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Śledztwo w sprawie fałszywych wyłudzeń
Decyzją zastępcy prokuratura generalnego wszczęte zostało śledztwo
w sprawie fałszywych wezwań do zapłaty za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. O tego typu przypadkach pisaliśmy już na łamach naszej gazety. Śledztwo ma charakter ogólnopolski, a prowadzi je Prokuratura
Okręgowa w Gdańsku.
Według informacji publicznych ofiarą oszustów padło ok. 17 tys. ludzi. Fałszywe wezwania do zapłaty były wysyłane
do szeregu firm i organizacji pozarządowych, również z terenu powiatu krotoszyńskiego. Ich nadawcy informowali
o obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości 375 zł, bo – jak pisali – w przeciwnym
razie adresat nie zostanie wpisany do krajowej ewidencji.
Stanowisko w tej sprawie wyraziło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, informując, iż rejestracja wCentralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest bezpłatna, a system nie wysyła
żadnych wezwań do zapłaty na adresy korespondencyjne bądź elektroniczne przedsiębiorców.
Fałszywe wezwania do zapłaty za wpis
do CEIDG oszuści zazwyczaj próbują wyłudzić od przedsiębiorców rozpoczynających
działalność gospodarczą. Oprócz tego
na rynku funkcjonują firmy komercyjne,
przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie
rejestrów, ale ów wpis nie upoważnia doprowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski i ma charakter czysto informacyjny bądź reklamowy.

Warto przypomnieć, że każda osoba
zakładająca konto w systemie CEIDG
otrzymuje komunikat o tym, że wpis
do ewidencji jest bezpłatny. Ponadto komunikat ten znajduje się na papierowym
formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji
jego wypełniania. Otrzymują go także
elektronicznie przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem dokonania wpisu w systemie CEIDG.
Do przedsiębiorców i urzędników
skierowane zostały prośby o zachowanie
szczególnej ostrożności przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez nie
rejestrów. Ponadto w systemie CEIDG
wprowadzono zmiany, które utrudniają
filtrowanie bazy danych według kryteriów,
którymi posługiwały się prywatne rejestry.
Prokuratura Krajowa w obwieszczeniu informuje, że do przeprowadzenia
śledztwa Prokuratura Okręgowa w Gdańsku została wyznaczona w kwietniu 2017
roku decyzją zastępcy prokuratora generalnego. Czynności wszczęto 19 maja minionego roku i mają zasięg ogólnopolski.
Do śledztwa włączone są postępowania
prowadzone w prokuraturach rejonowych, okręgowych oraz regionalnych.
Do chwili obecnej ujawniono ponad 700
spraw, w tym takie, w których pięciu osobom postawiono zarzuty doprowadzenia
bądź usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. popełnienia czynów
z art. 286 § 1 k. k. oraz 13 § 1 k. k. w zw.
z art. 286 § 1 k. k.
– Ujawniono ponad 17 tysięcy osób
pokrzywdzonych – czytamy w stanowisku Prokuratury Krajowej. – Trwają czyn-

ności procesowe z ich udziałem. Realizowane są w ramach pomocy prawnej przez
jednostki policji na terenie kraju. Ujawniono 258 rachunków bankowych,
na które osoby pokrzywdzone wpłacały
środki pieniężne. W sprawie realizowane
są czynności zmierzające do ustalenia kolejnych osób, które sporządzały pisma
wzywające przedsiębiorców do uiszczenia opłaty oraz ustalenia powiązań pomiędzy tymi osobami. Decyzją zastępcy
prokuratora generalnego z grudnia 2017
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku została również wyznaczona do przeprowadzenia śledztwa w sprawie oferowania szeregu podmiotom odpłatnego wpisu do prywatnego rejestru utworzonego na wzór
Krajowego Rejestry Sądowego. Śledztwo
w tej sprawie zostało wszczęte 25 stycznia 2018 i jest również śledztwem o zasięgu ogólnopolskim.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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FOT. Danuta Kułaga & Grzegorz Ziętkiewicz

Chronimy zwierzynę drobną

W dniach 16-18 lutego na terenie
naszego powiatu miała miejsce kolejna odsłona ogólnopolskiego programu pod nazwą „Chronimy zwierzynę drobną”. W ramach akcji zorganizowano II Łowy Powiatu Krotoszyńskiego na Drapieżniki.
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Udział w tym przedsięwzięciu,
pod honorowym patronatem starosty
krotoszyńskiego, wzięły Nadleśnictwo
Krotoszyn i dziewięć kół łowieckich, gospodarujących na obwodach łowieckich
naszego powiatu oraz gminy Odolanów.
Celem akcji jest popularyzacja działań
na rzecz środowiska naturalnego i zachowania fauny zagrożonej drastyczną ekspansją drapieżników.
Kontynuacja programu była odpowiedzią na liczne apele mieszkańców powiatu o pomoc w ograniczeniu coraz
agresywniejszego rozprzestrzeniania się
drapieżników na tereny osiedli ludzkich
oraz przygotowanie środowiska do szeroko zakrojonego projektu zasiedlania terenów zwierzyną drobną, aby przywrócić
przyrodzie gatunki bytujące tu od zawsze,
a dziś zagrożone całkowitym zniknięciem
z naszych lasów i pól.
Należy również wspomnieć, że w II Łowach Powiatu Krotoszyńskiego na Drapieżniki udział wzięły norowce – psy myśliwskie, które wraz ze swoimi przewodnikami
przybyły do Krotoszyna z całej Polski.
Uroczyste podsumowanie i zakończenie polowania odbyło się 18 lutego
na strzelnicy myśliwskiej w Krotoszynie,
w obecności m. in. wicestarosty Pawła Radojewskiego, wiceburmistrza Ryszarda
Czuszke, zastępcy nadleśniczego Krotoszyna – Sławomira Trawińskiego, członków kół łowieckich, leśników Nadleśnic-

twa Krotoszyn, przewodników psów oraz
dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursie plastyczno-fotograficznym „Pomagamy zwierzynie drobnej”.
Spośród 120 prac wyróżniono dziesięć. Laureatami zostali Julia Paszek (SP
Roszki), Marta Gubańska (SP Kuklinów),
Gabrysia Poczta (SP Biadki), Anna Robaczyk (Przedszkole nr 5 Krotoszyn), Natalia Głuszek (SP Roszki), Szymon Kusza
(SOSW Konarzew), Paulina Kasałka (ZSP
Koźmin Wlkp.), Gabrysia Zmyślona (SP
Koźmin Wlkp.), Oliwia Gałka (SP Zalesie
Małe) i Oskar Borowski (MOW Koźmin
Wlkp.). Ponadto wręczono podziękowania wszystkim placówkom oświatowym,
które wzięły udział w konkursie, a tym samym podjęły trud edukacji z zakresu
ochrony środowiska naturalnego Ziemi
Krotoszyńskiej.
Puchar Starosty Krotoszyńskiego
za pozyskanie największej ilości drapieżników w II Łowach Powiatu zdobyły koła
łowieckie „Drop” z Poznania, „Ponowa”
z Biadek i „Dzik” z Koźmina Wlkp.
Zakup zwierzyny drobnej – bażantów – dla trzech kół łowieckich sfinansowali włodarze gmin z powiatu krotoszyńskiego oraz starostwo. Wiosną ptaki zostaną wypuszczone na tereny, na których gospodarują te koła.
Dzięki akcji, której celem było
zmniejszenie nadmiernej liczebności drapieżników, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie spełnił najważniejszy warunek i miał możliwość złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowanie zakupu kilku
tysięcy kuropatw.
(NOVUS)
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Kiedy powstanie
Dzienny Dom Seniora?

Program „Senior+” skierowany jest
do samorządów prowadzących albo zamierzających otworzyć na swoim terenie
domy bądź kluby dziennego pobytu dla
seniorów. Z takich placówek mogą korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które
są nieaktywne zawodowo, od poniedziałku do piątku spędzać tam co najmniej 8
godzin dziennie, korzystać z pomieszczeń
do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. Seniorzy będą też mieli zapewniony ciepły posiłek.
W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się
o środki na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie ich funkcjonowania. Na utworzenie dziennego domu
można otrzymać 300 tys. zł,
a na klub – 150 tys. zł. Krotoszyn znalazł
się w gronie 12 gmin w Wielkopolsce,
którym przyznano fundusze właśnie
na ten cel.
Przypomnijmy, że niedawno samorząd krotoszyński otrzymał w ramach darowizny od Skarbu Państwa budynek
przy ul. Kobierskiej, w którym właśnie
planowano stworzyć dom seniora. Zarządzającą nim instytucją ma być Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krotoszynie. Placówka miała zacząć
funkcjonować pod koniec tego roku.
– Nie razie nie robimy żadnych
zmian budżetowych w tym zakresie, ale
pojawiła się sytuacja, która mnie zdziwiła
i jednocześnie zmartwiła – wyjaśniał
Grzegorz Galicki, skarbnik gminy Krotoszyn. – Jako gmina bezwzględnie staramy
się utworzyć Dzienny Dom Pobytu Senio-

ra. Oprócz projektu porozumienia o przyjęciu dotacji na ten cel w kwocie 300 tys.
zł było również dodatkowe oświadczenie
o przyjęciu dotacji przez burmistrza Krotoszyna.
Skarbnik wskazał, że porozumienie
powinno regulować wszelkie warunki
i zobowiązania odnośnie tego, w jakim
terminie inwestycja ma być wykonana,
dlatego dodatkowy dokument wzbudził
jego niepokój. – Nie mamy jeszcze dokumentacji, a rynek projektantów jest teraz
gorszy niż wykonawców – mówił G. Galicki. – Trzeba inwestycję zaprojektować,
wybudować i rozliczyć w tym roku.
Na dzisiaj mogę powiedzieć, że nie widzę
szans na skończenie projektu w tym roku.
Na zebranie wszystkich dokumentów,
ogłoszenie przetargu i wybudowanie
w tym roku czasu by starczyło, ale na pełne rozliczenie już nie. Dzisiaj otrzymanie
dokumentacji wraz z pozwoleniami to,
optymistycznie patrząc, trzy miesiące – stwierdził skarbnik.
Porozumienie zawiera zapis, iż w ciągu 30 dni od zawarcia umowy o dotację
jest ona automatycznie przesyłana na realizację inwestycji. Ale w punkcie 5 paragrafu 10 jest mowa o tym, że dotacja nie
w pełni wykorzystana musi zostać zwrócona z odsetkami 8-procentowymi, czyli
w kwocie ok. 20 tys. zł. Przepis ów oznacza, że według umowy gmina musiałaby
zakończyć wszystkie prace związane z domem seniora jeszcze w tym roku, a jest to
mało prawdopodobne.
– Ja sam nie rozumiem, o co w całej
tej sprawie chodzi i dziękuję za takie porozumienie. Wyrzucimy pieniądze w błoto,
bo nie rozliczymy tego zadania w tym roku. Musiałby zdarzyć się cud. Nie wstrzymujemy oczywiście oczekiwanej inwestycji i będziemy starali się wystartować
do drugiego naboru – powiedział Grzegorz Galicki. Radni uznali zgodnie, że
trzeba spróbować w kolejnej edycji konkursu.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

POWIAT

Ruszyła kwalifikacja wojskowa
28 lutego zainaugurowano na terenie naszego powiatu kwalifikację
wojskową. Starosta Stanisław
Szczotka życzył komisji sprawnego
jej przeprowadzenia, a ppłk. Marek
Kosicki z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu wyraził nadzieję,
że dla niejednego młodego mieszkańca będzie to zachęta, by wstąpić
do czynnej służby wojskowej.
Przed Powiatową Komisję Lekarską
zobowiązani są stawić się mężczyźni urodzeni w roku 1999 oraz w latach 19941998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wzywane są również kobiety urodzone w latach 1994-1999 i posiadające
kwalifikację przydatności do czynnej
służby wojskowej (pielęgniarki, absolwentki uczelni medycznych i weterynaryjnych, kierunków psychologicznych).

FOT. www.powiat-krotoszyn.pl

W trakcie lutowej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie skarbnik Grzegorz Galicki poinformował radnych
o problemach w kwestii dofinansowania utworzenia Dziennego Domu
Seniora. Powodem kłopotów są warunki dotacji na ten cel z programu
„Senior+”.

Powiatowa Komisja Lekarska działa
w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie (ul. Mickiewicza 11, tel. 508 049 123), w składzie: dr n.
med. Stanisław Łazarski (przewodniczący), Helena Jankowska (średni personel
medyczny), Andrzej Wichłacz (sekretarz).
Kwalifikacja wojskowa potrwa do 23
marca. W wykazach komisji znajduje się

pięć kobiet oraz 474 panów, którzy winni
się przed nią stawić. W dniach 28 lutego-9
marca przed komisją staną mieszkańcy
gminy Krotoszyn, 12 marca – mieszkańcy
Sulmierzyc, 13 marca – gminy Rozdrażew, 14-15 marca – gminy Zduny, 15-19
marca – gminy Koźmin Wlkp., 20-21 marca – gminy Kobylin, a 22 marca – panie.
(NOVUS)
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BEZPIECZEŃSTWO

Konkurs wiedzy o obronie cywilnej
1 marca, w ramach obchodów Światowego Dnia Obrony Cywilnej, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej w 1990 roku, w Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie odbyło się podsumowanie konkursu wiedzy z tego zakresu.
Nagrody zwycięzcom wręczali starosta Stanisław Szczotka – szef obrony cywilnej w powiecie oraz wiceburmistrz Joanna Król-Trąbka, reprezentująca szefa
obrony cywilnej gminy Krotoszyn.
Starosta podziękował za udział
w konkursie i podkreślił znaczenie obrony cywilnej w życiu człowieka. Laureatom pogratulował wiedzy.
Celem konkursu było podtrzymanie
wśród społeczeństwa tradycji patriotyczno-obronnych oraz poszerzenie wiedzy
i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa,
ratownictwa i ochrony ludności. Konkurs
miał również zwrócić uwagę na znaczenie
obrony cywilnej i podnieść świadomość
społeczeństwa na temat samoobrony, zapobiegania i gotowości do działania w razie wypadków oraz katastrof.
Na konkurs wpłynęło 328 ankiet.
Po sprawdzeniu stwierdzono, że 149 ankiet było wypełnionych poprawnie, a 179
zawierało błędy.

Spośród poprawnie wypełnionych
ankiet konkursowych 23 lutego dzieci
z Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi „Kubuś”, w obecności komisji, lo-

Nagrodzeni

W Zdunach pobiegli ku czci Zagończyka

Trasa biegu, o długości 1947 (upamiętnienie daty zabójstwa Zagończyka)
metrów, wiodła przez zdunowski rynek,
ulice Mickiewicza, Ostrowską i Sulmierzycką, plac Piotra Skargi i z powrotem.
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe medale i dyplomy. W związku
z 71. rocznicą śmierci Zagończyka 71
czołowych biegaczy nagrodzono również atrakcyjnymi upominkami – gadżetami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Muzeum
Historii Polski, Ministerstwa Obrony
Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, udostępnionymi dzięki staraniom
posłów Jana Mosińskiego i Tomasza
Ławniczaka.

Czarnego. Brał udział w wojnie obronnej
we wrześniu 1939, a następnie przeszedł
do konspiracji.
Jego pseudonim partyzancki, Zagończyk, zaczerpnięto od tytułu pisma podziemnego, które redagował w naszym regionie. W 1942 działał w okolicach województwa lubelskiego, gdzie związał się
z Kedywem Armii Krajowej i dowodził
dużymi oddziałami partyzanckimi, które
m. in. brały udział w wyzwalania Puław

Nagrody przekazał również KGHM
Polska Miedź. Pierwsza piątka biegaczy
otrzymała puchary oraz książki historyczne, które wręczali Jan Mosiński i Tomasz
Ławniczak.
Organizatorzy przygotowali punkt,
w którym można było nabyć koszulki z podobizną majora Franciszka Jaskulskiego.
Na zdunowskim rynku stanęła kuchnia polowa z grochówką, były też stoiska Samodzielnej Grupy Szturmowej. Ponadto zorganizowano zbiórkę publiczną na rzecz I Zdu-

nowskiej Drużyny Harcerskiej – na zakup
sprzętu i ekwipunku. Przygotowało ją Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa” w ramach Ogólnopolskiej Dobroczynnej Kampanii Społecznej „Kilometry dobra”.
Franciszek Jaskulski ps. Zagończyk
urodził się w rodzinie polskich emigrantów w Westfalii 16 września 1913 roku.
W 1920 zamieszkał wraz z rodziną
w Zdunach. Przed wojną pracował
w tamtejszym magistracie. Działał aktywnie w Drużynie Harcerskiej im. Zawiszy

(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Lidia Hechmann (Berdyczów), Weronika Grobelna (Zduny), Ewa Marszałek (Nowa
Wieś), Mikołaj Wojciechowski (Krotoszyn), Zuzanna Szulc (Wronów), Rafał Przybylski
(Krotoszyn), Weronika Kolenda (Rozdrażew), Mariusz Niedbała (Krotoszyn), Anna
Kozłowska (Biadki), Natalia Brodziak (Roszki), Milena Duda (Nowa Wieś), Jacek
Krzekotowski (Budy), Bogumiła Szymczak (Pogorzałki Wielkie), Małgorzata Szymczak
(Baszków), Martyna Skrzypczak (Roszki), Oliwier Kuszaj (Zduny), Katarzyna Płonka
(Perzyce), Tobiasz Jakubek (Wyki), Malwina Waldowska (Zduny), Mateusz Bała (Budy),
Julia Jankowiak (Kobylin), Marek Szymczak (Pogorzałki Wielkie), Julia Purczyńska
(Koźmin Wlkp.), Franciszek Krzekotowski (Budy), Igor Walczak (Konarzew), Nicol
Donczew (Krotoszyn), Halina Karwik (Krotoszyn), Mateusz Kapała (Krotoszyn), Łukasz
Sosiński (Krotoszyn), Dominika Dutkowiak (Brzoza), Mikołaj Cieślak (Krotoszyn),
Paulina Szymanek (Krotoszyn), Oliwia Frątczak (Krotoszyn), Mateusz Szwałek
(Kobierno), Weronika Poczta (Biadki), Aleksander Orpel (Wyki), Hubert Kaczmarek
(Krotoszyn), Agata Szczotka (Nowa Wieś).

HISTORIA

W minioną niedzielę w Zdunach obchodzono Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Głównym
punktem uroczystości był II Zdunowski Bieg Zagończyka, poprzez który
oddano hołd majorowi Franciszkowi
Jaskulskiemu ps. Zagończyk. Głównym organizatorem obchodów był
Zdunowski Ośrodek Kultury.

sowo wybrały 38. Ich autorzy zostali nagrodzeni.

w 1944. Wkrótce został aresztowany
przez NKWD. Początkowo skazano go
na karę śmierci, zamienioną później
na 10 lat więzienia. Zagończykowi udało
się zbiec z Wronek. Zaczął organizować
struktury konspiracyjne przeciwko władzom komunistycznym, również w Krotoszynie. 26 lipca 1946 został aresztowany i skazany na karę śmierci, którą wykonano 19 lutego 1947. Był majorem Wojska Polskiego, odznaczonym Krzyżem
Wojennym Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Żołnierze Wyklęci - żyli prawem wilka...
1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia
w krotoszyńskim muzeum jak co roku zorganizowano wieczornicę,
w trakcie której złożono hołd członkom polskiego podziemia antykomunistycznego. Współorganizatorem wydarzenia było I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie.
Tego dnia również władze samorządowe gminy i powiatu, przedstawiciele
rozmaitych organizacji oraz młodzież
szkolna złożyli symboliczne wiązanki
kwiatów w miejscach pamięci: przy tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych w Parku Dworcowym, przy pomniku żołnierzy Oddziału Partyzanckiego
ppor. Zygmunta Borostowskiego ps.
„Bory” w Benicach oraz przy pomniku
Poległych w Bitwie pod Benicami
w 1946 roku na cmentarzu parafialnym
w Krotoszynie.
Bitwa pod Benicami była jedną z największych bitew sił bezpieczeństwa
z wielkopolskimi partyzantami. Oddział
Borostowskiego, który spodziewał się ataku, zarządził pogotowie bojowe w oddziale kwaterującym w kilku benickich gospodarstwach. Partyzantom pozwolił
odłożyć jedynie broń długą, a krótką mieli mieć cały czas w pogotowiu. Ubecy, milicjanci i żołnierze przyjechali ciężarówkami do Benic i rozpoczęli przeszukiwania chłopskich zagród, a strzelanina zaczęła się w chwili, kiedy w jednym z domostw natknęli się na partyzantów.
Już na samym początku starcia „Bora”
zginął. Dowództwo po nim przejął sierżant Kazimierz Szczepaniak ps. „Borys”,
który sprawnie wycofał swoich ze wsi, biorąc przy tym dziesięciu jeńców (wypuścił
ich, kiedy byli już bezpieczni). Partyzantom cały czas deptał jednak po piętach pościg i dopiero po zmroku udało im się
zmylić ścigających. Jednak kilkunastu leśnych zgubiło drogę nad rzeką Orlą, wpa-

dając w końcu w obławę. Większość zginęła lub dostała się do niewoli.
Wyrokiem Sądu Okręgowego
w Ostrowie na sesji wyjazdowej w Krotoszynie 5 czerwca 1946 r. pięciu ujętych
partyzantów skazano na śmierć przez rozstrzelanie. Byli to Przestacki ps „Wrona”,
Stanisławski ps. „Bas”, Idek ps. „Strzała”,
Hoderny ps. „Kret” i Dąbek ps. „Żbik”.
Wyroki śmierci wykonano 7 czerwca 1946 na dziedzińcu więzienia w Krotoszynie (dzisiejsza ul. Sienkiewicza). Zwłoki partyzantów poległych w bitwie
pod Benicami początkowo złożono w kaplicy szpitala miejskiego przy dzisiejszej
ul. Bolewskiego. Potem komunistyczna bezpieka wywiozła ciała partyzantów
i zagrzebała w nieznanym do dziś miejscu.
Podczas wieczornicy Piotr Mikołajczyk, dyrektor muzeum, przywitał licznie przybyłych gości, po czym wprowadził ich w temat spotkania. Następnie
głos zabrał Daniel Szczepaniak, krotoszyński historyk, który od wielu lat zgłębia tematykę lokalnego podziemia antykomunistycznego. Wygłosił referat na temat młodzieżowej organizacji Podziemie
Harcerskie „Zawisza” (1945-1947)
i przedstawił biogram członka tejże gru-

py – Edwarda Majewskiego, którego 70.
rocznica zamordowania minęła w styczniu tego roku. Wystąpieniu towarzyszyła
prezentacja multimedialna pokazująca
fotografie członków organizacji i dokumenty jej dotyczące.
Inicjatorem powstania i organizatorem jednostki był 16-letni Henryk Juskowiak, a pierwszymi członkami: Stefan Bodył, Henryk Kempa, Edward Majewski,
Stanisław Stachowski i Sylwester Szczepaniak. W styczniu 1946 szefem został najstarszy – 18-letni Edward Majewski, jego
zastępcą był Sylwester Szczepaniak, a dowódcą drużyny – Henryk Juskowiak.
Jedną z akcji było zastrzelenie komendanta Milicji Obywatelskiej w Rozdrażewie, Franciszka Niewczasa, podczas
próby rozbrojenia. Grupa została aresztowana, a dwóch członków – Edwarda Majewskiego i Sylwestra Szczepaniaka – skazano na śmierć. Wyrok wykonano na Majewskim, natomiast Szczepaniak został
ułaskawiony i skazany na dożywocie.
Z więzienia wyszedł w 1956 roku.
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, pod kierownictwem Małgorzaty Witczak, wystąpili w poruszającym progra-

mie artystycznym. Obok utworów muzycznych pojawiły się również cytaty żołnierzy podziemia na temat działalności
niepodległościowej, zestawione z treściami wygłaszanymi przez komunistyczną
propagandę.
Ostatnim punktem wieczornicy było
wystąpienie Piotra Mikołajczyka, który
przedstawił biogram rotmistrza Witolda
Pileckiego z okazji przypadającej w maju
tego roku 70. rocznicy mordu na tym bohaterze. Referatowi towarzyszyła prezentacja multimedialna.
Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońsku na terenie Rosji.
Pochodził z rodziny szlacheckiej, o tradycjach patriotycznych. Uczył się i dorastał
w Wilnie, gdzie należał do tajnych drużyn
harcerskich. Jako 19-latek brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej. Będąc kawalerzystą, walczył w obronie Grodna. Wstąpił do 211 Pułku Ułanów i brał udział w bitwie warszawskiej, bitwie w Puszczy Rudnickiej oraz w wyzwalaniu Wilna.
W 1925 roku Pilecki odbył praktykę
w 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
W 1926 otrzymał promocję na stopień
podporucznika rezerwy. W 1932 w powiecie lidzkim utworzył z okolicznych
osadników wojskowych Konne Przysposobienie Wojskowe „Krakus”. Mianowano
go dowódcą Lidzkiego I Szwadronu PW.
W sierpniu 1939 został zmobilizowany do służby w Wojsku Polskim. Po wybuchu II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu
w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19
Dywizji Piechoty Armii „Prusy”, a następnie w 41 Dywizji Piechoty na przedmościu rumuńskim. Pod jego dowództwem,
w trakcie prowadzonych walk, ułani
zniszczyli siedem niemieckich czołgów
oraz dwa nieuzbrojone samoloty. Ostatnie walki jego oddział prowadził jako jednostka partyzancka.
Pilecki rozwiązał swój pluton 17 października 1939, przeszedł do konspiracji

i został później jednym z budowniczych
powołanej 9 listopada organizacji „Tajna Armia Polska”. 19 września 1940, jako
Tomasz Serafiński, wszedł w kocioł łapanki, aby dostać się do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tam był głównym organizatorem konspiracji wśród więźniów.
Opracował pierwsze na świecie raporty
o Holokauście, tzw. Raporty Pileckiego.
Organizował ucieczki więźniów z obozu,
a sam uciekł w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943.
W latach 1943-1945 służył w Armii
Krajowej. Został awansowany na stopień
rotmistrza. W 1944 roku wziął udział
w powstaniu warszawskim, początkowo
jako zwykły strzelec w kompanii „Warszawianka”, a następnie dowodził jednym z oddziałów zgrupowania Chrobry II na tzw. Reducie Witolda. Po klęsce
powstania dostał się do niewoli niemieckiej w stalagu 344 Lamsdorf, a następnie
Murnau.
Po wyzwoleniu stalagu w 1945 roku
przedostał się do San Giorgio we Włoszech, gdzie stacjonował II Korpus Polski
gen. Andersa. Na osobisty rozkaz generała rotmistrz wrócił do Polski, by prowadzić działalność wywiadowczą. Został
aresztowany 8 maja 1947 roku przez
Urząd Bezpieczeństwa.
W pokazowym procesie skazano go
na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 w więzieniu mokotowskim
na Rakowieckiej, strzelając mu w tył głowy. Miejsce pochówku do dzisiejszego
dnia pozostaje nieznane.
Po wieczornicy jej uczestnicy tradycyjnie udali się pod gmach dawnego
aresztu śledczego przy ul. Sienkiewicza – miejsca kaźni mieszkańców naszego
regionu. Tam poprzez złożenie wiązanek
kwiatów i zapalenie zniczy oddano hołd
polskim Patriotom, męczonym i mordowanym w okresie komunizmu.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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RYSZARD TEODORCZYK
– doradca
ubezpieczeniowy
Pogotowie
Ubezpieczeniowe 24h!

Dotacja na monografię Konarzewa
Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa” otrzymało dofinansowanie
z samorządu województwa wielkopolskiego na realizację projektu
pod nazwą „Przeszłość kluczem
do przyszłości”. Jest to kontynuacja
„Wielkopolskiej osi czasu”, realizowanej w roku ubiegłym.
Wysokość dotacji wynosi 7 tys. złotych. Od marca do listopada będą trwały prace nad opracowaniem monografii

Konarzewa. Wezmą w nich udział historycy i regionaliści, zaangażowani

w projekt „Wielkopolska oś czasu”.
Dokument złożony ze wspomnień
mieszkańców wsi, zarejestrowanych
w trakcie spotkań wspominkowych, zostanie uwieczniony w postaci filmu dokumentalnego. Konarzew doczeka się także
swojej kroniki – „Złotej księgi Konarzewa”. Znajdą się w niej zdjęcia udostępnione przez mieszkańców oraz archiwalia
pozyskane w trakcie realizacji zeszłorocznego projektu.
(NOVUS)

SULMIERZYCE

Umowa na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej
26 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu burmistrz Sulmierzyc Dariusz Dębicki, przy kontrasygnacie skarbnik miasta Urszuli Juraszyk, podpisał umowę na realizację
inwestycji „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z urządzeniem
zieleni na al. Klonowicza w Sulmierzycach”. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 126 000 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 82 517 zł.
Inwestycja będzie realizowana na alei
Klonowicza, na odcinku między ulicami
Poznańską a Wąską. Projekt zakłada
wprowadzenie na tym terenie elementów
małej architektury oraz nowych nasadzeń, które mają na celu urozmaicenie
istniejącej już zieleni – alei lipowej – krzewami kwitnącymi, o barwnym ulistnieniu i kwiatach, a także nasadzeń sezonowych.
Z kolei na małą architekturę składać
się będą głównie elementy służące edukacji, wypoczynkowi i rekreacji oraz takie,
które nadadzą swoisty charakter temu
miejscu. Będą to urządzenia edukacyjne – rozszczepienie światła, wir wodny,
echo oraz tabliczki opisujące rośliny czy
przedstawiające historię Sulmierzyc w pigułce. Ponadto zamontowane zostaną

FOT. www.sulmierzyce.pl

wych, komunikacyjnych, rolnych,
medycznych i innych!

FOT. www.zduny.pl

Pracujesz do wieczora lub w delegacji?
Późno odebrałeś papiery z rejestracji?
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Zadzwoń – 601 174 891.
Oferuję ubezpieczenia indywidualnie, dopasowane do Twoich potrzeb,
za rozsądną cenę – w większości firm
ubezpieczeniowych! W szerokim zakresie ubezpieczeń – majątkowych, życio-
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ławki i kosze na śmieci. Wszystkie elementy będą harmonijnie wkomponowane w poszczególne wnętrza, które łączy
ścieżka pieszo-rowerowa, połączona okrągłymi placykami wypoczynkowymi.
Na pozostałym terenie będzie zrobiony trawnik. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi na ścieżce rowerowej powstanie nawierzchnia typu Hanse Grande, natomiast okrągłe placyki wyłożone
będą kostką granitową. W trakcie prac odtworzony zostanie zarys krawężnika gra-

nitowego, a przy nim będzie opaska
z kostki granitowej.
Głównym celem realizacji zadania
jest stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego, gdzie będzie można miło
i aktywnie spędzić czas. Powstanie przyjemny teren do spacerowania, jazdy rowerem, a także wypoczynku wśród zieleni.
Pozyskanie dofinansowania możliwe było
dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Okno Południowej Wielkopolski”.
OPRAC. (NOVUS)
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ROZRYWKA

FOT. Magdalena Nowacka / Artur Gręda

Ferie w krotoszyńskim hufcu

Krotoszyński Hufiec Pracy 15-2
jak co roku zorganizował dla swoich uczestników atrakcje w okresie ferii zimowych. Dziesięcioosobowa grupa miała okazję wziąć
udział w zajęciach pod hasłem
„Bawmy się”.
Młodzież i dzieci w trakcie przerwy
od szkoły wyśmienicie bawiły się na trampolinach w Ostrowie Wielkopolskim.
Po rozgrzewce z trenerem wszyscy mogli
się wyszaleć do woli i spożytkować nieograniczone zasoby energii. Zabawa była
przednia.

Kolejnym punktem zimowych ferii
z Hufcem Pracy były gry i zabawy na kręgielni. Zdrowa, sportowa rywalizacja
i świetna zabawa wprawiły wszystkich
uczestników w doskonały nastrój.
Zorganizowano także wyjście do krotoszyńskiego kina na seans filmowy. Warto podkreślić, że dla młodzieży przeprowadzono zajęcia tematyczne, w trakcie
których omawiano racjonalne sposoby żywienia oraz negatywne skutki uzależnień.
Każdego dnia uczestnicy zajęć mieli
zapewnione wyżywienie. Ferie upłynęły
wszystkim niezwykle szybko.
(ANKA)

EKOLOGIA

Jeszcze nie nauczyliśmy się segregacji śmieci...
Za pośrednictwem serwisu „Zapytaj
burmistrza” na portalu internetowym gminy Krotoszyn jeden z mieszkańców poruszył kwestię możliwego
podniesienia opłat za wywóz śmieci
przez firmę Eko z Kalisza. Powodem
podwyżki ma być niesegregowanie
odpadów przez mieszkańców.
Jak się dowiedzieliśmy, w ostatnim
czasie do mieszkańców kilku osiedli w Krotoszynie zaczęły napływać pisma od Spółdzielni Mieszkaniowej z informacją, że firma Eko – w związku z notorycznym brakiem prawidłowej segregacji śmieci – może
podnieść opłaty za wywóz śmieci. Tak więc
nie jest to sprawa dotycząca jednej ulicy czy
osiedla, lecz szerszy problem.
Pytający burmistrza krotoszynianin
chciał się dowiedzieć, w jaki sposób firma
wywożąca śmieci może udowodnić fakt,
że mieszkańcy – na przykład ulicy Fabrycznej – w większości nie segregują
śmieci. – Na jakiej podstawie mają zamiar
udowodnić, że 3/4 mieszkańców nie segreguje śmieci? Jest to teza krzywdząca
tych, którzy segregują. I to oni mają ponieść koszty wymyślonej na nowo stawki
za wywóz śmieci – jak za niesegregowane? Więc, panie burmistrzu, do kogo się

zgłosić, aby obejrzeć dokumentację udowadniającą (nagrania mojej osoby lub
zdjęcia, relacje świadków itp.), że słusznie
powinienem ponieść karę za niesegregowanie śmieci? – dopytywał mężczyzna.
W odpowiedzi burmistrz zaznaczył,
że wszyscy mają obowiązek segregowania
odpadów i różnica w wysokości opłat
za odbiór zbieranych selektywnie i nieselektywnie ma zachęcać do segregacji
śmieci. – Ale nikt nie będzie tropił i szpiegował mieszkańców, bo nie ma takiej
możliwości – stwierdził burmistrz Franciszek Marszałek.

Włodarz
opublikował
także – do wiadomości mieszkańców – stanowisko Związku Międzygminnego
EKO-Siódemka. Wynika z niego, że stosuje się odpowiedzialność zbiorową. Jeśli bowiem nawet kilku mieszkańców
danego lokalu, ulicy czy osiedla nie segreguje właściwie odpadów, odpowiedzieć za to mają wszyscy. EKO-Siódemka informuje również, że w trakcie przeprowadzonych kontroli uznano, że
w sposób masowy na osiedlach segreguje
się odpady niezgodnie z przeznaczeniem, mimo wprowadzenia nowego sys-

temu, który funkcjonuje od czterech lat.
– Zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: zbieranie powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie” – czytamy w stanowisku EKO-Siódemki. – Obowiązkiem podmiotu odbierającego odpady jest m. in. weryfikacja prawidłowości zbierania odpadów komunalnych w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie związku. W przypadku, gdy
operator stwierdzi, że w pojemniku/kontenerze do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych znajdują się frakcje odpadów, które podlegają selektywnej
zbiórce, jest to podstawą do uiszczania
przez właściciela nieruchomości opłaty
za zbieranie odpadów w sposób niesegregowany. W toku prowadzonych kontroli
oraz po zweryfikowaniu dostępnych materiałów stwierdzono, że prowadzona zbiórka odpadów komunalnych na terenie nieruchomości tzw. wielolokalowych w sposób znaczący odbiega od zbie-

rania odpadów w sposób selektywny,
określony w regulaminie. Po ponad czterech latach od wprowadzenia „nowego”
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wszyscy mieszkańcy powinni znać zasady segregacji odpadów, natomiast prowadzone weryfikacje pokazują,
że nie następuje żaden postęp. Obecnie
zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, jeżeli jeden lub kilku z lokatorów wyłamie się i nie będzie segregować odpadów, to finansowo odpowiedzą za to
wszyscy właściciele lokali w bloku. Kwestia zabezpieczenia pojemników
przed np. podrzucaniem odpadów pozostaje w gestii właściciela nieruchomości.
Mieszkańcy mają różne opinie w tej
kwestii. Część uważa, że nie ma innego
sposobu, żeby rygorystycznie ukarać tych,
którzy nie segregują. Z drugiej jednak strony nie każdemu się podoba przyjmowanie
odpowiedzialności zbiorowej i fakt, że
ukarani większymi opłatami będą również ci, którzy działają ekologicznie.
– Nie podoba mi się wprowadzenie
odpowiedzialności zbiorowej. Ja, proszę
pana, staram się segregować śmieci prawidłowo, a mnie chcą karać większymi opłatami! Oczekuje się od nas, żebyśmy się nawzajem pilnowali. To co? Mamy teraz zamienić się w państwo policyjne, gdzie sąsiad sąsiada szpieguje i donosi na niego, że
źle śmieci wyrzuca..? – skomentował jeden z mieszkańców Krotoszyna.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Edukacja

ZSP ZDUNY

Z wizytą u przedszkolaków
Ostatniego dnia lutego uczniowie
Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych w Zdunach gościli w Przed-

szkolu Maciuś w Krotoszynie. Była
to już kolejna wizyta w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

ZSP ZDUNY

Dzień przyjaźni i miłości
Na początku lutego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zdunach
zorganizowano „Dzień przyjaźni i miłości”. Inicjatorami wydarzenia byli
pedagog, opiekun samorządu i bibliotekarka.
Jak co roku młodzież uczestniczyła
w turnieju „Kocham Cię, Szkoło”,
na wzór telewizyjnego programu „Kocham Cię, Polsko”. Celem przedsięwzięcia była integracja społeczności szkolnej
oraz przekazanie wartości przyjaźni i mi-
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Inicjatorkami spotkań uczniów zdunowskiej ZSP w szkołach i przedszkolach
są pedagog Ewelina Jaskulska-Dwojak i bibliotekarka Alina Szczuraszek. Tym razem do przedszkola udali się Kacper
Skrzęta, Tomasz Zawada i Dariusz Szymański.
Uczniowie czytali dzieciom opowiadania dotyczące uczuć. Przedszkolaki
w skupieniu słuchały, a następnie angażowały się w rozmowy na temat koleżeństwa, miłości czy przyjaźni. Głośnemu
czytaniu towarzyszyły wspólne zabawy.
Za razem spędzony czas młodzież z Kilińskiego otrzymała podziękowania od maluchów.

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Bezpieczna Jedynka

(ANKA)

łości. Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania piosenki wykonanej przez absolwenta szkoły.
Liderami zespołów były Patrycja
Kruszczyńska i Renata Błażejczyk.
W drużynach znaleźli się przedstawiciele każdej klasy. Obie ekipy, pod wodzą kapitanów, wspaniale bawiły się,
uczestnicząc w grach towarzyskich
i quizach, odgadując zagadki muzyczne czy odpowiadając na pytania z wiedzy ogólnej.
I nie jest ważne, która drużyna zwyciężyła, albowiem najistotniejsze były
w tym wszystkim dobra zabawa, przyjaźń
i integracja.
(ANKA)

Na schodach w budynkach A i B
Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie
Wlkp. umieszczone zostały zasady
bezpieczeństwa. Z kolei w łączniku
znajdują się numery alarmowe, aby
dzieciom łatwiej było je zapamiętać
i zadzwonić po pomoc, gdyby jej potrzebowały.
Pomysł na prowadzenie zajęć
z pierwszej pomocy przedmedycznej zrodził się podczas letnich obozów sportowo-rekreacyjnych w 2016 i 2017 roku,
których organizatorem był Uczniowski
Klub Sportowy Jedynka. Dzieci chciały
się uczyć, jak sobie radzić, kiedy znajdą
się w sytuacjach zagrożenia życia, a także

jak udzielić pomocy poszkodowanym.
– Dlatego też w tym roku szkolnym
ofertę edukacyjną wzbogaciliśmy o nowe
inicjatywy i pomysły na terenie naszej placówki oświatowej, a jedną z nich jest Klub
Młodego Ratownika – mówi Jacek Zawodny, dyrektor koźmińskiej Jedynki. – Dzieci uczestniczą w cyklicznych zajęciach, które prowadzą ratownicy kwalifikowanej pomocy przedmedycznej z OSP
w Koźminie Wielkopolskim. Odbędą się
również zajęcia dla grona pedagogicznego.
Całość stanowi kompleksowy projekt
„Bezpieczna Jedynka”, co ma przyczynić
się do zwiększenia bezpieczeństwa
w szkole i poza nią.
(ANKA)

Wydarzenia
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KONCERT

Muzyczne manewry w Bili
W sobotę, 24 lutego, w Krotoszyńskim Centrum Bilardowym „Bila” odbył się koncert dwóch lokalnych zespołów. Dla licznie przybyłej widowni
wystąpiły rockowy aGain i hip-hopowy NUW.
Zespół aGain powstał w 2015 roku
i znany jest z mocnego, ale melodyjnego
rocka, z ciężkimi, gitarowymi riffami,
opartego na profesjonalnej i żywiołowej
sekcji rytmicznej. Dla tej kapeli charakterystyczne jest połączenie mocnego

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
9-14 marca

godz. 16.00 – CZARNA PANTERA - USA,
akcja/sci-fi, 134' - 2D dubbing
godz. 18.30 – KOBIETY MAFII - Polska,
sensacyjny, 135' - 2D
godz. 20.45 – CZARNA PANTERA - USA,
akcja/sci-fi, 134' - 2D napisy

Wtorki-czwartki

głosu wokalistki z drapieżnym brzmieniem gitar. Członkowie zespołu otwarcie przyznają, że nie uciekają od grania
coverów, takich wykonawców jak Acid
Drinkers, Milczenie Owiec, Ania Rusowicz, Led Zeppelin, Guano Apes czy Faith No More.
Hip-hopowy NUW od kilku lat jest
obecny na lokalnej scenie. Ostatnio zespół zaprezentował się szerszej grupie publiczności w 2016 podczas dużego koncertu hip-hopowego w Parku Miejskim.
(NOVUS)

14 marca

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w III Powiatowe Targi Edukacyjne i Targi Pracy w godz. Koźmin Wlkp.
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali 10.00-14.00 w hali sportowo-widowiskowej przy
10 marca
sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
ulicy Olimpijskiej.
9 marca
Otwarte Mistrzostwa Koźmina Wlkp. w Tenisie
17 marca
Powiatowa Gala Sportu, organizowana przez
Koncert fortepianowy Andrzeja Stefańskiego o godz. Stołowym od godz. 9.00 w hali sportowej przy ulicy
Wielkopolską Gazetę Lokalną KROTOSZYN, pod
patronatem starosty krotoszyńskiego, o godz. 18.00 17.00 w auli SP nr 5.
Strzeleckiej.
23 marca
w restauracji Leśniczówka.
Warsztaty animacji plakatowej w godz. 11.00-13.00
Dzień Kobiet w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej Koncert Katarzyny Groniec w sali kina Przedwiośnie
w koźmińskim Ośrodku Kultury.
o godz. 19.00. Bilety w cenie 35 zł.
o godz. 17.00.

Na sygnale

ZDUNY
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NA DRODZE

Pożar sadzy w przewodzie
kominowym

Zderzenie trzech samochodów

23 lutego w jednym z budynków jednorodzinnych na ul. Sieniutowej
w Zdunach doszło do pożaru sadzy.
Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Na miejsce skierowano zastępy OSP
z Baszkowa, Krotoszyna i Zdun. W prze-

wodzie kominowym paliła się sadza.
Po zabezpieczeniu terenu strażacy, wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych, przystąpili do czyszczenia komina
i paleniska oraz dogaszania pozostałości.
Działania trwały blisko dwie godziny.
(NOVUS)

Na miejsce wypadku skierowano zastępy OSP ze Smolic i z Kobylina oraz Zespół Ratownictwa Medycznego i policję.
Jak się okazało, zderzyły się trzy pojazdy – BMW, Opel Corsa i bus Mercedes
Spinter.
Działania straży pożarnej polegały
na zabezpieczeniu trasy przejazdu, odłączeniu akumulatorów w rozbitych samochodach, pomocy uczestnikom zdarzenia
i usunięciu z drogi pozostałości po kolizji.
– Kierowca auta BMW, mieszkaniec
Ostrowa Wlkp., nie dostosował prędkości
do warunków panujących na drodze,

FOT. OSP Kobylin

FOT. OSP Zduny

1 marca na drodze krajowej nr 36,
na odcinku pomiędzy Kobylinem
a Smolicami, doszło do groźnej kolizji z udziałem trzech pojazdów.
Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych.

w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się bocznie z prawidłowo
jadącym z naprzeciwka busem, którym jechał mieszkaniec powiatu milickiego – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. – Następnie BMW uderzyło w tył sa-

mochodu Opel Corsa, który prowadził
mieszkaniec gminy Kobylin. Wszyscy
uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi i nie
stwierdzono osób rannych. Sprawcę wypadku ukarano mandatem w wysokości 500 złotych – dodaje funkcjonariusz.
(NOVUS)

Rozmaitości
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KONCERT

Duet czeskich wirtuozów
W sali kameralnej Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury odbył się koncert
słynnego czeskiego klarnecisty Irvina Venyša, który wystąpił w duecie
z pianistą Ivo Kahánkiem. Wydarzenie przyciągnęło kilkadziesiąt osób.

ROZRYWKA

Atrakcyjne ferie z Wodnikiem

W trakcie ferii zimowych Centrum
Sportu i Rekreacji WODNIK zorganizowało półkolonie dla najmłodszych.
Łącznie wzięło w nich udział 121
dzieci. Atrakcji nie brakowało.

Zajęcia odbywały się głównie w hali widowiskowo-sportowej. Uczestnicy
półkolonii mogli spróbować swoich sił
w sumo, karate czy tańcu, pograć w piłkę nożną, wyszaleć się na trampolinach,

PRZYRODA

Jak ciąć borówkę amerykańską

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
oraz stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej i Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają na praktyczny pokaz cięcia borów-

ki amerykańskiej. Poprowadzi go
Jan Pawlik.
Pokaz odbędzie się 10 marca (sobota), o godzinie 13.00, w Rodzinnym

popływać oraz zagrać na kręgielni. Ponadto zorganizowano dla nich wycieczki – do Centrum Budowlanego Banaszak, Studia Tańca i Fitnessu Power
Jump, do kina i na wyspę skarbów.
Organizatorzy zadbali także o edukację
dzieci. W tym celu zorganizowano spotkania z harcerzami z ZHP Krotoszyn, Strażą
Miejską, funkcjonariuszem Straży Ochrony
Kolei, który jest koordynatorem kampanii
społecznej „Bezpieczny przejazd”, czy wizytę w krotoszyńskim muzeum.
W trakcie wycieczki krajoznawczo-turystycznej do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie uczestnicy półkolonii
brali udział w warsztatach teatralnych
oraz bawili się w podchody po zamku.
Dzieci z pierwszego turnusu obejrzały też przedstawienie o tematyce uzależnień, natomiast w drugim tygodniu miały okazję odwiedzić Muzeum Piekarnictwa w Pleszewie.

Irvin Venyš jest wyjątkowym artystą,
reprezentującym młode czeskie pokolenie. Zebrał nagrody na większości renomowanych, międzynarodowych festiwali
muzycznych, takich jak Praska Wiosna,
Pacem in Terris w Bayreuth (Niemcy) czy
Konkurs Europejskiej Unii Radiowej
(EBU) dla młodych muzyków New Talent w Paryżu, Zurychu i na Maderze.
Wielokrotnie udowadniał swoją pozycję
na najbardziej prestiżowych festiwalach:
Pablo Casals Festival Prades, Festival Mitte Europa, Mozart der Europäer – Mannheim, Prague Spring, Dvořák Prague.
Nadzwyczajny jest zasięg jego muzycznych aktywności, sięgający od klasycznego repertuaru, poprzez ekstremalnie wymagające, współczesne kompozycje, aż po tradycyjny folklor. Cyklicznie
nagrywa dla czeskich oraz niemieckich radia i telewizji czy takich wytwórni płytowych jak Arco Diva, Naxos i Supraphon.
Jego albumy zawierają różnorodną muzykę – od klasycznego repertuaru klarneto-

wego po utwory inspirowane folklorem
i jazzem.
Ivo Kahánek to z kolei światowej sławy pianista, uważany za jednego z najlepszych współczesnych, czeskich pianistów
oraz za specjalistę w czeskiej muzyce fortepianowej. Ivo ma rzadki i szczególny dar
stwarzania bezpośrednich kontaktów
emocjonalnych ze swoją publicznością.
W 2004 roku wygrał Międzynarodowy
Konkurs Muzyczny „Praska Wiosna”,
zdobywał nagrody na innych ważnych
międzynarodowych konkursach pianistycznych, m. in. Maria Canals Piano
Competition w Barcelonie, Vendome Prize w Wiedniu, Stiftung Tomassoni Wettbewerb w Kolonii, Fryderyk Chopin International Piano Competition w Marienbadzie, Concertino w Pradze.
(NOVUS)

DART

Zacięta walka o podium

(NOVUS)

Ogrodzie Działkowym im. Stanisława
Staszica przy ul. Zamkowy Folwark,
na działce nr 77. Osoby zainteresowane proszone są o przybycie
na godz. 12.45 pod bramę wjazdową
do ogrodu i przyniesienie przyrządów
do pomiaru kwasowości gleby (pehametrów) oraz sekatorów.
Organizatorzy zapraszają działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych, właścicieli ogrodów przydomowych i wszystkich zainteresowanych tym
zagadnieniem.
Pokaz poprowadzi wolontariusz, student UTW, działkowiec stowarzyszenia
ogrodowego Polski Związek Działkowców i pasjonat książek – Jan Pawlik, który
od ponad 20 lat uprawia borówkę amerykańską na swojej działce.
OPRAC. (ANKA)

Za nami druga kolejka rundy rewanżowej rozgrywek Superligi Darta.
Na pozycji lidera znajduje się Sebastian Szostak. O miejsca na podium
toczy się zacięta walka.
Sebastian Szostak w minionej kolejce
pewnie pokonał Ewę Pawlicką (5: 0) oraz
trzeciego w tabeli Mateusza Wojtaszka
(5: 1). Ten ostatni wygrał z Iloną Kuznowicz
(5: 1). Cały czas szansę na końcowy triumf
ma drugi w tabeli Przemysław Pawlicki. Popularny Sali ograł Marcina Wojtkowiaka
(5: 1) i Łukasza Kolanowskiego (5: 3).
Pomiędzy czwartym a ósmym zawodnikiem w klasyfikacji generalnej są
zaledwie cztery punkty różnicy. Znajdujący się tuż za podium Jacek Cieślak pokonał Adriana Jasińskiego (5: 1), ale nie

sprostał Sławomirowi Olgrzymkowi
(3: 5). Piąty w stawce Karol Pietrzak uległ
znajdującemu się pozycję niżej Przemysławowi Sawickiemu (3: 5), a Marcin Wojtkowiak wygrał z Martą Pawlicką (5: 3).
Warto także odnotować wygrane E.
Pawlickiej z I. Kuznowicz (5: 0), A. Jasińskiego ze S. Olgrzymkiem (5: 2) czy Ł. Kolanowskiego z M. Pawlicką (5: 2).
Jak dotąd najwięcej razy maksymalną
liczbę oczek (180 pkt.) rzucili P. Pawlicki
(ośmiokrotnie) i S. Szostak (sześciokrotnie). Z kolei maksymalną ilością punktów
na „dziewiętnastkach” może pochwalić
się Ł. Kolanowski (trzykrotnie). Najszybciej lega 14. lotką zakończył S. Szostak, natomiast najwyższe zakończenie partii ma
na koncie M. Wojtkowiak (154 pkt.).
(GRZELO)

Sport
SUMO

Udane rozpoczęcie sezonu

Pod koniec lutego nasi sumocy rywalizowali w zawodach Pucharu Polski Juniorów i Seniorów w Dębicy.
Pierwszy w tym roku start przedstawicieli Towarzystwa Atletycznego
Rozum Krotoszyn i Uczniowskiego
Klubu Sportowego Samson Kobylin
okazał się bardzo udany.

W zmaganiach juniorów najlepsi
w swoich kategoriach okazali się Marta
Wielebińska (UKS Samson Kobylin – 75
kg), Piotr Sikora (UKS Samson – 60 kg)
oraz Michał Fabianowski (TA Rozum
Krotoszyn – open).
Na drugich miejscach zawody ukończyli Monika Sowa (UKS Samson – 65 kg
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i 70 kg), Piotr Sikora (70 kg) i Kacper Mikołajczyk (TA Rozum – +100 kg i open).
Nanajniższym stopniu podium stanęli Julia
Całka (UKS Samson – 50 kg), Aleksandra
Małecka (UKS Samson – 60 kg), Jakub Kobusiński (UKS Samson – 60 kg), Paweł Sikora (UKS Samson – 60 kg), Kinga Sroczan
(UKS Samson – 70kg i75 kg), Mikołaj Kandzierski (UKS Samson – 90 kg) oraz M. Fabianowski (TA Rozum – +100 kg).
W gronie seniorów Olimpia Robakowska (TA Rozum) nie dała szans rywalkom w kategorii 80 kg. Na drugim miejscu w kat. 70 kg oraz na trzecim w 65 kg
uplasowała się Aleksandra Rozum (TA
Rozum). Aleksandra Bzodek (UKS Samson) była trzecia w kat. 73 kg. W kat. 85 kg
triumfował Patryk Swora (UKS Samson).
Drugą lokatę w open zajął Aron Rozum
(TA Rozum). Z kolei Mateusz Konieczny
(TA Rozum) stanął na najniższym stopniu
podium w kat. 77 kg.
W klasyfikacji drużynowej UKS Samson Kobylin był trzeci. Kolejne zawody seniorów odbędą się w dniach 10-11 marca
(GRZELO)
w Białymstoku.

ZAPASY

Jedenaście medali wywalczyli polscy zapaśnicy w silnie obsadzonym
turnieju w Kijowie. Reprezentujący
LKS Ceramik Krotoszyn Robert Baran stanął na najniższym stopniu
podium w kategorii 125 kg.
Nasza reprezentacja przygotowuje się
do mistrzostw Europy, które odbędą się
w dniach 30 kwietnia-6 maja w rosyjskim
Kaspijsku. Turniej w Kijowie był więc doskonałą okazją do sprawdzenia formy. Polacy zdobyli jeden złoty medal, trzy srebrne i siedem brązowych.

W kategorii 125 kg Robert Baran rozpoczął od wygranej z brązowym medalistą
ubiegłorocznych ME do lat 23 – Kamilem Kościółkiem. Następnie pokonał reprezentanta Słowacji, Georgiego Noadeva. W kolejnej walce uległ Geno Petriaszwiliemu z Gruzji, który jest brązowym
medalistą olimpijskim z Rio de Janeiro.
W repasażach zawodnik Ceramika
trafił na kolejnego uczestnika
igrzysk – Koreya Jarvisa. R. Baran pokonał reprezentanta Kanady i zdobył brązowy krążek.
(GRZELO)

KOLARSTWO

Ścigali się w mroźnej aurze

W niedzielę, 25 lutego, w Topoli koło
Ostrowa Wielkopolskiego odbyły się
zawody kolarskie MTB. Wyścig
ukończył krotoszynianin Krzysztof
Kubik, który w końcowej klasyfikacji
zajął 17. miejsce.

Zawody odbywały się przy dokuczliwym mrozie. Kolarze mieli do pokonania
cztery okrążenia po 4 km. – Organizatorzy
przygotowali ciekawą i urozmaiconą trasę,
z wieloma podjazdami, trudnymi technicznie i wąskimi zjazdami – oznajmia Krzysz-

FOT. LKS Ceramik Krotoszyn / Polski Związek Zapaśniczy

Brąz Roberta Barana

tof Kubik. – Dla mnie było to sprawdzenie
własnej formy i miejsca, w którym aktualnie się znajduję. Idealnie nie jest, ale będzie
z pewnością dużo lepiej. Osiągnąłem tu
swój standardowy wynik, plasując się
w środku stawki. Jestem zadowolony, aczkolwiek mam nadzieję, że dopiero na szosie – latem – pokażę, na co mnie stać.
W gronie 31 kolarzy nasz zawodnik
uplasował się na 17. pozycji z czasem 45: 50. – Moje plany na ten sezon to
oczywiście Puchar Polski w Supermaratonach Szosowych, a także klasyfikacja generalna w cyklu wyścigów Via Dolny
Śląsk. Dodatkowo będę się przygotowywać do najdłuższego maratonu – Bałtyk
Bieszczady Tour, w którym do pokonania
będzie ponad tysiąc kilometrów – zapowiada krotoszyński kolarz.
W tym roku odbył się też Tour of Bagatela, w którym wystartowało dwóch
krotoszynian. Artur Paterek zajął 21.
miejsce z czasem 44: 25, a K. Kubik znalazł się pozycję niżej z wynikiem gorszym
o 13 sekund.
(GRZELO)

KARATE

Triumf Adamskiego w Niemczech
Przedstawiciele UKS Shodan Zduny
nie próżnują. Jarosław Adamski wygrał zawody w niemieckim Halle,
a wyróżniający się karatecy trenowali na zgrupowaniu kadry Wielkopolski w Wągrowcu.
Trener UKS Shodan otrzymał zaproszenie od zaprzyjaźnionego klubu
z Ostrowa Wielkopolskiego i wraz z jego
reprezentantami udał się na International
East Open 2018 w niemieckim Halle. Jarosław Adamski spisał się znakomicie,
zwyciężając w kata U40.
Dwie zawodniczki zdunowskiego
klubu, Katarzyna Trafankowska i Weronika Becker, przebywały w tym czasie
na zgrupowaniu kadry Wielkopolski
w Wągrowcu. Juniorki szlifowały formę
przed nowym sezonem.
– Bardzo dziękuję Piotrowi Kuźmie
za zaproszenie do udziału w zawo-

dach – mówi Jarosław Adamski. – Zawsze miło jest rywalizować w doborowym towarzystwie. Z kolei zgrupowanie
w Wągrowcu było zaszczytem i przyjemnością dla moi zawodniczek. Świetni trenerzy, zajęcia, basen oraz mnóstwo atrakcji. Teraz pozostaje czekać na efekty treningów podczas zawodów – dodaje trener UKS Shodan.
(GRZELO)

Sport
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Historyczne widowisko w Pępowie!
Już 10 marca w pobliskim Pępowie,
w hali sportowej przy ul. Powstańców
Wielkopolskich, odbędzie się pierwszy
mecz nowo powstałej Ekstraligi Boksu
Olimpijskiego! Drużyna Wielkopolski
zmierzy się z głównym faworytem ligi – szczecińską Dumą Pomorza.
– To będzie profesjonalna gala, z pełną
otoczką jak GSW. Będą lasery, światła,
dźwięk czy hostessy. Dzień wcześniej
w Gościńcu Pępowo zaplanowano ważenie
zawodników. Chcemy, jako gospodarze, pokazać, jaka u nas jest wspaniała atmosfera

i jaki w nas drzemie potencjał. W ringu wystąpią najlepsi pięściarze z naszego regionu,
wielokrotni medaliści mistrzostw Polski – zapowiadają organizatorzy.
Meczowi towarzyszyć będą trzy pre-walki – w kat. 81 kg Filip Kułaga z Krotoszyna, reprezentujący Sporty Walki Gostyń (Sekcja Pępowo), zmierzy się z Krzysztofem Wąsowskim ze Średzkiego Klubu
Bokserskiego (3 x 2 minuty), Bartosz Nowaczyk z Thai Boxing Team Krotoszyn
skonfrontuje się z Piotrem Pokładkiem
z Legionu Głogów (walka w formule
K1 – kat. 79 kg, 3 x 2 minuty), a Marek

Szymański (Sporty Walki Gostyń / Boks
Rawicz) zmierzy się z Andrzejem Siejkiem
(Boks Śrem) w kat. 81 kg (3 x 2 minuty).
W meczu bokserskim zobaczymy
osiem pojedynków w rożnych kategoriach
wagowych seniorów. Zwieńczeniem gali
będzie walka wieczoru – w kat. 91 kg Szymon Śląski (SWG Sekcja Pępowo) zmierzy się z doświadczonym Wiktorem Borysiewiczem (Warta Śrem). Będzie to pojedynek o Puchar Wójta Gminy Pępowo.
Bilety w cenie 25 zł można nabyć
wGostyniu Sklep S. O. S, wsiedzibie klubu,
w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie
oraz wKrotoszynie – wsklepie Patriot Shop
przy ul. Zdunowskiej. Zapraszamy na to hi(ANKA)
storyczne widowisko.

BIEGI

Kolejny sukces Justyny Olejniczak
Początek tego roku jest niezwykle
udany dla naszej najlepszej biegaczki, Justyny Olejniczak. Tym razem reprezentantka KS Krotosz nie dala
szans rywalkom w 5. Zimowej Zadyszce na ostrowskich Piaskach.
Uczestnicy zawodów, które odbyły
się 25 lutego, mieli do wyboru biegi
na 5 km i 10 km oraz z psem na dystansie 5 km. Wraz z owczarkiem niemieckim, Sarą, trasę pokonał Karol Olejniczak,
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uzyskując czas 22: 49 i zajmując piąte
miejsce. Zwyciężył Adam Kołodziej
(17: 41) z Ostrowa Wielkopolskiego.
W biegu indywidualnym na 5 km
triumfował Grzegorz Rogala (17: 32), który wyprzedził Jana Kaczmarka (18: 26)
i Damiana Drozdowskiego (18: 38). Z kolei dystans 10 km najszybciej pokonał Błażej Wytwer (34: 28). Z grona zawodników
z powiatu krotoszyńskiego najlepsza była
Justyna Olejniczak, która z czasem 38: 45
zajęła pierwszą lokatę wśród kobiet, tym
samym wygrywając już trzeci raz z rzędu
w kategorii pań.
Ponadto nasz powiat reprezentowali
Paweł Błażutycz (33. miejsce – 42: 55),
Arkadiusz Karolczak (54. miej-

sce – 45: 22), Ireneusz Czwojdziński (63.
miejsce – 46: 04), Jarosław Marciniak
(92. miejsce – 48: 34), Łukasz Zając
(107. miejsce – 49: 59), Katarzyna Rybacka (114. miejsce – 50: 12) oraz Patryk
Lachowski (136. miejsce – 52: 28).
Tego samego dnia, przy temperaturze -12 stopni Celsjusza, rywalizowano
też podczas Wrocławskiej Trzydziestki.
W grupie ponad 300 startujących znaleźli się biegacze z naszego powiatu. Najlepiej powiodło się Karolowi Mroczkowskiemu, który z czasem 2: 17: 45 zajął 33.
miejsce. Zawody ukończyli także Marian
Poczta (43. miejsce – 2: 21: 24) i Dariusz
Poczta (161. miejsce – 3: 07: 54).
(GRZELO)

