przemyśle.

promujące ekologiczne formy ogrzewania
domów, jak np. ogrzewanie na podczerwień. Z kolei specjaliści z firmy zajmującej się dziedziną łączącą medycynę i na-

ukę zaprezentowali aplikację do weryfikacji ran. Tomasz Pielak pokazał swoje prace
wykonane areografem na kaskach skoczków narciarskich czy motocyklistów.
W kwestii pozyskiwania środków na rozwój swojego biznesu doradzali przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu Regionalnego czy Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. O prawie patentowym,
ochronie wzorów przemysłowych i wynalazków mówiła natomiast Jolanta Justyńska - rzecznik patentowy.
Jednocześnie odbywały się panele
dyskusyjne: „Design i technologia w przemyśle i architekturze w Polsce i za granicą”, „Rozwój przedsiębiorstwa i technologii dzięki funduszom oraz doradztwu”,
„Smog – realne zagrożenie czy propaganda?”, „W jakim kierunku będzie rozwijała
się moda”. Można było też wysłuchać wykładu dra Pawła Baranowskiego „Nowe
pole widzenia”.
– Jestem bardzo zadowolony, że
przybyli do nas ci wystawcy, którzy byli
zapowiadani. Wszyscy artyści, wykładowcy, naukowcy, przedsiębiorcy dołożyli wszelkich starań, żeby festiwal miał odpowiedni poziom i jakość. Do nich kieruję ogromne wyrazy szacunku. Najważniejsze dla mnie jest to, że nawiązaliśmy
wiele kontaktów, które z pewnością zaprocentują w przyszłości, jeśli chodzi o realizowanie naszych projektów. Muszę
przyznać, że spotkaliśmy się z bardzo pozytywnymi opiniami na temat tego wydarzenia, które przecież zorganizowaliśmy
po raz pierwszy. I jest to jedyne tego typu
przedsięwzięcie w naszym regionie.
Wszyscy docenili ogrom pracy, jaki włożyliśmy w organizację tego festiwalu – podsumował pierwszą edycję festiwalu TECH-ART jego główny organizator, Bartosz Blecha.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

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

BIAŁY DWÓR

Polityka prorodzinna i rozwiązania dla młodych pracowników

Pożar rozprzestrzeniał
się w kierunku lasu

ku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Z kolei zerowy PIT dla młodych osób
(do 26. roku życia) to projekt, który wejdzie w życie 1 sierpnia tego roku. Jest to je-

den z postulatów tzw. Piątki Kaczyńskiego.
Na zakończenie konferencji nasi radni powiatowi podziękowali za wizytę prezydenta Andrzeja Dudy, który niedawno
gościł w Krotoszynie.
(NOVUS)

SULMIERZYCE

Absolutorium przy jednym głosie przeciwnym
Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej
w Sulmierzycach przyjęty został raport o stanie miasta, zatwierdzono
sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2018 rok oraz udzielono wotum
zaufania i absolutorium burmistrzowi Dariuszowi Dębickiemu.
We wszystkich tych kwestiach 13
radnych głosowało na tak, natomiast jeden głos był przeciwny. W 2018 roku dochody budżetu Sulmierzyc wyniosły 14 398 945,83 zł, a wydatki ukształto-

wały się na poziomie 14 323 109,34 zł.

(NOVUS)

FOT. dh Szymon Sikora

W trakcie spotkania omówiono
wdrożenie kolejnego wariantu programu
Rodzina 500+, czyli 500 zł na pierwsze
dziecko, a także zerowego PIT-u dla młodych. Dzięki zaproponowanym zmianom
od 1 lipca tego roku świadczenie 500+
przysługuje na wszystkie dzieci do 18. ro-

FOT. Biuro Poselskie Piotra Kalety

W czerwcu w biurze Prawa i Sprawiedliwości w Krotoszynie odbyła się
konferencja prasowa z udziałem posła Piotra Kalety oraz radnych powiatowych – Jarosław Kubiaka, Andrzeja
Skrzypczaka i Mariana Włosika.

W ostatnią niedzielę czerwca
w miejscowości Biały Dwór (gmina
Koźmin Wlkp.) wybuchł pożar na polu uprawnym. Ogień objął spory obszar, na którym znajdowała się niesprasowana słoma jęczmienna.
Na akcję wysłano jedenaście zastępów
gaśniczych z terenu powiatu oraz jeden samochód operacyjny z oficerem w dyspozycji komendanta powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Krotoszynie. Jak się okazało, paliła się niesprasowana słoma jęczmienna na powierzchni ok. 1 ha. Pożar
rozprzestrzeniał się w kierunku lasu.
W pierwszej fazie działań strażacy
podali trzy prądy gaśnicze w obronie po-

zostającego na polu zboża na pniu oraz
niesprasowanej słomy jęczmiennej. Gdy
kolejne zastępy docierały na miejsce,
zwiększono intensywność działań, podając dodatkowe prądy gaśnicze wody w natarciu na palącą się ściółkę leśną oraz
na pole.
Akcję straży pożarnej wspierały patrolujące samoloty gaśnicze Dromader,
które dokonały łącznie czterech zrzutów
wody. Dużą pomocą wykazali się również
rolnicy, którzy – dysponując ciągnikami
z odpowiednim sprzętem – oborali spalony obszar. Spaleniu uległa słoma na powierzchni ok. 2 ha oraz 0,5 hektara poszycia leśnego.
(NOVUS)
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FOT. www.kozminwlkp.pl

Biesiada po koźmińsku

3 lipca w Koźminie Wlkp. odbyła się
coroczna biesiada seniorów. W muzycznym spotkaniu przy biesiadnym
stole wzięło udział ponad stu seniorów i zaproszeni goście.

blicznej w Koźminie Wlkp., Andrzej Joachimiak – prezes TMKW, Cyryl Banaszak – przewodniczący Koła Emerytów
i Rencistów, Robert Idkowiak – Teatr 10.50, Piotr Marszałek i Mariusz
Błaszczyk – przedstawiciele Zarządu
Miejsko-Gminnego Oddziału OSP.
W repertuarze znalazło się ponad 20
piosenek, a z każdym kolejnym utworem
atmosfera robiła się swobodniejsza i radośniejsza. Nad poprawnym wykonaniem
utworów czuwali muzycy – Zbigniew
Cyunczyk i Adam Parzysz, którzy przygotowali aranżacje muzyczne i akompaniament. Uczestnikom biesiady serwowano
kiełbaski, kawę i placek drożdżowy. Spotkanie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym z budżetu gminy Koźmin Wlkp.

Tegoroczna impreza, z repertuarem
piosenek wesołych i swawolnych, była 25.
edycją „Biesiady seniora po koźmińsku”.
Organizatorami były Klub Seniora i Stowarzyszenie Aktywny Koźmin Wielkopolski.
Wszystkich powitała Renata Łąkowska, szefowa Klubu Seniora i wiceprezes
Stowarzyszenia Aktywny Koźmin Wielkopolski. Wśród gości znaleźli się m. in.
Justyn Zaradniak – przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., Weronika Kazubek – kierownik M-GOPS, Elżbieta Rychlik – kierownik Biblioteki Pu-

ZABAWA

Eksplozja kolorów

OPRAC. (NOVUS)

28 czerwca w Parku Miejskim w Krotoszynie została zorganizowana popularna w całym kraju impreza pod nazwą „Kolor Fest – Dzień Kolorów”. Wydarzenie zgromadziło tłumy dzieci i młodzieży, na których czekała wyjątkowa zabawa.
Eksplozja kolorów polega na wyrzucaniu w górę przez
liczną grupę osób kolorów Holi, które tworzą wielką,
barwną chmurę. A wszystko w atmosferze radości. Młodzi
i starsi tańczą, śpiewają i bawią się, wyrzucając kolory w powietrze.
Prócz eksplozji kolorów organizatorzy przygotowali
zabawę taneczną z profesjonalnymi DJ-ami, dmuchane
zamki dla dzieci oraz watę cukrową.
(NOVUS)

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

KONKURS

W czerwcu uczennice I klasy LO
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie
Wlkp. wraz z opiekunami brały udział
w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska”, który został zorganizowany
przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zespól w składzie: Natalia Kieńska,
Maria Jankowska i Oliwia Nawrot startował w kategorii szkół ponadpodstawowych. Przedmiotem tegorocznego konkursu było sporządzenie listu do sąsiada
(dwie strony A4, zawierające 50% treści
tekstowych i 50% ilustracji), propagującego prawidłowe postępowanie na rzecz środowiska, zachowania sprzyjające jego poprawie, podejmowanie działań w najbliż-

FOT. ZSP Koźmin Wlkp.

Wyróżnienie
dla koźmińskich licealistek

szym otoczeniu – dom, szkoła, gmina,
mających na celu ograniczenie zmian klimatycznych (np. segregacja odpadów,
właściwy sposób palenia w piecach).
Dziewczyny napisały porady dla sąsiada w formie rymowanej kurendy, sporządziły rysunki. Nauczyciel Michał Ryba
pomógł im złożyć wszystko w graficzną
całość. Uczennice w swojej kategorii zdobyły nagrodę główną w postaci laptopów
Acer Aspire 3, a na ręce wicedyrektor Karoliny Tomczak-Zmyślonej oraz wychowawczyni I klasy LO, Joanny Marcisz,
przekazano listy gratulacyjne, pamiątkową tabliczkę, symboliczne drzewko oraz
nagrodę pieniężną dla szkoły w wysokości 3500 zł.
(NOVUS)

Edukacja
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Dominacja naszych zawodników

Nagrodzono uczestników
rozgrywek Playareny

30 czerwca w Zamościu odbyły się
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w Sumo. Tradycyjnie świetnie
spisali się reprezentanci UKS Samson Kobylin oraz TA Rozum Krotoszyn.
Zawodnicy krotoszyńskiego klubu
zdobyli na mistrzostwach cztery medale.
Dwa razy na podium stanął Kacper Mikołajczyk, który był najlepszy w kategorii
+100 kg oraz zajął drugie miejsce w kat.
open. Kacper Wiatrak wywalczył złoto
w kat. -70 kg, a Oskar Kmieciak zdobył
brąz w kat. -80 kg.

Dziewięć krążków to z kolei dorobek
UKS Samson Kobylin. Taki rezultat dał
im 105 punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego, co pozwoliło im triumfować
w klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej.
Na najwyższym stopniu podium stanęli Patrycja Dubicka w kat. -60 kg, Monika Sowa w kat. -65 kg, Kinga Sroczan
w kat. -75 kg, Paweł Sikora w kat. -60 kg
oraz Michał Grzempowski w kat. -90 kg.
W kategorii -60 kg na drugim miejscu
uplasował się Mateusz Pieszak. Brązowe
medale wywalczyli Monika Sowa w open
i Piotr Sikora w open oraz w kat. 70 kg.
(LENA)

30 czerwca odbyło się uroczyste
podsumowanie sezonu 2018/2019
Playareny. Organizatorzy nagrodzili
najlepsze drużyny i wyróżniających
się zawodników.
Mistrzem Playareny został Pancom
Zduny, a tytuł wicemistrzowski przypadł
zespołowi A Seree Tee. Te dwa najlepsze
teamy otrzymały bilety na finały mistrzostw Polski szóstek. Na ostatnim miejscu podium znalazły się Żubry.
Na szczeblu drugoligowym najlepsza
okazała się Guantanamera, która w nagrodę weźmie udział w turnieju Trzy Rogi Karny. Jest to nowa impreza, skierowana

do drużyn z niższych lig. W II lidze na podium znalazły się także B. N. O. T. i Canold.
Nagrodzono również wyróżniających
się piłkarzy. I tak tytuł najlepszego bramkarza trafił do Kamila Krzysztofowicza
(Albatrosy), najskuteczniejszym strzelcem został Mateusz Wachowiak (Żubry),
za najlepszego gracza U'20 uznano Artura Pautera (A Seree Tee), na najlepszego
zawodnika defensywnego wybrano Macieja Stefańskiego (Pancom), a na najlepszego ofensywnego – Kamila Kaźmierczaka (Albatrosy). Z kolei miano najlepszego zawodnika ligi przypadło Danielowi Gasztykowi (Igloo).
(LENA)
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Darterzy podsumowali sezon

Pod koniec czerwca miało miejsce
oficjalne podsumowanie sezonu
darterskiego. Nagrodzono najlepszych zawodników.
Przez cały sezon gracze rywalizowali
w turniejach dla początkujących, turniejach czwartkowych, Superlidze Darta
i Krotoszyńskiej Lidze Darta.
W rozgrywkach dla początkujących
najlepszy był Maciej Wieszczeczyński.
Za nim uplasowali się ex aequo Anita Krysicka i Karol Marcinkowski, a trzecia lokata przypadła Krzysztofowi Bernacikowi.
W cyklu turniejów czwartkowych
w gronie kobiet triumfowała Danuta
Pawlicka, a wśród panów bezkonkurencyjny okazał się Sebastian Szostak, który
wyprzedził Przemysława Pawlickiego
i Marcina Kmieciaka.

Krotoszyńscy darterzy rywalizowali
także w turniejach z cyklu Grand Prix,
organizowanych przez Polską Organizację Darta. Są to zawody o najwyższej
randze w kraju. Za udział w tych rozgrywkach uhonorowano Martę Pawlicką (10. miejsce w rankingu), Annę Kowalczyk (15), Przemysława Pawlickiego
(35), Jacka Cieślaka (51) i Przemysława
Sawickiego (57).
W superlidze w zmaganiach pań najlepsza była Marta Pawlicka, która uplasowała się na 11. miejscu w klasyfikacji generalnej. Rozgrywki wygrał Sebastian
Szostak, a za nim uplasowali się Jacek Cieślak, Marcin Kmieciak, Przemysław Pawlicki, Mateusz Wojtaszek.
S. Szostak może pochwalić się największą ilością rzuconych „setek” (163 razy), „sto czterdziestek” (41) oraz „mak-

sów” (9). Najwięcej „maksów” na dziewiętnastkach rzucił Sławomir Olgrzymek
(3 razy). Z kolei Jacka Cieślaka nagrodzono za najwyższe zejście HF (HF 143)
i za najszybsze skończenie lega (QF12).
W ramach Krotoszyńskiej Ligi Darta
rozegrano 10 turniejów, w których walczyło 16 zawodniczek i 103 zawodników.
Rywalizację kobiet zdominowała Anna
Kowalczyk, wyprzedzając Martę Pawlicką
i Danutę Pawlicką. W gronie panów zwyciężył Norbert Pecyna z Jarocina, a za nim
uplasowali się Przemysław Pawlicki, Jacek
Cieślak, Przemysław Misiak, Przemysław
Sawicki.
Podczas uroczystego podsumowania
sezonu podziękowano sponsorom i partnerom, którzy wspierają działalność Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta.
(LENA)

