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LUDZIE

Z podróży przywożę wspomnienia

We wtorek na krotoszyńskim rynku
spotkaliśmy człowieka, który siedział
na ławce, grał na gitarze i śpiewał.
Podczas krótkiej rozmowy opowiedział
nam kilka historii ze swojego życia.

KROTOSZYN

Książnica pedagogiczna w nowej siedzibie
2 lutego odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby krotoszyńskiej filii
Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu,
która przez wiele lat funkcjonowała
w zabytkowym pałacu Gałeckich. Teraz biblioteka mieści się w budynku
należącym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ulicy Mickiewicza 11.
Decyzja o przeniesieniu książnicy została podjęta w związku z pracami remontowymi w pałacu Gałeckich. Z placówki
korzystają głównie uczniowie oraz studenci, którzy mogą znaleźć tam specjalistyczne opracowania naukowe w różnych
dziedzinach, jak na przykład pedagogika,
psychologia czy politologia.
W uroczystym otwarciu nowej siedziby udział wzięli Dorota Kinal – dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki
przy Urzędzie Marszałkowskim WojeWydawca: Wielkopolska Squad S.C.
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Pan Michał pochodzi z okolic Wrocławia. Do Krotoszyna przyjechał w odwiedziny do przyjaciół. Opowiedział o tym,
jak niegdyś wciągnął go konsumpcyjny
styl życia i jak po jakimś czasie postanowił
porzucić taką egzystencję. Zrezygnował
z pracy i zaczął podróżować. Zwiedził
większość krajów Unii Europejskiej.
– Wiedziałem, że pieniądze nie mają
znaczenia, ale dopiero na Ukrainie doświadczyłem tego w stu procentowych – opowiadał pan Michał. – Miejscowość mieściła się w górach. Wokół piękne
widoki, a ja stałem w miejscu, które było
przystankiem autobusowym 20 lat temu,
a teraz została tylko zardzewiała blacha.
Budynki były w opłakanym stanie. Byłem
bardzo zmęczony. Nie wiedziałem, co robić, nie miałem przy sobie pieniędzy
na nocleg. Na przystanku autobusowym
stała około 70-letnia kobieta, która trzymała w ręce farbę. Z ciekawości spytałem,
po co jej farba. Odpowiedziała, że robi remont. Jej mąż umarł 12 lat temu, a ona
musi pomalować okna i drzwi, żeby zimą

wiatr nie wdarł się do domu. Powiedziałem, że prześpię się gdziekolwiek, a rano
przyjdę i zrobię to za nią. Odpowiedziała
mi „a czemu nie dzisiaj?”. Więc poszedłem z nią do domu.
Na Ukrainę wyjechał z myślą, że spędzi
tam tydzień, może dwa, a został
na rok. – Tam pieniądze nie mają znaczenia – wspominał. – Staruszka z farbą – moja przyjaciółka Walentyna – nie byłaby wstanie przeżyć za swoją emeryturę, która
w przeliczeniu na polskie złotówki to około20zł. Musiała obrobić pole, żeby mieć zboże, sadziła ziemniaki, miała świnie i kury.
Pan Michał mówił też o powrotach
ludzi z wojny. O tym, że podczas wojny
nie liczy się podział na jakiekolwiek kategorie – na rasę czy wyznawaną wiarę. – W obliczu wojny wszyscy są równi – stwierdził. – Niezależnie od wiary,
którą wyznają, podczas bombardowania
wszyscy krzyczeli: Jezus. Niestety, do domów wrócili nieliczni, ale emocje, jakie
im wtedy towarzyszyły, są nie do opisania.
– Z podróży przywożę coś, co jest
bardzo cenne – wspomnienia. I przede
wszystkim poznaję wspaniałych ludzi,
którzy często zostają moimi wieloletnimi
przyjaciółmi – dodał na koniec naszej pogawędki.
(KOSTKA)

POWIAT
wództwa Wielkopolskiego, Franciszek
Marszałek – burmistrz Krotoszyna, Paweł Radojewski – wicestarosta, Marek
Olejnik – dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Krotoszynie, Ewa Bukowska – dyrektor Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej, Justyna Biegańska – p. o.
dyrektora PBP Książnicy Pedagogicznej
w Kaliszu, Piotr Mikołajczyk – dyrektor
Muzeum Regionalnego w Krotoszynie,
Mirosława Cichowlas – dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Roman
Olejnik – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz przedstawiciele
innych filii kaliskiej książnicy.
Beata Urbańska, kierownik krotoszyńskiej filii, po przywitaniu gości, zaprosiła do przecięcia symbolicznej wstęgi.
Potem wszyscy obejrzeli pomieszczenia
pełne książek czekających na czytelników.
Burmistrz Krotoszyna przekazał
książnicy bon o wartości 600 złotych

na wsparcie wyposażenia placówki. – Cieszę się z dobrej współpracy władz gminy,
starostwa i województwa, co zaowocowało
otwarciem biblioteki w nowym miejscu – mówił burmistrz. – Pałac Gałeckich
przechodzi właśnie proces rewitalizacji
i placówka nie mogła tam dalej funkcjonować. Nowe miejsce jest równie zacne i zabytkowe. Mam nadzieję, że będzie służyć
przez lata. Budynek był wybudowany
przez Niemców jako koszary pruskie.
Wicestarosta Paweł Radojewski dodał,
że decyzję o przenosinach książnicy podjęto po rozmowie z pracownicami. Dzięki
wsparciu szeregu instytucji i urzędu marszałkowskiego oraz życzliwości dyrekcji
ZSP nr 1 udało się pozyskać środki potrzebne do zaadaptowania nowej siedziby.
W gronie sponsorów wspierających placówkę znalazły się m. in. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie oraz firma JOTKEL.
(NOVUS)

Usuwanie azbestu
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie zwraca się
z prośbą do mieszkańców powiatu
o składanie w urzędach na terenie
swoich gmin wniosków na wykonanie usługi demontażu i usunięcia
bądź tylko usunięcia wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem wnioski będą przyjmowane przez
poszczególne gminy do końca sierpnia
każdego roku. W roku 2017 zebrano ponad 727 ton azbestu, który został zutylizowany na składowisku odpadów.
W tym roku powiat otrzyma dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-

znaniu oraz dodatkowo partycypować będą poszczególne gminy powiatu krotoszyńskiego w kwocie 155 tys. zł.
Do wniosku należy dołączyć: wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; dokument potwierdzający tytuł
prawny do dysponowania nieruchomością lub pisemną zgodę właściciela nieruchomości do udziału w programie – w przypadku umowy najmu, dzierżawy bądź innej; kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających
pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachowego lub rozbiórka) bądź kopię
pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, wydanego przez starostę krotoszyńskiego,
w przypadku zgłoszenia wniosku na demontaż, transport i utylizację.
(NOVUS)

Temat Tygodnia

KONCERT CHARYTATYWNY

Walentynka dla Hani!

W miniony czwartek w restauracji
Perła w Orli odbył się koncert charytatywny „Walentynka dla Hani”. Udało się zebrać sporą kwotę, bo
aż 18 750,24 złotych. Środki te zostaną przekazane na leczenie Hanny
Frankowskiej.
Hanna Frankowska jest nauczycielką
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie

Wlkp. Zmaga się z poważną chorobą. – Hania od wielu lat jest nauczycielką
w naszej szkole, ucząc wychowania fizycznego i prowadząc pozalekcyjne zajęcia
sportowe z piłki ręcznej. Dała się poznać
jako osoba z pasją i wychowawczyni dzieci i młodzieży – mówił Jacek Zawodny,
dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp.,
a jednocześnie reprezentant Społecznego
Komitetu „Walentynka dla Hani”, w któ-
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rym znaleźli się także Małgorzata Lewandowicz (SP nr 1 w Koźminie Wlkp.),
Agnieszka Flejsierowicz (Urząd Miasta
i Gminy w Koźminie Wlkp.), Wiesław
Głuszek (Klub Honorowych Dawców
Krwi w Koźminie Wlkp.).
H. Frankowska zawsze angażowała
się w działania społeczne, m. in. w Klubie
Honorowych Dawców Krwi. Teraz sama
potrzebuje pomocy. Koźmińska społeczność postanowiła więc zorganizować koncert charytatywny, by wesprzeć nauczycielkę z SP nr 1.
Dzieci i młodzież wystąpili we własnych interpretacjach takich piosenek jak
„Nieznajomy” Dawida Podsiadły, „Mimo
wszystko” Kasi Nosowskiej, „Na kulawej
naszej barce” Maryli Rodowicz, „Byłam
różą” Kayah i wielu innych. Prowadzący
koncert – Marzena Adamkiewicz, Małgorzata Lewandowicz i Marek Wieczny – zapowiadali każdy występ, opowiadając ciekawe historie miłosne.
– Koncert charytatywny „Walentynka dla Hani” to pomoc społeczności lokalnej dla naszej Koleżanki, która rozpoczęła

najważniejszy mecz w swoim życiu.
Przed koncertem i w jego trakcie udało się
zebrać kwotę 18 750,24 zł. Dochód zostanie przeznaczony na dalsze leczenie
Hani – powiedział J. Zawodny.
KINGA KOSTKA

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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ROLNICTWO

Ruszyli z pomocą dla łabędzi

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

FOT. PSP Krotoszyn

STRAŻ POŻARNA

6 lutego strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Krotoszynie pomogli przymarzniętym łabędziom na zbiorniku wodnym przy ulicy Sportowej.
Po odebraniu zgłoszenia na miejsce
skierowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie, wypo-

sażone w sprzęt gwarantujący skuteczne
podjęcie działań. Strażacy w pełnym zabezpieczeniu przystąpili do akcji w celu oswobodzenia przymarzniętych ptaków. Gdy
zbliżyli się na odległość około 20 metrów,
łabędzie same poderwały się do lotu i opuściły zbiornik wodny. Z uwagi na brak zagrożenia ratownicy zakończyli działania.
(NOVUS)

STRAŻ POŻARNA

Krotoszyn

FOT. PSP

Spotkanie z przedstawicielami OSP

6 lutego w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie odbyło się spotkanie
z przedstawicielami jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.
Spotkaniu przewodniczył komendant powiatowy PSP st. bryg. Jacek Strużyński, w asyście st. kpt. Tomasza Polaka – swojego zastępcy. Osobom funkcyjnym z jednostek OSP przekazane zostały
ważne informacje, dotyczące działalności
ochotniczych formacji.
Oprócz nowych zasad Inspekcji Goto-

wości Operacyjnej zwrócono uwagę na poprawność udostępniania informacji w mediach społecznościowych, standard wyszkolenia jednostek, zasady dysponowania, kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy podczas działań oraz zasady łączności.
Spotkanie w tak szerokim gronie zaowocowało merytoryczną dyskusją na poruszone tematy i było okazją, aby przypomnieć o bieżącej realizacji zadań.
Na koniec komendant podziękował
za dobrą współpracę oraz wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
(NOVUS)

W sali Wiejskiego Domu Kultury
w Kobiernie odbyło się spotkanie
z rolnikami powiatu krotoszyńskiego
pod hasłem ,,Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Organizatorem wydarzenia był Andrzej Skrzypczak, kierownik Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krotoszynie.
W spotkaniu uczestniczyli m. in.
Grzegorz Majchrzak – kierownik sekcji
zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Przygodzicach, Ewa Konys – zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Nasiennictwa
w Poznaniu, Zbigniew Król – zastępca
dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Lidia Czechak – zastępca dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARMiR w Poznaniu, Anna Lis-Wlazły – powiatowy lekarz weterynarii w Krotoszynie, Adam
Minkowski – dyrektor Wielkopolskiego
Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu,
Wiesława Witaszak – zastępca dyrektora
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu, Jacek Strużyński – komendant powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Krotoszynie.
Jednym z poruszonych tematów był
stan wypłacania dopłat bezpośrednich
dla rolników. To zagadnienie omówiła Lidia Czechak z ARMiR. Do końca 2017
roku do wielkopolskich rolników w ramach wypłaty zaliczek na poczet dopłat
bezpośrednich trafiło ponad 3 mld zł.
Na początku tego roku realizowana jest
wypłata 10 procent zaliczek, które pozostały. Jest to związane z prowadzonymi
kontrolami dokumentów i oceną stanu
gospodarstw rolnych. Dla rolników
w tym roku przygotowano również możliwość 11 naborów wniosków na realizację inwestycji i restrukturyzację małych
gospodarstw rolnych, w tym zakup sprzę-

tu rolniczego. Są przewidziane również
premie dla młodych rolników i dla osób
rozpoczynających działalność na wsi. Wysokości dofinansowania wahają się
od 200 do 900 tys. zł.
Na spotkaniu przedstawiono również
założenia nowej aplikacji ARMIR, czyli
eWniosekPlus. Od 2018 roku wszystkie
wnioski o dopłaty bezpośrednie czy wnioski o dotacje z PROW, związane z powierzchnią gospodarstwa, mają być składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku (GSAA). Ma to
ułatwić rolnikom wypełnianie wniosków
o dopłaty bezpośrednie. Dlatego terenowym oddziałom ARMiR zlecono zorganizowanie szkoleń dla rolników, na których
omówione zostaną zasady przyznawania
płatności obszarowych w roku 2018 oraz
składania wniosków o przyznanie płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
Na terenie naszego powiatu szkolenia zaplanowano na marzec i kwiecień.
Przedstawiciel KRUS-u zaprezentował natomiast dane za 2017 rok odnośnie
przepływu wniosków o emeryturę w województwie wielkopolskim. O emeryturę
w wieku powszechnym wpłynęło 1491
wniosków, w tym 42 wnioski z Krotoszyna. Ubiegających się o wcześniejszą emeryturę było 1610, a z naszego regionu 168.
Mówiono także o sposobie zabezpieczenia hodowli zwierząt przed takimi chorobami jak guzowata skóra bydła czy afrykański pomór świń. Rolnikom zalecono, żeby zwrócili większą uwagą na zabezpieczenie własnej hodowli przed kontaktem z ob-

cymi zwierzętami oraz by regularnie sprawdzali paszę i stan zdrowia zwierząt. Podejrzane objawy należy zgłaszać w trybie pilnym do najbliższego lekarza weterynarii.
Komendant Jacek Strużyński mówił
z kolei o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich.
Przedstawił zalecenia dla rolników
w kwestii zabezpieczenia stert, stogów
i brogów siana przed ewentualnym pożarem. Jak poinformował, w 2017 roku odnotowano 1119 różnych zdarzeń, z których najwięcej to pożary sadzy w przewodach kominowych. – Utrzymanie we
właściwym stanie instalacji grzewczych
leży w waszym dobrze pojętym interesie – stwierdził. – Gospodarstwa i mieszkania są ubezpieczone, ale trzeba pamiętać, że zakłady ubezpieczeniowe życzą sobie po każdym pożarze dokumentu potwierdzającego aktualny przegląd techniczny. Jeśli nie dokonano właściwej konserwacji, o wypłacie odszkodowania można zapomnieć – zaznaczył J. Strużyński.
Na wystąpienie komendanta zareagował jeden z rolników, który poinformował,
że sylwestrowe fajerwerki wywołują panikę w jego hodowli bydła. Apelował do sąsiadów, żeby materiały pirotechniczne były odpalane w odpowiedniej odległości,
lecz spotkało się to z brakiem reakcji. Komendant poinformował, że takie zdarzenia trzeba natychmiast zgłaszać odpowiednim służbom, by stanowczo i szybko
mogły zareagować i ukarać sprawców.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Na Bieżąco
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FELIETON

Twoja Galeria
Któż z nas nie zna takiego obrazka:
weekend, czas wolny od pracy, mąż (który marzył w skrytości o chwili relaksu
przed telewizorem, w którym pokazują
mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej – oczywiście mecz zwycięski dla Polski) obwieszony zakupami i pokonujący
kilometry alejek za żoną, która z szaleństwem w oczach kupuje pięćdziesiątą
piątą sukienkę, bo „nie ma co założyć…”
Któż z nas nie zna innego obrazka: umęczona „gospodyni domowa”, każdy włos
w inną stronę (i to nie dlatego, że taki
jest ostatni krzyk mody), wrzeszczące
dziecko przy prawej nodze, wrzeszczące
dziecko przy nodze lewej, a z rąk smętnie zwisają siaty z zakupami…
I tu nagle ci biedni umęczeni ludzie
wchodzą do kolejnej galerii handlowej,
ale takiej wyjątkowej, która jest czymś
więcej niż centrum handlowym… i doznają olśnienia: „tutaj dam radę”. Mąż
zapomina o bożym świecie, o wymarzonym meczu, wręcza swojej żonie własną
kartę płatniczą (jest to, co prawda, posunięcie ryzykowne i wymaga dokładnego
przemyślenia) i zagłębia się w świat motoryzacji na dwóch kółkach, bo oto
w TEJ galerii odbywa się wystawa motocykli, które kocha od dziecka.
Innym razem, gdy okazuje się, że sukienka numer 55 „skurczyła się w praniu” i należy ją zastąpić numerem 56,
mąż zabiera żonę do TEJ galerii, która
jest czymś więcej niż centrum handlowym, a w TEJ galerii są porozstawiane
bieżnie i rowerki… Wtedy w głowie męża rodzi się pomysł – namawia żonę
do wypróbowania bieżni (może wreszcie schudnie) i rozbudza w niej nową pasję – bieganie, dzięki czemu nie ma już
potrzeby kupowania sukienki numer 56, bo nagle żona może wejść w tę
numer 55.
Umęczonej mamie, niczym oaza
na pustyni, jawi się kącik dla dzieci,
gdzie jej rozkrzyczane pociechy gubią

nadmiar energii. Wraca do TEJ galerii
innym razem z nieśmiałą nadzieją, że
i tym razem zakupy nie będą drogą
przez mękę i oto jej prośby zostają wysłuchane – a to odbywają się warsztaty artystyczne dla najmłodszych, a to właśnie
trwają pokazy efektownych doświadczeń chemicznych i fizycznych, a to wystawa prac jej dzieci...
Co jednak najbardziej zaskakujące – okazuje się, że wszystkie wydarzenia
są przygotowywane z myślą o Klientach,
ale też po to, by pomóc potrzebującym.
Dla umilenia czasu Klientom, dla ich
zdrowia, zaspokojenia głodu kultury
i wiedzy organizowane są kiermasze
książki, wystawy fotografii i malarstwa
oraz twórczości dzieci i młodzieży, darmowe profilaktyczne badania wzroku,
pomiary ciśnienia, pomiary poziomu cukru we krwi, porady dietetyczne i lekarskie, targi pracy, pokazy mody, koncerty,
akcje informacyjne o autyzmie, o promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, o zasadach bezpieczeństwa
na drodze, o pierwszej pomocy, warsztaty artystyczne dla dzieci. Wielu wydarzeniom towarzyszą zbiórki charytatywne.
Wolontariusze z puszkami (o dziwo, dla
wielu mijających ich osób niewidzialni)
przełamują skrępowanie – tak, skrępowanie, bo kwestowanie jest naprawdę
trudne – i zbierają pieniądze na leczenie
czy rehabilitację chorych dzieci.
Dlatego też gdy wspomniana mama
lub wspomniany mąż ponownie odwiedzą galerię, która jest czymś więcej niż
centrum handlowym, spędzą czas nie
tylko na zakupach, ale także korzystając
z oferowanych tam atrakcji, a na koniec
wrzucą z uśmiechem tych kilka monet,
które wydano im przy kasie, a może
i więcej, do puszek kwestujących wolontariuszy, którzy, mimo że działają
na rzecz innych, dla wielu nadal pozostają niewidzialni.
(AJ)

SROKI

Personalne zmiany
W świetlicy wiejskiej w Srokach
(gmina Kobylin) odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich,
działających na terenie wsi.
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się przedstawiciele kobylińskiego samorządu: burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński i przewodniczący Rady Miejskiej
w Kobylinie Tadeusz Dżygała.
Z upływem kadencji, po 40 latach
działalności na rzecz rozwoju rolnictwa
oraz pełnienia funkcji prezesa Kółka Rolniczego, zrezygnował Tadeusz Krystek.

Na to stanowisko wybrano Eugeniusza
Ratajczaka.
Również w Kole Gospodyń Wiejskich doszło do zmian personalnych. Wieloletnią działaczkę społeczną i przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, Teresę
Leśniak, zastąpiła Alicja Ratajczak.
Zarówno mieszkańcy wsi, jak i przedstawiciele władz samorządowych podziękowali rezygnującym osobom za wieloletnią działalność społeczną na rzecz środowiska wiejskiego i rolnictwa, a także
za kultywowanie dawnych obyczajów, tradycji, kultury i obrzędów regionalnych.
(NOVUS)

HISTORIA

Zdunowianie upamiętnili powstańców
W niedzielę, 4 lutego, odbyły się uroczystości, w trakcie których uczczono
powstańców wielkopolskich, walczących na Ziemi Zdunowskiej. W organizację wydarzenia zaangażowały się
Urząd Miejski w Zdunach i Zdunowski Ośrodek Kultury, we współpracy
z harcerzami, strażakami z OSP
i Fundacją ,,Pomysł na jutro”.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św.
w kościele parafialnym pw. Św. Jana
Chrzciciela, którą celebrował ks. proboszcz Krzysztof Śliczny. Oprawę muzyczną zapewnił chór Harmonia. Potem
delegacje i przedstawiciele władz samorządowych złożyli wiązanki kwiatów
pod pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej i Komunizmu oraz przy pomniku
i mogile Powstańców Wielkopolskich.
Wartę honorową w tych miejscach pełniła I. Zdunowska Drużyna Harcerska.
Składaniu kwiatów towarzyszyła Orkiestra Dęta z Kobylina, która zagrała hymn
Polski i „Rotę”.
Miłosz Zwierzyk, zastępca burmistrza Zdun, podziękował wszystkim
za udział w tej części uroczystości i zaprosił do jej kontynuacji na zdunowskim rynku. Goście przeszli na parking przed ratuszem, gdzie pod czujnym okiem strażaków z miejscowej OSP płonęło ognisko.
Można było posilić się smażoną kiełbaską
czy skosztować kawy i słodkości w kawiarni Retro, gdzie wspólnie śpiewano pieśni
patriotyczne. Wszystkim rozdano flagi
powstańcze, przekazane przez zdunowski urząd.
Podczas powstania wielkopolskiego
okolice Zdun i pobliskich miejscowości

były objęte najcięższymi walkami w lutym 1919 roku. 6 lutego wojska niemieckie zaatakowały Zduny, bronione przez
kompanię powstańczą z Rozdrażewa.
W trakcie obrony miasta zginęło 17 żołnierzy kompanii oraz Karol Masłowski – mieszkaniec Zdun i członek Straży
Ludowej. Pod Dąbrówką zginął także Stanisław Kotowiak – pierwszy poległy powstaniec z Pogorzeli.
Zduny zostały ostatecznie zajęte
przez oddziały niemieckie. W celu obrony Krotoszyna i odzyskania utraconego
miasta na front zdunowski skierowano 3.
kompanię powstańczą z Koźmina w sile 118 żołnierzy, pod dowództwem sierż.
Stanisława Sowińskiego. Krotoszyn obroniono, jednakże żadna z kilku podjętych
prób odbicia Zdun nie powiodła się
w dniach 7 i 9 lutego. Pomiędzy 18 a 21
lutego miała miejsce heroiczna, ale nieudana obrona Borownicy, podczas której

poległo kilkunastu powstańców (w tym 5
zatrutych gazami). Niemcy użyli artylerii, gazów bojowych i miotaczy min.
W walkach pod Zdunami brały
udział pododdziały II batalionu 12 Pułku
Strzelców Wielkopolskich (kompanie:
krotoszyńska, kobylińska i odolanowska)
oraz wchodzące w skład innych oddziałów kompanie: jarocińska, koźmińska,
ostrowska, pleszewska i sulmierzycka.
W starciach zbrojnych uczestniczyły też
drużyny bojowe z miast i wsi powiatu
krotoszyńskiego (około 500 osób), dowodzone przez dra Władysława Bolewskiego. Dowódcami poszczególnych drużyn
byli Mieczysław Kończak z Krotoszyna,
Ignacy Gajowczyk z Kobylina i Stanisław
Skrzypczak ze Zdun. Łącznie na froncie
zdunowskim poległo ponad 30 powstańców. Cześć ich pamięci!
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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ODZ PATEREK

Zalety symulatora jazdy
Symulator to urządzenie do odtwarzania warunków rzeczywistych
w celu szkolenia i treningu pilotów,
astronautów, kierowców samochodów, czołgistów, strzelców, operatorów radarowych i innych. Osoby działające w branży szkoleniowej, a ściślej mówiąc – prowadzące ośrodki
szkolenia (tzw. OS-y), szkolące kierowców zawodowych znają pojęcie
symulatora jako urządzenia wykorzystywanego do realizacji zajęć
w warunkach specjalnych podczas
prowadzenia kursu kwalifikacji
wstępnej.
W trakcie kursu kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej każda
osoba szkolona realizuje program zajęć
teoretycznych, jak również praktycznych.
Szkolenie praktyczne podzielone jest
na dwie części – jazdę samochodem ciężarowym lub autobusem w ruchu drogowym oraz jazdę w warunkach specjalnych. Druga część może być prowadzona
w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy
(ODTJ), potocznie nazywanych płytą poślizgową, lub z wykorzystaniem urządzenia do symulowania jazdy, spełniającego
warunki ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o Transporcie Drogowym, nazywanego
symulatorem.
Jak to bywa w sytuacji, kiedy dopuszcza się wybór pomiędzy dwoma wariantami, zawsze pojawiają się zwolennicy
i przeciwnicy w/w możliwości. Idealnym
rozwiązaniem byłoby połączenie obu rozwiązań, jednak ustawodawca daje możliwość wyboru OS-om, dlatego część

przedsiębiorców wybiera zajęcia
w ODTJ, a inni na symulatorze.
Na polskim rynku szkoleniowym
działa kilka sztuk symulatora spełniającego wymagania ustawodawcze. Jednym
z takich urządzeń jest symulator Jazdy
Samochodu Ciężarowego i Autobusu typu Progress, wyprodukowany przez firmę
Autocomp Management sp. z o.o. (ACM)
dla ODZ Paterek z Koźmina Wielkopolskiego.
Symulator jazdy umożliwia bliskie
rzeczywistości symulowanie jazdy ciężarówką i autobusem. Wyposażenie kabiny
składa się z oryginalnych komponentów
pojazdu, jednak silnik i elementy napędowe zostały usunięte.
Znajdujące się w kabinie pojazdu oryginalne wskaźniki i elementy obsługi, konieczne do działania symulatora, są w pełni sprawne i odpowiadają standardowemu
wyposażeniu samochodu ciężarowego.
By uzyskać realne wrażenie dynamicznej jazdy, kabina pojazdu została zamontowana na ruchomej platformie, która symuluje ruch kabiny podczas jazdy.
Przez odpowiednie nagłośnienie do kierowcy docierają odgłosy jazdy i specjalne
efekty dźwiękowe.
By osiągnąć wrażenie realnej jazdy,
w kabinie kierowcy zainstalowano system
projekcji, oparty na wielkoformatowych
monitorach LCD wysokiej rozdzielczości 4K. Istnieje możliwość symulacji jazdy
w dzień czy nocą, jak również zmiany warunków pogodowych, które realnie
wzmacniają wrażenie jazdy.
Stanowisko pracy operatora (instruktora) znajduje się w pomieszczeniu opera-

tora, skąd może on sterować symulacją i ją
kontrolować. Zintegrowany system video
umożliwia operatorowi obserwację kierowcy w kabinie pojazdu oraz pomieszczenia symulatora. Między kabiną pojazdu a stanowiskiem operatora istnieje ciągła komunikacja.
Osoba zajmująca stanowisko operatora to instruktor techniki jazdy. To on
dobiera symulację odpowiednio do programu szkolenia lub według zamówienia
klienta.
Jedną z wielu zalet symulatora jest
możliwość wielokrotnego powtarzania
ćwiczenia bez konieczności ponoszenia
kosztów np. naprawy samochodu, nie
wspominając o kosztach społecznych wypadków drogowych. Każda osoba szkolona może nieograniczoną liczbę razy
sprawdzać swój czas reakcji w sytuacji zagrożenia, „rozbijać się” czy próbować pokonać niebezpieczny zakręt na wąskiej
górskiej drodze podczas opadów deszczu
czy śniegu.
Instruktor za pośrednictwem kamer
ma możliwość podglądu, na którym obserwuje osobę szkoloną i na bieżąco może
korygować postawę kursanta, od właściwego zajęcia miejsca kierowcy, poprzez
odpowiednie ułożenie rąk, aż po samopoczucie kursanta. W każdym momencie
można przerwać symulację. Dodatkowym atutem tego rodzaju urządzenia jest
możliwość wyboru konfiguracji pojazdu
szkoleniowego, co oznacza, że jedna osoba podczas szkolenia może ćwiczyć jazdę
samochodem ciężarowym, jak również
ciągnikiem siodłowym z naczepą, cysterną itp., uwzględniając różne sposoby roz-

łożenia ładunku. Symulator można również skonfigurować jako autobus.
Po zakończeniu zadania można wydrukować raport z przebiegu zajęć w celu
analizy czasów reakcji, drogi hamowania
czy spalania. Rozbudowany i wygodny
w obsłudze edytor ćwiczeń oraz duża elastyczność w konfigurowaniu scenariuszy
powodują, że każdy może zgłosić się na takie szkolenie i sprawdzić swoje umiejętności, jak również określić predyspozycje
do kierowania pojazdami w zakresie
kat. C, CE lub D, niezależnie od wieku,
płci czy posiadanych już uprawnień
do kierowania pojazdami.
ODZ Paterek współpracuje z producentem symulatora w zakresie dalszego
udoskonalania jego funkcjonalności.
Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy inżynierami, którzy stworzyli
urządzenie, a instruktorami prowadzącymi szkolenia owocuje wprowadzaniem
nowych wersji oprogramowania tak, aby
zajęcia były atrakcyjniejsze i umożliwiały
jeszcze więcej różnego rodzaju symulacji,
które kierowcy mogą spotkać w rzeczywistości.

REKREACJA

LUTOGNIEW

Spotkanie sołtysów z powiatu Zimowy rajd turystyczny

W spotkaniu uczestniczyli także starosta Stanisław Szczotka, burmistrz Franciszek Marszałek, a także włodarze pozostałych gmin powiatu. Poruszone zostały
takie tematy jak pozyskiwanie środków finansowych przez gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2018,
zasady przydzielania środków z budżetu
województwa wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych oraz finansowanie projektów na obszarach wiejskich w 2018 roku.
Powyższe zagadnienia omówili

FOT. UM Krotoszyn

W sali Domu Ludowego w Lutogniewie odbyło się spotkanie sołtysów
z powiatu krotoszyńskiego. Jego inicjatorem był wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski.

przedstawiciele poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Z kolei stan wdrażania zadań Lokalnych
Grup Działania przedstawili Kamila Robaszyńska – reprezentująca LGD „Okno
Południowej Wielkopolski”, oraz Sławomir Szyszka, reprezentujący LGD „Wielkopolska z Przyszłością”.
(NOVUS)

Turyści zrzeszeni w krotoszyńskim
Oddziale PTTK 27 stycznia zainaugurowali kolejny sezon, biorąc udział
w 52. Zimowym Rajdzie Turystycznym im. Hieronima Ławniczaka. Organizatorami imprezy były krotoszyński oddział PTTK i Oddziałowa
Komisja Turystyki Pieszej PTTK,
przy finansowym wsparciu Urzędu
Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.
W rajdzie udział wzięło 78 turystów
z SP Gorzupia, SP Chwaliszew, SOSW
Borzęciczki, ZSS Krotoszyn, Koła PTTK
nr 3, KTG „Koliba” i KTR „Peleton”. Trasa rowerowa wiodła do Chachalni, dalej
przez Ujazd, Wężowice do Trzebicka. Pozostali, nierowerowi, uczestnicy udali się
autokarem do kościoła pw. św. Macieja
w Trzebicku Górnym.
Po wysłuchaniu relacji przewodnicz-

ki i obejrzeniu wnętrza zabytkowej świątyni kolarze ruszyli w drogę powrotną,
do mety usytuowanej w Szkole Podsta-

W miarę, jak rośnie popularność symulatorów, pojawiają się również nowi
odbiorcy tego rodzaju usługi szkoleniowej. Coraz częściej szkolenia z wykorzystaniem symulatora zamawiają właściciele firm transportowych, służby mundurowe, np. Państwowa Straż Pożarna, jak
również organizatorzy eventów i różnego
rodzaju imprez plenerowych. Przyświecają im różne cele, w zależności od potrzeby.
Dla jednych jest to chęć zwiększenia świadomości zagrożeń wynikających z wykonywania zawodu kierowcy, dla innych
względy ekonomiczne, np. zaprezentowanie pracownikom, w jaki sposób prawidłowo korzystać z wyposażenia i nowych
technologii służących optymalizacji zużycia paliwa itp.
Niemniej jednak niezależnie od celu,
dla którego ktoś trafia na tego rodzaju
szkolenie, jest to niepowtarzalna okazja,
aby sprawdzić się w nowej sytuacji i z bliska zobaczyć rozwój dostępnych, wysoko
rozwiniętych technologii, wykorzystywanych w procesie szkoleniowym, które
do tej pory widzieliśmy tylko na filmach.
(RED)

wowej nr 5 w Krotoszynie. Pozostali turyści podwiezieni zostali do restauracji
„Światełko” gdzie wysiadła część z nich,
a reszta pozostała w okolicy restauracji
„Leśniczówka”. – Przy Szańcu Pamięci 56 Pułku Piechoty rzucano przysłowiowe kamienie na szaniec, a Juliusz
Poczta opowiedział o historii tego miejsca. Następnie turyści udali się ulicami
Krotoszyna pod pomnik Powstańców
Wielkopolskich. Tu w roli przewodnika
wystąpił Władek Szymczyk – opowiada
Antoni Azgier.
Potem grupa udała się do Szkoły
Podstawowej nr 5. Tam przeprowadzono
dwa konkursy – piosenki turystycznej
i rzutów kółkami do celu. W tym pierwszym zwyciężyła Milena Bielawska
(ZSS), a kolejne miejsca zajęli Dorota
Mielcarek (SP Gorzupia) i Mikołaj
Szpurtacz (ZSS). W konkursie rzutów
najlepszy był Tomasz Kostka (SP Chwaliszew), a za nim uplasowali się Klaudia
Snadna (SP Chwaliszew) i Michał Mielcarek (SP Gorzupia).
(NOVUS)

Na Sygnale
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NOWA OBRA

Pościg za piratem drogowym

Pożar na terenie stacji transformatorowej

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej
Policji w Krotoszynie zatrzymali w pościgu 51-letniego mężczyznę, który w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 105
km/h. Ponadto był pod wpływem alkoholu.

We wtorek, 6 lutego, na terenie
stacji transformatorowej w miejscowości Nowa Obra doszło
do pożaru.

(NOVUS)

Na miejsce zadysponowano zastępy z OSP Koźmin Wlkp. i Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie,
jak również Pogotowie Energetyczne.
Jak się okazało, palił się przekładnik prądowy w rozdzielni 110kW.
Z uwagi na występujące napięcie
w urządzeniu, potwierdzone detekto-

PSP Krotoszyn

Mundurowi, którzy pełnili służbę radiowozem oznakowanym na drodze wojewódzkiej
nr 444, zauważyli pojazd poruszający się z nadmierną prędkością. Pomiar wykazał, że samochód osobowy marki Mercedes jedzie z prędkością 105 km/h w obszarze zabudowanym.
Policjanci dali kierowcy sygnał do zatrzymania. Ten jednak zignorował polecenie, przyspie-

szył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli
w pościg. Używali sygnałów błyskowych i dźwiękowych, jednak nie przyniosło to skutku.
Mężczyzna wjechał na teren jednej z posesji
i zaczął uciekać pieszo. Mundurowi nie odpuścili i kilkaset metrów dalej zatrzymali kierowcę.
Wyczuli u niego woń alkoholu. Badanie wykazało 0,70 mg/l w wydychanym powietrzu. Zapewne więc to był główny powód podjęcia
ucieczki przed policjantami. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy. Trafił do pomieszczenia dla
osób zatrzymanych, a gdy wytrzeźwiał, usłyszał
zarzuty. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia.

FOT.

NA DRODZE

rem napięcia AC HOT-STICK, do czasu przybycia służb energetycznych
działania strażaków polegały na zabez-

pieczeniu terenu wokół przekładnika
prądowego.
– Po dojeździe na miejsce Pogotowia Energetycznego i odłączeniu prądu
w sekcji objętej pożarem strażacy przystąpili do akcji gaśniczej. Po całkowitym
ugaszeniu pożaru przekładnię prądową
sprawdzono kamerą termowizyjną, która nie wykazała podwyższonej temperatury – informuje kpt. Tomasz Patryas
z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Krotoszynie.
(NOVUS)

Nasze Akcje
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KONKURS

Walentynkowe nagrody dla Czytelników!
Dobiegł końca nasz KONKURS
WALENTYNKOWY. W miniony piątek poznaliśmy laureatów naszej
zabawy, którzy zdobyli atrakcyjne
nagrody. Główną nagrodą był tablet ufundowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krotoszynie,
które było współorganizatorem
konkursu.
Przypomnijmy, że nasza zabawa
polegała na przesłaniu na adres mailowy redakcji zdjęcia samochodu
PGKiM, oklejonego przez Gazetę Lokalną KROTOSZYN, wraz z podaniem
dwóch adresów siedzib PGKiM w Krotoszynie.
Zdjęcia nadesłane do 5 lutego,
do godziny 15.00, udostępniliśmy
na naszym profilu facebookowym wraz
podaniem z imion i nazwisk ich autorów. Potem przez cztery dni (do 9 lutego, godz. 14.00) można było „lajkować”
poszczególne fotografie. Zdjęcia przesłane po 5 lutego nie brały udziału
w walce o główną nagrodę, ale ich autorzy mieli szanse na wygranie biletów
do kina.

To zdjęcie, wykonane przez Gosię Kłopocką, zdobyło największą liczbę
lajków. Tym samym jego Autorka wygrała główną nagrodę!

Główną nagrodę – tablet ufundowany przez PGKiM – zdobyła Gosia
Kłopocka, której zdjęcie uzyskało
aż 330 lajków. Pozostałe nagrody wygrali Joanna Pierunek (kolacja), Karolina Pietrzak (kolacja), Sylwia Karlińska
(kolacja), Natalia Pierunek (kolacja),
Renata Jakubek (kolacja), Joanna Jarus
(sesja zdjęciowa), Kamila Tarnawska
(podwójne bilety do kina), Sylwia Nowacka (podwójne bilety do kina), Marta Matela (podwójne bilety do kina).
Wręczenie nagród zaplanowane było

na wtorek rano w siedzibie PGKiM
przy ul. Rawickiej 41 w Krotoszynie.
Laureatom gratulujemy i dziękujemy
za udział w konkursie, zachęcając jednocześnie naszych Czytelników do uczestnictwa w innych naszych akcjach.
Fundatorami nagród w naszym
KONKURSIE WALENTYNKOWYM
są: PGKiM, restauracje Pod Szyszkami,
Impuls, Leśniczówka, Antrejka i Kamienica Caffe, Foto Sebol oraz Krotoszyński Ośrodek Kultury.
KINGA KOSTKA
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PLEBISCYT

Ostatnie dni głosownia!
Dobiega końca głosowanie w trzeciej
edycji Plebiscytu SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2017 pod patronatem Starosty Krotoszyńskiego, organizowanego przez naszą redakcję!
Wybieracie jak zawsze SPORTOWCA
ROKU, ale także SPORTOWĄ IMPREZĘ
ROKU oraz – co jest nowością – SPORTOWĄ OSOBOWOŚĆ ROKU!

gmin, zajmujące się sportem. Dla SPORTOWEJ NADZIEI POWIATU starosta krotoszyński ufunduje roczne stypendium.
UWAGA – głosowanie potrwa do18 lutego, do godziny 23.59. Zgodnie z regulaminem dostęp do klasyfikacji online zostanie
wyłączony 48 godzin przed zakończeniem
głosowania, tj. 16 lutego o godz. 23.59.

Na naszej liście znajduje się 15 sportowców, 15 osobowości sportowych i 3 imprezy
sportowe. Plebiscyt zakończy się Sportową
Galą w Restauracji Leśniczówka, w trakcie
której nagrodzimy także SPORTOWĄ NADZIEJĘ POWIATU. Tego wyboru dokona
kapituła, powołana przez starostę krotoszyńskiego. Znajdą się w niej przedstawiciele lokalnych mediów oraz osoby zposzczególnych

– dwa bony dla 10-osobowej grupy na paintball plus 100 kulek na osobę – o wartości 500 zł każdy, ufundowane przez firmę

Dla głosujących przewidzieliśmy
atrakcyjne nagrody. Będą to m. in.:

Sniper Paintball

– bon owartości100zł nausługi fizjoterapeutyczne, ufundowany przez Gabinet Terapii Manualnej i Rehabilitacji Leczniczej mgr Paweł Owczarz – trzy bony

na usługi fizjoterapeutyczne o wartości 170

każdy, ufundowane przez Fizjoterapię
Osteopatię Bartłomiej Nowak

– cztery bony o wartości 100 zł każdy
na zajęcia z pływania, ufundowane przez
UKS Jedynka Krotoszyn

– dwa bony owartości250zł każdy naserwis samochodowy, ufundowane przez Mechanikę Pojazdową Sławomir Augustyniak

– pięć bonów nazajęcia dla dzieci owartości 100 zł każdy, ufundowanych przez Aka-
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do godz. 23.59. W treści maila należy także
podać numer telefonu, zktórego oddano głos.

W klasyfikacji sportowców mamy nowego lidera. Obecnie (stan na 12 lutego,
godz.10.00) prowadzi sumoka Aron Rozum,
który ma 32,5% głosów. Druga jest bilardzistka Weronika Karwik – 19,2%, a trzecia darterka Marta Pawlicka – 17,4%. Kolejne pozycje zajmują Justyna Olejniczak (biegi), Jagoda
Poślednik (sumo), Agnieszka Nowak (trójbój
siłowy), Olimpia Robakowska (sumo), Katarzyna Trafankowska (karate), Krzysztof Kubik (kolarstwo) iRobert Baran (zapasy).
W kategorii OSOBOWOŚĆ SPORTOWA nadal prowadzi piłkarka ręczna plażowa

Sylwia Bartkowiak – 50,3%. Na drugą lokatę
wskoczyła trenerka bilarda, Ilona Galeja – 29,8%. Trzeci jest lekkoatleta Czesław
Roszczak – 11,3%. Zapodium plasują się pływak Konrad Powroźnik, siatkarka Daria Paszek, siatkarz Łukasz Kaczmarek.
Jeśli chodzi o imprezy sportowe, to póki
co największe uznanie Czytelników zyskuje
LOGinLAB, które wyprzedzaIVKrotoszyńskie Igrzyska w Sumo i Summer Cup.
Regulamin PLEBISCYTU dostępny jest
nawww.glokalna.pl. Klasyfikację on-line można śledzić przez cały czas na: http://www.glokalna.pl/rusza-sportowy-plebiscyt/
(ANKA)

demię Piłkarską Reissa

– dwa karnety nazajęcia owartości120 zł
każdy, ufundowane przez Family Fit.
O nagrody będą mogli ubiegać się
uczestnicy, którzy oddadzą minimum jeden
głos wdowolnej kategorii iwyślą naadres redakcji (redakcja@glokalna.pl) maila z argumentacją wyboru do 18 lutego,

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

Jak głosować?
Wyślij sms pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
podając numer kandydata według wzoru:
SPRT.16
OSB.16
IMP.4
Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!
Oddaj 5 głosów na swojego faworyta. na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).
Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567

(koszt 7,38 zł z VAT).
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KOŹMIN WLKP

FOT. www.kozminwlkp.pl

Jubileusz Teatru Seniora

W styczniu koźmiński Teatr Seniora
świętował
5-lecie
działalności. Z okazji jubileuszu w kinie Mieszko aktorzy wystąpili w specjalnym
urodzinowym repertuarze. Na występ pod hasłem „To już 5 lat” składały się fragmenty różnych spektakli
i programów Teatr Seniora.

JUBILEUSZ

Pięciolecie Bili
W sobotę, 3 lutego, Krotoszyńskie
Centrum Bilardowe „Bila” świętowało swoje pięciolecie. Z okazji jubileuszu zorganizowano imprezę,
na którą przybył tłum gości. Nie zabrakło tortu urodzinowego.
W ciągu tych pięciu lat Bila przechodziła duże zmiany – od centrum dla
miłośników bilarda, a później darta, aż
po koncerty lokalnych krotoszyńskich

zespołów. Często organizowane są zabawy – tzw. pub quizy czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Do tradycji tego miejsca z pewnością zaliczyć można degustacje polskich piw i wykłady na ten temat.

Na imprezie jubileuszowej wszyscy
bawili się znakomicie. Dla przybyłych zagrali Pan Przecinek & Zespół Depresyjny
oraz Jarson i Przyjaciele.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Koźmiński Teatr Seniora powstał
wgrudniu2012 roku. Powołanie amatorskiego teatru było spełnieniem marzenia wielu
osób, a przede wszystkim Jolanty Cyunczyk – emerytowanej polonistki, która jest reżyserem i szefową koźmińskiego zespołu.
Pierwsze kroki na scenie aktorzy stawiali w „lekkim” repertuarze. Były to

WYDARZY SIĘ

melodramat, 105' - 2D

konkursowe przyjmowane są w starostwie oraz

Krotoszyn

Wtorki-czwartki

urzędzie miejskim.

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
Do 23 lutego
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali
Wystawa malarstwa Aleksandry Adamczak w galerii
16-22 lutego
sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
Refektarz
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
godz. 10.00 – GNOMY ROZRABIAJĄ – Kanada, 12-16 lutego
animowany, 89' - 2D dubbing
Warsztaty kreatywnej przeróbki odzieży dla 3 marca
godz. 16.00 – GNOMY ROZRABIAJĄ – Kanada, młodzieży od 14. roku życia w Krotoszyńskim Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
animowany, 89' - 2D dubbing
Ośrodku Kultury. Zapisy pod numerem telefonu
Oddział w Krotoszynie zaprasza na rajd turystyczny
godz. 18.00 – NOWE OBLICZE GREYA - USA, 509 282 972.
„Szukanie wiosny”. Zgłoszenia przyjmowane będą do
Do 16 lutego
melodramat, 105' - 2D

Kino Przedwiośnie

godz. 20.15 – NOWE OBLICZE GREYA - USA, Konkurs wiedzy z zakresu obrony cywilnej. Ankiety 27 lutego w biurze PTTK.

wiersze, piosenki i skecze w programach
„Koncert jesienny”, „Czy ten Pan i Pani”,
„Robić czy nie robić? – oto jest pytanie”.
Każde kolejne przedstawienie przyciągało
tłumy widzów, a teatr był coraz bardziej
rozpoznawalny w lokalnym środowisku.
W 2015 roku grupa sięgnęła po ambitniejszy repertuar – wystawiła swój
pierwszy spektakl – „Drewniany talerz”,
za który zdobyła I nagrodę na 17. Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów „ARS 2016” we Włocławku. W roku 2017 serca widzów podbiły
inscenizacja fragmentów „Wesela” S. Wyspiańskiego oraz monodram w wykonaniu Mieczysława Gryszki.
(NOVUS)

Koźmin Wlkp.
14 lutego

Koncert Blues Makers pt. „Historia pewnej miłości” w
sali kameralnej koźmińskiego Ośrodka Kultury o
godz. 19.00. Bilety w cenie 15 zł.
24 lutego

Turniej Halowej Piłki Nożnej Orlików (rocznik 2007
i młodsi) w hali przy ulicy Strzeleckiej.

Kultura/Sport

W minioną środę odbyły się VI Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 4
w Krotoszynie w Skoku Wzwyż.

W szranki stanęło blisko czterdziestu uczniów, którzy rywalizowali
w czterech kategorii wiekowych.

TENIS STOŁOWY

Krotosz lepszy od Impulsu
W dwóch kolejnych meczach rundy
rewanżowej V ligi kalisko-konińskiej
tenisa stołowego UKS Impuls Zduny
wywalczył dwa punkty. Ekipa prowadzona przez Eugeniusza Koczorowskiego uległa Krotoszowi II i wygrała
z Żakami III Taczanów.
W spotkaniu rozegranym w Zdunach
gospodarze przegrali z Krotoszem II Kro-

toszyn 6: 10. Dla Impulsu punktowali
Wiktor Malec (4) i Mateusz Staniewski
(2), a dla gości – Krzysztof Kowalski (3,5),
Adrian Kossman (2,5), Szymon Drzewiecki (2,5) i Adam Pabich (1,5).
W kolejnym meczu zdunowianie
ograli UKS Żaki III Taczanów 10: 7. Dla
Impulsu punty zdobywali W. Malec
(3,5), M. Staniewski (3,5), Katarzyna
Swora (2) i Tomasz Kasprzak (1). (ANKA)

Organizatorem zawodów był UKS
Delfin 4, działający przy SP nr 4. W kategorii klas IV zwyciężyli Aleksandra Chlebowska (107 cm) i Krystian Staniek (107
cm). Wśród uczniów klas V najlepsi byli
Zofia Cichowlas (117 cm) i Kamil Biesiadecki (111 cm). W gronie szóstoklasistów triumfowali Martyna Wasielak
(120 cm) i Allen Rozum (135 cm).
W grupie uczniów VII klas najwyżej skoczyli Nadia Bachórz (125 cm) oraz Dawid Grząka (150 cm).
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez UKS
Delfin 4. Nad przebiegiem zawodów czuwał sekretariat, prowadzony przez
uczniów klasy VII oraz nauczycieli wychowania fizycznego – Jacka Mielcarka
i Monikę Czubak-Snelę.
(GRZELO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Pro-Met mistrzem Koźmina

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

UKS Delfin 4

Szkolne mistrzostwa w skoku wzwyż

FOT.

LEKKA ATLETYKA
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Ekipa Pro-Metu wygrała IX Otwarte
Amatorskie Mistrzostwa Koźmina
Wielkopolskiego w Halowej Piłce
Nożnej. W finale pokonała, po serii
rzutów karnych, MTV Rozdrażew.
O mistrzostwo Koźmina walczyło 14
zespołów, które podzielone zostały na trzy
grupy. W pierwszej najlepszy był Pro-Met,
który pokonał Albatrosy II (1: 0), Studio
Barber (2: 0) i Staniew (5: 1) oraz zremisował z Krotoszynem (0: 0). W grupie B
pierwsze miejsce zajęła drużyna MTV, wygrywając z BNOT-em (2: 0), Czarnymi
Brzostów (3: 1), Szybkostrzelnymi (3: 0)
i remisując ze Skrzydlatymi Wielowieś
(1: 1). Grupę C wygrał pierwszy zespół Albatrosów – po zwycięstwach z ekipami

Magic (4: 1) i Bartesko (3: 0) oraz remisie
z Szybkimi Trampkami (0: 0).
W ćwierćfinałach Pro-Met wygrał 1: 0 z Szybkimi Trampkami, MTV
ograło 2: 0 Krotoszyn, Albatrosy I pokonały 3: 0 BNOT, a Albatrosy II odprawiły
Skrzydlatych Wielowieś (2: 0).
W półfinałach Pro-Met, po rzutach
karnych, zwyciężył Albatrosy I, a MTV
wygrało 3: 1 z drugim teamem Albatrosów, który później, w meczu o trzecie
miejsce, uległ 1: 4 pierwszej drużynie.
Finał w regulaminowym czasie nie
przyniósł rozstrzygnięcia, więc znów potrzebne były rzuty karne. Lepiej egzekwowali je piłkarze Pro-Metu i to oni zostali
mistrzami Koźmina.
(GRZELO)
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SPORTY WALKI

FOT. ŹRÓDŁO - DFS/PAWEŁ NAJMOWICZ

Zwycięski debiut Gumiennej

We Wrocławiu odbyła się Gala DFS
Kickboxing Challenge 13, w trakcie
której doszło do meczu międzypaństwowego pomiędzy Polską a Czechami. Jedną z walk stoczyła pochodząca z Kobylina Róża Gumienna.
Reprezentantka Puncher Wrocław
pokonała w kategorii 65 kg Lucię
Mlejnkovą.
Przypomnijmy, że Róża Gumienna
w minionym roku reprezentowała federację Fight Exclusive Night, a w październiku
stoczyła walkę z Martą Waliczek. Wtedy
po dziwnej decyzji sędziów, którzy zarządzili dogrywkę, straciła pas mistrzowski
na rzecz rywalki. – Sposób, w jaki potraktowała mnie wtedy federacja, był jednym
z głównych powodów, dla których odeszłam do DFS – wyjaśnia R. Gumienna. – Dodatkowo zdarzały się problemy
z doborem odpowiednich rywalek. Jednocześnie śledziłam rozwój federacji DFS, która rosła cały czas w siłę. W końcu zdecydowałam się wraz z początkiem roku kalendarzowego zasilić ich barwy – oznajmia.
Gala DSF Kickboxing Challenge 13
odbyła się w hali Orbita we Wrocławiu. – Lucia Mlejnkova jest utytułowaną
zawodniczką, która walczy w wyższej ode
mnie kategorii. Przygotowując się do naszej konfrontacji, musiała zrzucić zbędne
kilogramy – mówi nasza zawodnicz-

ka. – Po analizie jej wcześniejszych walk
byliśmy przygotowani na rożne warianty
działania. Po pierwszej rundzie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że muszę
skupić się na defensywie i szukać swoich
okazji w kontrach.
Po trzech rundach sędziowie nie byli
jednogłośni. Ostatecznie R. Gumienna pokonała rywalkę –30: 28, 28: 30, 30: 28.
– W zgodnej opinii trenerów i fachowców
byłam lepszą zawodniczką i powinnam wygrać jednogłośnie. Nie chcę oceniać jednego
z sędziów, pochodzącego – nota bene – z Czech. Cieszę się z pokonania mojej
rywalki i udanego debiutu w nowej federacji – powiedziała Gumienna.
Nowy rok kalendarzowy to nowe
wyzwanie przed reprezentantką Puncher Wrocław. – Chciałabym się skupić
na walkach dla organizacji DFS. Odbyły
się już pierwsze rozmowy na temat pojedynku w kwietniu. Na chwilę obecną nie
jest to jeszcze potwierdzone, dlatego nie
chcę podawać nazwiska żadnej rywalki.
Chciałabym podziękować kibicom z powiatu krotoszyńskiego, którzy mnie
mocną dopingują w działaniach. Udało
mi się wygrać walkę dzięki wsparciu najbliższych, rodziny, partnerów oraz sponsorów, którzy pomagają mi w przygotowaniach do kolejnych starć – podsumowała R. Gumienna.
(GRZELO)

SPARTAKIADA

Triumf Pogorzałek Wielkich
4 lutego odbyła się Zimowa Spartakiada Sportowa Mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
W VI edycji zawodów najlepsza była
ekipa z Pogorzałek Wielkich, która
wyprzedziła Wałków i Staniew.
Do zmagań w ramach współzawodnictwa sportowego pod hasłem „Mocniej,
szybciej, celniej” przystąpiło 15 zespołów.
Uczestnicy rywalizowali w dziesięciu
konkurencjach.
W rzucie lotką do tarczy najlepsi byli

Justyna Biszczak (Pogorzałki Wielkie) i Tomasz Nowakowski (Orla). Do bramki najcelniej strzelali Magdalena Marciszak (Wyrębin) i Norbert Porawski (Mokronos).
W rzutach do kosza zwyciężyli Barbara Stencel (Walków) i Maciej Gęstwa
(Czarny Sad). Odważnik najwięcej razy
podniósł Przemysław Kuzia (Wałków),
a piłką lekarską najdalej rzucił Hubert
Wujkowski (Gałązki).
W rzutach do celu triumfowała Patrycja Stencel (Wałków). Slalom z piłką
koszykową najszybciej wykonała Agniesz-

SPORTY WALKI

Powołano sportowo-patriotyczne stowarzyszenie
W restauracji Cristal odbyło się spotkanie, w trakcie którego zawiązano stowarzyszenie pod nazwą Sportowy i Patriotyczny Krotoszyn. Głównym jego celem ma być propagowanie wśród dzieci i młodzieży, ale
także osób dorosłych, sportowego
stylu życia i kultury fizycznej, zasad
fair play, szacunku do tradycji i historii Polski, zasad patriotycznych
i praworządności.
Stowarzyszenie będzie swoje cele realizowało poprzez prowadzenie klubów
sportowych, współpracę z biurami parlamentarzystów, instytucjami rządowymi
i pozarządowymi, placówkami oświatowymi oraz władzami samorządowymi.
W planach jest także organizowanie szkoleń i akcji społecznych czy udział w inicjatywach charytatywnych.
Jedną z pierwszych decyzji było powołanie Krotoszyńskiego Klubu Bokserskiego imienia Andrzeja Gołoty oraz Thai
Boxing Team Krotoszyn. Prezesem stowarzyszenia został adwokat Grzegorz
Szwoch, który jest pełnomocnikiem Andrzeja Gołoty.
– Jest bardzo szerokie zainteresowanie – zarówno boksem, jak i działalnością
stowarzyszenia – mówił Grzegorz

Szwoch. – Spotkaliśmy się z wieloma
życzliwymi osobami, które chciałyby
wspomóc naszą inicjatywę. Tak jak zapowiadaliśmy na pierwszym spotkaniu,
w grudniu ruszyliśmy z kopyta. Liczymy,
że zainteresowanie będzie tylko rosło – oznajmił prezes.
Prócz niego w skład zarządu stowarzyszenia weszli Krystian Kłopocki (wiceprezes), Zbigniew Brodziak (wiceprezes),
Adam Ochmann, Jarosław Kubiak i Piotr
Paterek. W komisji rewizyjnej pracować
będą Sławomira Fedorowicz, Jarosław
Mróz i Ryszard Kosmalski. Członkami-

-założycielami stowarzyszenia i klubu
bokserskiego są Łukasz Klepacki, Łukasz
Cichy i Marcin Szyndrowski.
– Trenerem klubu bokserskiego został Łukasz Klepacki, a trenerem koordynatorem będzie Tomasz Dylak. Odbyły
się już pierwsze treningi, na które przyszły 62 osoby w wieku od 7 do 47 lat.
Na pewno będzie dokonywana selekcja.
Na razie trenujemy w sali przy ulicy Sportowej w Krotoszynie. Treningi odbywają
się we wtorki o 17.30 i czwartki
o 18.30 – powiedział Zbigniew Brodziak.
(NOVUS)

ka Kubiak (Gałązki), a z piłką nożną najlepiej poradziła sobie Daria Trzeciak (Staniew). W rywalizacji sztafet pierwsze
miejsce zajął Józefów, a w przeciąganiu liny zwyciężył Staniew.
Po zliczeniu punktów okazało się, że
pierwsze miejsce zajęła drużyna z Pogorzałek Wielkich (155 pkt.). Kolejne lokaty zajęły Wałków (134 pkt.), Staniew (130,5
pkt.), Gałązki (123,5 pkt.), Orla (116,5
pkt.), Czarny Sad (113,5 pkt.), Józefów
(112 pkt.), Koźmin Wlkp. – Osiedle nr 3
(110 pkt.), Biały Dwór (107,5 pkt.), Wyrębin (107,5 pkt.), Mokronos (104 pkt.), Stara Obra (95 pkt.), Koźmin Wlkp. – Osiedle
nr 1 (91,5 pkt.), Borzęciczki (90 pkt.) i Nowa Obra (89,5 pkt.).
(GRZELO)
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Żubry mistrzem halówki!

Mariusz Walkowiak

W niedzielę zakończyła się VIII edycja Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki
Nożnej. Nowym mistrzem została
drużyna Żubrów, która w ostatnim
meczu sezonu zdemolowała Juniorów Astry, wygrywając aż 20: 2!
Ostatnia konfrontacja w tym sezonie
to szaleńczy pościg Jakuba Kłobuska
za koroną króla strzelców. Gracz Żubrów
w starciu z Juniorami Astry 17 razy (!)
pokonał bramkarza rywali. Warto wspomnieć, że wynik mógł być jeszcze bardziej
okazały, lecz Norbert Kozieł obronił trzy
rzuty karne, egzekwowane przez wspomnianego snajpera. Starcie zakończyło się
zwycięstwem nowych mistrzów 20: 2.
Jedenasta kolejka KLHPN rozpoczęła się od zwycięstwa Ekipy z Sulmierzyc
nad Dream Teamem 4: 1. Do przerwy był
remis 1: 1. Po zmianie stron sulmierzyczanie wykorzystali swoje okazje i zgarnęli pełną pulę.
Pro-Met – drugi raz z rzędu – musiał
grać bez zmienników. Mimo to zespół
z Koźmina Wielkopolskiego pokonał
Igloo 5: 4. Na pochwały zasłużył szczególnie Artur Błażejczak, który zanotował
dwa gole i dwie asysty.
Trzecie miejsce w lidze, dzięki wygranej 11: 2 z Luntrusami, zajął zespół MTV
Rozdrażew. Pięć goli w tym meczu strze-

lił Fabian Wosiek. Tuż za podium sezon
zakończył LZS Kobierno-Tomnice. W pojedynku z Octagonem do przerwy ekipa
ta prowadziła 2: 1. W drugiej odsłonie
do LZS-u dołączył Karol Krystek, który
rozruszał kolegów, w efekcie czego połączone siły Kobierna i Tomnic zwyciężyły 11: 4. Najlepszy gracz LZS-u strzelił
pięć goli i zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców.
A Seree Tee zakończyło rozgrywki
wysoką wygraną z Tornadem (19: 0). Dla
ubiegłorocznych mistrzów pięć trafień
zanotował Mikołaj Gruchaj, a autorem
czterech był Daniel Olejnik.
Po ostatnim spotkaniu organizatorzy,
wraz z burmistrzem Franciszkiem Marszałkiem, Waldemarem Wroneckim ze
Starostwa Powiatowego, Romanem Wośkiem z krotoszyńskiego magistratu
i Krzysztofem Wnukiem z firmy Mahle,
wręczyli nagrody indywidualne.
Królem strzelców oraz MVP sezonu
zdaniem Wielkopolskiej Gazety Lokalnej
KROTOSZYN został J. Kłobusek (Żubry). Najwięcej asyst zanotował Piotr Kalak (Żubry). Za najlepszego golkipera
uznano Sebastiana Kmiecika (AST), natomiast najlepszym zawodnikiem – według
organizatorów – był F. Wosiek (MTV).
– Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, dzięki którym udało się

rozegrać VIII edycję KLHPN. Szczególne
słowa uznania kieruję w stronę Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie, Romana Wośka, Waldemara Wroneckiego i Jacka Cierniewskiego, którzy pomogli w organizacji
ligi. Dziękuję również sędziom oraz Gazecie Lokalnej KROTOSZYN za udaną
współpracę i ufundowanie nagród dla najlepszego gracza, a także Galerii Krotoszyńskiej, która podarowała czołowym zawodnikom upominki. Na zakończenie podziękowania składam mojemu teamowi – J.
Banaszakowi, M. Kwiecińskiemu, D. Góralowi i P. Fabisiowi, bez których liga nie
mogłaby się odbyć – powiedział Robert
Stawowy, organizator KLHPN.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Chi ro prak tyka
metodą
Pierce'a to zaawansowana terapia, prowadzona na specjalnej
kozetce z zapadniami, która pozwala na wyjątkowo dokładne i bezpieczne działanie,
nawet w przypadku skomplikowanych
problemów odcinka szyjnego kręgosłupa i zrotowanej miednicy. Efektem

jest przywrócenie prawidłowej ruchomości kręgów, pracy układu nerwowego, funkcji fizjologicznych oraz wyrównanie miednicy.
Metoda Pierce'a wyróżnia się bezpieczeństwem ze względu na wykorzystanie specyficznej techniki nastawienia – bez rotacji głowy. Diagnoza opiera
się na wnikliwej analizie zdjęć RTG, badaniu neurologicznym mięśni i czucia
skórnego, badaniu palpacyjnym całego
kręgosłupa i miednicy oraz szczegółowym wywiadzie i historii choroby.

