■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■ g a z e t a B E Z P Ł AT N A Z A Z A K U P Y ■ ■ ■

NR 235

■

WTOREK 15 MAJA 2018

■

NAJWIĘCEJ CZY TELNIKÓW W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM

■

e-mail: redakcja@glokalna.pl

DZIŚ W NUMERZE:
● AKCJA

● LUDZIE
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● WYDARZENIE

Wojskowy piknik
w Czwórce
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Czytaj na str. 11
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Czytaj na str. 13

NASZ KONKURS

Wygraj pokój
dla swojego dziecka!
W poniedziałek ruszyła nasza kolejna akcja. Tym razem organizujemy
konkurs pod hasłem „Wymarzony
pokój malucha!”. Do wygrania jest
kompleksowy remont pokoju dla
dziecka o wartości kilku tysięcy złotych. Masz dziecko w wieku do 5 lat?
Nie zwlekaj! Zgłoś się do konkursu!
Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym należy zgłaszać się
do naszej akcji (od 14 do 23 maja, do godziny 15.59), wysyłając sms na numer 7248 (2,46 zł z VAT). W jego treści
trzeba podać imię i nazwisko zgłaszającego oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, którego pokój
ma zostać odnowiony, według wzoru:
POKOJ. JAN KOWALSKI, 531900502.
Uczestnikami konkursu mogą być
wszystkie osoby fizyczne, będące opiekunem prawnym lub rodzicem dziecka
w wieku do 5 lat.
Drugim etapem będzie głosowanie
na uczestników spełniających powyższe
wymogi. Głosowanie potrwa od 24 maja
do 26 czerwca, do godz. 23.59. Osoba,
która zdobędzie najwięcej głosów, wygra
remont pokoju dla swojego dziecka.
Remont pokoju wykonają nasi Sponsorzy. POLBUD-SKŁADY. PL Sp. z o.o.

sponsoruje materiały budowlane dla pokoju o metrażu do 30m2 o wartości 450 zł. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAMIX zafunduje zabawki
o wartości 600 zł. Zakład Usług Elektrycznych Stanisław Gdynia zamontuje
instalację elektryczną w pokoju o metrażu
do 30m2 – wartość tej usługi to 600 zł. P.
H. U. DAF-MAL USŁUGI BUDOWLANE DARIUSZ FABIANOWSKI pokryje koszty re-

montowe w pokoju o metrażu do 25m2
o wartości 600 zł. Nieruchomości Daria
Praczyk przekaże mebel do pokoju oraz
zaaranżuje wnętrze pokoju o metrażu
do 25m2 – wartość 700 zł. Przedsiębiorstwo Handlowe AT S.A. dostarczy oświetlenie dla pokoju o metrażu
do 30m2 – wartość 800 zł. SZYMON HORYZA „FACH-STOL” zamontuje panele
podłogowe w pokoju o metrażu
do 20m2 – wartość 1250 zł. TADEUSZ
KIERAKOWICZ „BETA” ufunduje łóżko
z montażem o wartości 1500 zł. TOMASZ
RYNOWIECKI „FINESTRA” pokryje koszty
okna z montażem – wartość 1700 zł.
Zachęcamy do udziału w naszym
konkursie! To właśnie Ty możesz wygrać
remont pokoju dla swojego dziecka! Regulamin konkursu dostępny jest
na www.glokalna.pl.
KINGA KOSTKA

DZIEŃ STRAŻAKA

Ta służba to nie tylko obowiązek,
ale też zaszczyt!
Czytaj str. 3
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Spotkanie dla pracodawców
Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie wraz z Państwową Inspekcją
Pracy i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zapraszają pracodawców
do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym „Prawo pracy,
emerytury z FUS – co każdy pracodawca wiedzieć powinien”.
Spotkanie odbędzie się 8 czerwca,
w godzinach 9.00-14.00, w Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Floriańskiej
w Krotoszynie.
Omówione zostaną następujące zagadnienia: świadectwo pracy, wypadki,
ochrona przedemerytalna, kontrola PIP,
emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych – stan prawny na 1 stycznia 2018.
Uwaga – ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy podnumerami tel. 62 725 13 83, 62 721 35 17.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w pokoju nr 12.
(ANKA)

MOW KOŹMIN WLKP.

Wyjechali w Góry Stołowe
KAMPANIA

Kręćmy kilometry dla Krotoszyna!

szynianie wykręcili ponad 100 tys. km
i zajęli 19. lokatę.
W tym roku nagrodami są klimatyczne parkingi rowerowe, wyposażone w samoobsługowe stacje naprawcze. Gdziekolwiek jesteś, na czymkolwiek się poruszasz, uruchom aplikację w telefonie lub

swój licznik z GPS, nakręcaj i dodawaj kilometry dla naszego miasta! Każdy kilometr się liczy. Kręcimy od 1 maja aż do 30
września.
Więcej o kampanii na stronie
www.kreckilometry.pl
OPRAC. (ANKA)

12 wychowanków pod opieką czwórki nauczycieli i wychowawców sprzątało
w czterech zespołach zadaniowych znakowane szlaki turystyczne i drogi wewnętrz-

go i wsparcie chorego na mukowiscydozę
chłopca – Franciszka Kowalczyka. W rajdzie uczestniczą pracownicy urzędów
i jednostek samorządowych trzech gmin
oraz osoby związane z samorządem.
Miejscem docelowym rowerzystów
była Praga, do której planowali dotrzeć 12
maja. Trasa liczyła 863 kilometry.
Uczestnicy rajdu w Bibliotece Publicznej w Koźminie Wlkp. spotkali się
z wiceburmistrzem Jarosławem Ratajczakiem, kierownik BP Elżbietą Rychlik
i przedstawicielami koźmińskiej Amator-

skiej Grupy Kolarskiej. Była to okazja, by
zaprezentować gościom bogatą historię
i walory Ziemi Koźmińskiej. Rozmawiano także o budżecie, inwestycjach, ofercie
kulturalnej i sportowej. E. Rychlik opro-
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6 maja Koźmin Wlkp. odwiedzili
uczestnicy Rowerowego Rajdu Przyjaźni 2018, zorganizowanego już
po raz czwarty przez miasto Łeba
oraz gminy Nowa Wieś Lęborska
i Wicko. Miejscem docelowym cyklistów była Praga.
Rowerowy Rajd Przyjaźni to projekt,
któremu przyświecają trzy główne cele:
promocja zdrowego stylu życia, promocja
walorów przyrodniczych i turystycznych
Łeby oraz Słowińskiego Parku Narodowe-

Pod koniec kwietnia wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. przebywali w Karłowie, gdzie – jako wolontariusze – pracowali w Parku Narodowym Gór Stołowych.

ne o długości 104 km, przepracowując
łącznie 420 roboczogodzin.
Przy okazji młodzież zapoznała się
z bogactwem przyrody i miejscowymi
atrakcjami turystycznymi. Wychowankowie MOW aktywnie i z zaangażowaniem
pracowali narzecz przyrody iturystów. Wysoko zostali ocenieni przez pracowników
parku. W nagrodę za dobrze wykonaną pracę wzięli udział w spływie pontonowym
po Nysie Kłodzkiej.
(NOVUS)

FOT. www.kozminwlkp.pl

Od 2012 roku trwa kampania rowerowa, organizowana przez fundację Allegro All For Planet. Miasta, które gromadzą najwięcej kilometrów, zyskują atrakcyjne nagrody. Osoby, które uczestniczą
w akcji, również mogą liczyć na indywidualne upominki, przydatne podczas wycieczek na dwóch kółkach.
Od trzech lata bardzo aktywnie w tę
rywalizację włączają się mieszkańcy Krotoszyna. W 2016 roku uplasowaliśmy się
na 14. miejscu w Polsce, wykręciwszy 188 tys. km. W nagrodę otrzymaliśmy stojaki rowerowe, z których teraz korzystają mieszkańcy. Rok później kroto-

FOT. www.powiat-krotoszyn.pl

Gdziekolwiek jesteś, na czymkolwiek się poruszasz, uruchom aplikację w telefonie lub swój licznik
z GPS, nakręcaj i dodawaj kilometry
dla naszego miasta!

wadziła cyklistów po bibliotece. Poczęstunek dla gości przygotowały panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich
w Starej Obrze.
(NOVUS)

Aktualności

3

DZIEŃ STRAŻAKA

Ta służba to nie tylko obowiązek, ale też zaszczyt!

W sobotę w Krotoszynie odbyły się
powiatowe uroczystości z okazji
Dnia Strażaka. Do naszego miasta
przyjechały delegacje jednostek
OSP z całego powiatu. Uczestnicy
obchodów przemaszerowali ulicami
miasta, przy akompaniamencie orkiestry dętej z Sulmierzyc, na krotoszyński rynek. W trakcie uroczystego apelu zasłużonym strażakom
wręczono odznaczenia.
Złożono także kwiaty pod pomnikiem św. Floriana – patrona straży pożarnej. Na krotoszyńskim rynku st. asp. Se-

bastian Szewczyk złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia apelu brygadierowi Robertowi Klonowskiemu, przedstawicielowi komendanta wojewódzkiego
PSP, po czym doszło do przeglądu pododdziałów i wciągnięcia flagi na maszt.
Wszystkich gości powitała Mirosława
Kowal, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Burmistrz Franciszek Marszałek
i starosta Stanisław Szczotka podziękowali strażakom za ich zaangażowanie i trud
w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, co czynią niejednokrotnie narażając swoje życie i zdrowie.

– Świętujemy dzisiaj Dzień Strażaka. Jest to święto wyjątkowe, poświęcone
wszystkim strażakom, których służba to
nie tylko obowiązek, ale i zaszczyt. Jest to
praca zawierająca wiele wyzwań, gdzie
często istnieje konieczność zmagania się
z żywiołem, a nie ma miejsca na słabości.
Strażak jest zmuszony do nieustannej
pracy nad sobą w celu doskonalenia własnych umiejętności. Straż pożarna nie
jeździ tylko do pożarów, ale również
do wypadków drogowych, powodzi, katastrof. Z okazji waszego święta życzę
wam, druhny i druhowie, aby wysiłek,
który wkładacie w misję ratowania życia,
był powodem do osobistej satysfakcji
i społecznego uznania – mówił Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna.
Następnie komendant powiatowy
PSP – st. bryg. Jacek Strużyński, naczelnik
Wydziału Organizacji i Nadzoru PSP
w Poznaniu – bryg. Robert Klonowski
oraz prezes ZOP ZOSP – druh Jacek Wybierała wręczyli odznaczenia oraz awanse.
Po części oficjalnej na rynku odbył się
piknik strażacki. Przygotowano wystawę
sprzętu strażackiego, konkursy i zabawy
dla najmłodszych. Można też było zasięgnąć porad, a także posilić się grochówką.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

UHONOROWANI STRAŻACY
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” (odznaczenie
będzie wręczone podczas wojewódzkiego Dnia Strażaka): st. ogn. Dariusz
Szymczak
Złoty znak związku OSP RP: dh Ignacy Raźniak, dh Henryk Szkudłapski
Medal im. Bolesława Chomicza: dh Zenon Sobański, dh Jan Woźniak, OSP
Bożacin, OSP Chwaliszew, OSP Sulmierzyce
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: dh Artur Grzesiak, dh Tomasz Ptak,
dh Piotr Woźniak, dh Rafał Basiński
Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: dh Janusz Krzyżosiak
Brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”: dh Jędrzej Zmyślony, dh
Łukasz Śliwiński
Awanse:
Na stopień brygadiera (awans będzie wręczony podczas wojewódzkiego
Dnia Strażaka): mł. bryg. Janusz Kalak
Na stopień młodszego brygadiera (awans będzie wręczony podczas
wojewódzkiego Dnia Strażaka): st. kpt Tomasz Polak
Na stopień starszego kapitana: kpt Sławomir Włodarczyk
Na stopień kapitana: mł. kpt Michał Morta
Na stopień aspiranta sztabowego: st. asp. Grzegorz Przybył
Na stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Łukasz Binek, st. sekc. Piotr
Florkowski
Na stopień starszego sekcyjnego: sekc. Szymon Kujawa
Nagroda uznaniowa komendanta wojewódzkiego PSP: asp. sztab. Mariusz
Zasieczny, asp. Mateusz Dymarski
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CHWALISZEW

Posadzili drzewa na stulecie niepodległości

Drzewa wokół kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa posadzili leśnicy, samorządowcy, duszpasterze oraz przedstawiciele
służb mundurowych.
Ten niecodzienny sposób uczcze-

nia 100-lecia niepodległości to inicjatywa
Związku Leśników Polskich oraz Nadleśnictwa Krotoszyn. Jak wyjaśnił nadleśniczy
Wiesław Buliński, tak właśnie leśnicy wcałej
Polsce oddają hołd niepodległej ojczyźnie.
Sadzenie drzew poprzedziło nabożeństwo w kościele, odprawione przez
proboszcza ks. Radosław Talarskiego.
Krótki rys historyczny przedstawił Piotr
Mikołajczyk, dyrektor krotoszyńskiego
muzeum.

FOT. www.powiat-krotoszyn.pl

Dla uczczenia 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości w Chwaliszewie posadzono graby kolumnowe. Minipark pamięci uroczyście
otwarła Weronika Jakubowska, stuletnia mieszkanka.

(NOVUS)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

FOT. Maria Mazurowska

Patriotycznie i sportowo

W ramach Gminnych Obchodów
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. zorganizowano Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej.

Impreza rozpoczęła się od przemar szu z pocztem sztandarowym
przed budynek szkoły, wciągnięcia flagi na maszt i odśpiewania hymnu Polski. Przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego, Damian Stawowy,
przypomniał najważniejsze fakty historyczne, dotyczące odzyskania niepod-

KOŹMIN WLKP.

Goście z Bielska-Białej

FOT. www.kozminwlkp.pl

4

W końcówce kwietnia Spółdzielnia
Socjalna VIVO zorganizowała dwudniową wizytę studyjną dla Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
z Bielska-Białej. Wśród uczestników wizyty znaleźli się śląscy samorządowcy, przedstawiciele lokalnego biznesu, instytucji, organizacji
i urzędów.

Goście z Beskidu Śląskiego na początku odwiedzili spółdzielnię VIVO,
po czym udali się do Zakładu Aktywności Zawodowej, gdzie odbyło się spotkanie
z burmistrzem Maciejem Bratborskim,
kierownictwem zakładu oraz zarządem
spółdzielni.
Włodarz Koźmina Wlkp. omówił
ideę powstania zakładu oraz spółdziel-

ległości i powstania wielkopolskiego.
Potem przyszedł czas na emocje
spor towe. Przy wspaniałym dopingu
na parkiecie rywalizowali nauczyciele,
rodzice, dzieci oraz chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Koźminie Wlkp. Po zaciętych zmaganiach zwyciężyła drużyna z MOW,
dru gie miej sce za ję li na uczycie le,
a trzecia lokata przypadłą uczniom Jedynki.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe niepodległościowe medale z rąk burmistrza
Macieja Bratborskiego i dyrektora Jacka
Zawodnego.
– Aby uczcić ważne dla Polski fakty
historyczne, w ramach gminnych obchodów ich setnej rocznicy, szkoła zaplanowała imprezę sportową o charakterze niepodległościowym. Był to dobry czas
na przybliżenie ważnych dat, a jednocześnie możliwość do wspólnego spotkania
i integracji osób związanych i współpracujących ze szkołą – skomentował Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1 w Koźminie
Wlkp.
OPRAC. (ANKA)

ni. Wyjaśnił też, w jaki sposób samorząd wspiera funkcjonowanie tych podmiotów. Jerzy Fornalik oraz Dominik
Radwański opowiedzieli o bieżących
działaniach koźmińskich podmiotów
ekonomii społecznej, które adresowane
są do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
Po południu grupa ze Śląska pojechała do Jarocina, aby spotkać się
z przedstawicielami tamtejszych przedsiębiorstw społecznych, m. in. Spółdzielni Socjalnej Zmysły, Fundacji Recovery24, Spółdzielni Socjalnej Zielony
Jarocin oraz Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej.
Drugiego dnia goście udali się do Pleszewa, aby zobaczyć salon fryzjersko-kosmetyczny Butterfly, prowadzony przez
Stowarzyszenie Ahora. Ponadto spotkali
się z Dawidem Jopkiem z Fundacji Recykling z Fabianowa. Wizytę podsumowano
w kawiarni Retro w Zdunach, która prowadzona jest przez Fundację „Pomysł
na Jutro”.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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SAMORZĄD

FOT. www.kobylin.pl

Starosta z wizytą w Kobylinie

4 maja na zaproszenie burmistrza
Tomasza Lesińskiego w Kobylinie
gościł starosta Stanisław Szczotka.
Włodarze wraz z radnym powiatowym, Wiesławem Popiołkiem, rozmawiali o planowanych wspólnych
inwestycjach gminy i powiatu.
Długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycją jest budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej pomiędzy
Smolicami a Raszewami (870 mb). Mając
na względzie nie tylko komunikację z sąsiednim powiatem (Pasierby to powiat gostyński) oraz możliwą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, ale przede wszystkim
bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających rowerami z Raszew do Szkoły Podstawowej
w Smolicach, władze chcą podjąć działania
zmierzające do opracowania dokumentacji
oraz wykupu gruntów pod tę inwestycję.
Wspomniano też o budowie ścieżki
pieszo-rowerowej na trasie Kobylin-Górka
i dalej do Zalesia Małego, gdzie znajduje
się największy na terenie gminy Kobylin
zakład pracy.
Poruszony został również temat
wspólnych inwestycji na terenie miasta.

Po wielu staraniach zrobiono chodnik
na ul. Baszkowskiej. W miarę możliwości
finansowych Powiatowego Zarządu Dróg
w Krotoszynie realizowany będzie kolejny
etap – poszerzenie i utwardzenie jezdni
na odcinku wylotowym z Kobylina oraz
zrobienie wylewki asfaltowej.
Znany jest już koszt dokończenia budowy chodnika na Al. Powstańców Wlkp.
To kwota 275 tys. To zadanie zostanie sfinansowane po połowie z budżetów gminy
Kobylin i powiatu.
Przy ulicy Strzeleckiej zlokalizowane
są stadion, na którym odbywa się wiele
imprez sportowych i kulturalnych, oraz
cmentarz. Stan techniczny chodników
po stronie tych obiektów pozostawia wiele do życzenia. Burmistrz zaproponował
staroście pokrycie przez gminę połowy
kosztów położenia nowego chodnika.
Niebawem rozpoczną się prace
przy utwardzaniu nawierzchni Drogi
Królewskiej betonowymi płytami drogowymi. Starosta akceptuje planowane
przedsięwzięcia, jednak zastrzega, że ich
realizacja będzie uzależniona od możliwości budżetowych powiatu.
OPRAC.(NOVUS)

JUBILEUSZ

90-lecie OSP Rozdrażewek

Gminny Dzień Strażaka w Rozdrażewie
połączony był z 90-leciem Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rozdrażewku.
W trakcie uroczystości przypomniano
bogatą historię jednostki, a zasłużonym
strażakom wręczono odznaczenia.
Obchody rozpoczęła Msza św. w intencji strażaków w kościele parafialnym

w Rozdrażewie. Następnie poczty sztandarowe i wszyscy uczestnicy udali się
do sali wiejskiej w Rozdrażewku.
Okolicznościowe przemówienie
wygłosił druh Kazimierz Kusza, prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
w Rozdrażewie. Druh Mateusz Adamek przedstawił historię OSP w Rozdrażewku.

Jednym z najwyższych odznaczeń
OSP – medalem SEMPER VIGILANT – uhonorowano druha Stanisława
Trawińskiego. Ponadto zasłużonym strażakom wręczono złote, srebrne i brązowe
medale „Za zasługi dla pożarnictwa”, odznaki Wzorowy Strażak oraz odznaki
„Za wysługę lat”.
Jednostce jubilatce podziękowania
za ofiarną służbę oraz życzenia złożyli
wójt Mariusz Dymarski, prezes ZOSP RP
w Krotoszynie – druh Jacek Wybierała,
wiceprezes Zarządu BS w Dobrzycy – Adrian Pluciński, w imieniu komendanta PSP w Krotoszynie – starszy kapitan Krzysztof Figlak, a także prezesi OSP
z terenu gminy i przedstawiciele lokalnych organizacji.
Imprezę uświetnił występ zespołu
Helka z Rozdrażewa. Wszyscy mogli też
obejrzeć wystawę fotograficzną, poświęconą straży pożarnej, którą przygotował
druh Tadeusz Pachciarz.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Wydarzenie

6

WTOREK, 15 maja 2018

PIKNIK

Wojskowa sobota w Czwórce
W minioną sobotę na terenie Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie już po raz
ósmy odbył się Piknik z Patronem
Szkoły. Jak co roku wojskowych
atrakcji nie brakowało.
Zgodnie z tradycją impreza miała
charakter militarny. Na piknik zaproszono liczne organizacje, m. in. 16. Jarociński Batalion Remontu Lotnisk, Rodzinę
Ułańską, Samodzielną Grupę Szturmową, 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną czy Bractwo Rycerskie.
W sali szkolnej przygotowano wystawę pamiątek „Wspomnienia PRL -u”.
Chętnych do obejrzenia ekspozycji było
wielu. Na boisku można było podziwiać
pojazdy wojskowe. Nie brakowało broni,
umundurowania, medali czy odznaczeń
wojskowych.
Dla młodszych przygotowano kącik dla
przedszkolaka, tor wyścigowy, bieg patrolowy oraz strzelanie do tarczy z replik broni.
W imprezie uczestniczyli także funkcjonariusze policji i straży pożarnej.
Uczniowie chętnie zaglądali do wnętrza
samochodu policyjnego, używali sygna-

łów świetlnych i dźwiękowych. Zapoznali się ze sprzętem, którym posługują się
policjanci oraz straż pożarna.
Dla uczniów klas VI-VII strażacy
przygotowali grę terenową na terenie miasta. Jeden z punktów kontrolnych znajdował się w Komendzie Powiatowej PSP
w Krotoszynie. Na strażnicy uczniowie
poznali podstawowe zasady zachowania
się w sytuacjach niebezpiecznych oraz
przekazywania informacji o zagrożeniach
na numery alarmowe. Dowiedzieli się
także o problemie fałszywych i żartobli-

wych zgłoszeń. Strażacy zademonstrowali możliwości identyfikacji numeru telefonu, z którego dokonywane jest zgłoszenie zdarzenia, wskazując jednocześnie
na konsekwencje tego typu „żartów”.
W programie pikniku znalazły się
także rozmaite występy artystyczne i tradycyjny przegląd piosenki żołnierskiej.
Można się było posilić – kawiarenka serwowała przepyszne ciasto i kawę, a kuchnia polowa grochówkę, kiełbaski i bigos.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Na Sygnale

7

NA DRODZE

FOT. PSP Krotoszyn

Osobówka wjechała do rowu

Dwie osoby zostały poszkodowane
w zdarzeniu drogowym, do którego
doszło 3 maja na łuku drogi krajowej nr 15 w miejscowości Lutogniew. Samochód osobowy wjechał
do rowu.
Gdy strażacy dotarli na miejsce, samochód osobowy Opel Meriva znajdował
się w rowie. Cztery podróżujące nim osoby były na zewnątrz pojazdu.
Strażacy udzielili uczestnikom wypadku kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Po przybyciu Zespołu Ratownictwa Me-

dycznego zostali przebadani przez lekarza, który zdecydował o przetransportowaniu dwóch z nich do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
– Kierujący samochodem Opel Meriva
mieszkaniec Krotoszyna w wyniku zaśnięcia wjechał do przydrożnego rowu, uderzając wprzepust wodny. Kierowca ijeden zpasażerów zostali przewiezieni do szpitala.
Sprawca zdarzenia był trzeźwy. Ukarano go
mandatem w wysokości 250 zł – informuje
Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej
Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

ZDUNY

WYPADEK

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło w niedzielę, 6
maja, kilka minut po godzinie 23.00, na ulicy Ostrowskiej
w Krotoszynie. Na miejscu zginął 44letni kierowca.

Dyżurny poinstruował zgłaszającego
o konieczności opuszczenia budynku
przez wszystkich lokatorów oraz zadysponował do zdarzenia trzy zastępy – z JRG
Krotoszyn, OSP Zduny i OSP Konarzew.
Jak ustalono, na poddaszu budynku
wielorodzinnego było czuć swąd spalenizny, wywołany prawdopodobnie zwarciem instalacji elektrycznej. Na niezamieszkałej kondygnacji nie zlokalizowano
widocznych źródeł ognia, występowało
tylko niewielkie zadymienie. Po zabezpieczeniu terenu działania strażacy odłączyli
dopływ energii elektrycznej do budynku.
Ratownicy, wyposażeni w aparaty
ochrony układu oddechowego i urządzenia pomiarowe, weszli na poddasze budynku w celu zlokalizowania źródła zagrożenia.
– Pomiary kamerą termowizyjną
wykazały podwyższoną temperaturę
w części poddasza, na której zostało wykonane ocieplenie z waty oraz płyt wiórowych. Rozebrano metr kwadratowy ocie-

Do działań zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie oraz jeden z miejscowej
OSP, Zespół Ratownictwa Medycznego
i policję.
Samochód osobowy marki Mercedes
Benz wypadł z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. W chwili przybycia służb ratowniczych w rozbitym pojeździe znajdował się nieprzytomny kierowca, do którego
nie było dostępu z racji licznych deformacji
bryły samochodu. Druga poszkodowana
osoba była przytomna i leżała obok auta.
Droga krajowa była całkowicie zablokowana. Po zabezpieczeniu i oświetleniu
terenu akcji strażacy dokonali oceny parametrów życiowych nieprzytomnego mężczyzny oraz udzielili kwalifikowanej
pierwszej pomocy pasażerowi. Jednocześnie z użyciem narzędzi hydraulicznych
wykonywano dostęp do kierowcy.
Gdy na miejscu pojawiły się służby
medyczne, natychmiast zajęły się uczestnikami wypadku. Niestety, lekarz stwier-

FOT. PSP Krotoszyn

3 maja do Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie wpłynęło zgłoszenie od właściciela budynku w Zdunach o wyczuwalnym swądzie na poddaszu
obiektu.

plenia poddasza, wykonując dostęp
do nadpalonej instalacji elektrycznej.
Szczegółowe oględziny miejsca, w którym powstał pożar, wykazały, że doszło
do częściowego nadpalenia fragmentu
waty oraz płyt wiórowych. Stąd wyczuwalny swąd oraz widoczne lekkie zadymienie – informuje kpt. Tomasz Patryas
z KP PSP w Krotoszynie.
Nadpalone elementy wyniesiono
na zewnątrz i dogaszono jednym prądem
wody z szybkiego natarcia. Następnie ponownie sprawdzono górne piętro kamerą
termowizyjną i potwierdzono całkowite
usunięcie zagrożenia pożarowego. Obiekt
dokładnie przewietrzono i lokatorzy powrócili do swoich mieszkań.
(NOVUS)

FOT. PSP Krotoszyn

Uratował dom dzięki czujności Tragiczne zakończenie długiego weekendu

dził zgon kierowcy. Pasażer natomiast został przewieziony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Strażacy w rozbitym samochodzie
odłączyli akumulator, wycieku płynów
eksploatacyjnych nie stwierdzono.
Na czas prowadzonych działań wstrzymano ruch na drodze krajowej, wyznaczając
objazdy drogami lokalnymi.
– Ze wstępnych ustaleń wynika,
że 44-letni mężczyzna, mieszkaniec Krotoszyna, kierując samochodem osobo-

wym marki Mercedes, nie dostosował
prędkości do panujących warunków,
w efekcie czego na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał na prawe pobocze i uderzył w drzewo. Kierowca
poniósł śmierć na miejscu. Wraz z nim jechał 21-letni pasażer. Krotoszyńska komenda, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej, prowadzi postępowanie w tej sprawie – informuje Bartosz Karwik z KPP
w Krotoszynie.
(NOVUS)
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RODZINNA PASJA

Niemożliwe nie istnieje!
Z roku na rok bieganie zyskuje coraz
liczniejszą rzeszę miłośników. Niemal w każdej rodzinie dopatrzymy
się kogoś, kto regularnie pokonuje
kilka bądź kilkanaście kilometrów.
Udział w rozmaitych imprezach biegowych dla wielu z tych osób to niemal chleb powszedni. Bieganie zafascynowało także rodzinę Waligórów
z Krotoszyna. Michalina i Adam wraz
z synem Wiktorem od kilku lat każdą wolną chwilę poświęcają na aktywność fizyczną. Nam postanowili
opowiedzieć o swojej pasji.
Michalina i Adam Waligóra mieszkają w Krotoszynie. Bieganie jest dla nich
wszystkim. Jako pierwsza tą dyscypliną
sportu zafascynowała się pani Michalina. – Moja przygoda z aktywnością fizyczną zaczęła się po urodzeniu Wiktora,
w 2012 roku – opowiada. – Pamiętam,
że moja waga nie była idealna, dlatego zabrałam się ostro za treningi. Regularnie
chodziłam na siłownię, lecz po namowach moich znajomych zdecydowałam
się na nowe zajęcie.
W maju 2017 roku nasza bohaterka
zdecydowała się na bieganie. – Wraz z sąsiadami i znajomymi założyliśmy grupę
biegową. Na wspólnych spotkaniach pokonywaliśmy trasę do Lutogniewa i z powrotem – mówi Michalina Waligóra. – Naszym celem były minimum trzy
spotkania w tygodniu, w trakcie których
przebiegaliśmy łącznie ponad 20 km.
Dzięki temu bardzo szybko zaczęłam tracić zbędne kilogramy – podkreśla.
Niedługo potem 28-letnia Michalina
zapragnęła rywalizacji na zawodach. – Mój debiut miał miejsce w Poznaniu – wspomina. – To był wrzesień ubiegłego roku. Dystans 5,4 km pokonałam
dzięki Łukaszowi Karpiewskiemu. Dziękuję mu za tamten moment, ponieważ
przez całą trasę wspierał mnie i wspólnie
przybiegł ze mną na linię mety.

męża Adama i syna Wiktora. – Jak żona
zaczynała swoją przygodę z tym sportem,
to wspólnie kupiliśmy rzeczy do biegania – przyznaje krotoszynianin. – Ze
względu na moją pracę zawodową, czyli
jazdę samochodem, musiałem znaleźć sobie dodatkowe zajęcie, aby nie przytyć.
Bieganie znacznie mi pomogło i dzięki temu czuję się lepiej – zaznacza.
Początki nie były łatwe. Adam pokonywał 2 km na krotoszyńskich Parcelkach, łącząc bieg z chodem. – Od 2006
roku, gdy skończyłem politechnikę, nie
miałem dużego kontaktu ze sportem.
Trudno porównywać moje wyjścia na roKrotoszynianka poszła za ciosem.
W listopadzie minionego roku, ponownie z Ł. Karpiewskim, przebiegła 5 km
w Gostyniu. – Podczas tego startu powiedziałam Łukaszowi, że ma biec swoim
tempem. W porównaniu z moim debiutem w Poznaniu widziałam u siebie pozytywną zmianę. Czułam się zdecydowanie
lepiej, co też przełożyło się na lepszy rezultat – oznajmia.
Kolejne starty zanotowała w tym roku. – To, że nadal się rozwijam w bieganiu, jest dużą zasługą Pawła Rudnickiego.
W trakcie spotkań na siłowni namówił
mnie do zwiększania dystansów i pokonywania kolejnych tras biegowych – kontynuuje krotoszynianka.
W tym roku 28-latka rywalizowała

podczas zawodów z okazji WOŚP w Miliczu (5 km), we Wrocławskiej Piątce, I Biegu Przełajowym śladem Czarnego Wilka
w Krotoszynie (6 km), biegu na 5 km
w Puszczykowie, Biegu Przełajowym
o Puchar Kocich Gór w Kobylej Górze (6
km), biegu w Choczu (4 km) czy Naszej
Dyszce w Gostyniu. Przebiegła także 10 km w Kępnie i 5 km w Poznaniu.
– Szczególnie miło wspominam bieg
w Puszczykowie, gdzie zajęłam trzecie
miejsce wśród kobiet. Z kolei w Kobylej
Górze walczyłam z nową nawierzchnią.
W Gostyniu po raz pierwszy rywalizowałam na 10 km. Nie bardzo wiedziałam,
jak rozłożyć siły, ale dobrze wspominam
te zawody – stwierdza.
Pani Michalina swoją pasją zaraziła

wer czy basen z synem z normalnymi treningami biegowymi – mówi.
Pierwszy start zaliczył w Choczu
na dystansie 4 km. – Zająłem 11. miejsce
w swojej kategorii wiekowej – powyżej 36
lat – wspomina. – Dla mnie najlepszym
momentem była linia mety, gdzie wszyscy już na mnie czekali. Udało mi się pokonać wiele osób, które miały na sobie koszulki choćby z runmageddon. To była
niesamowita chwila.
Adam wraz z synem Wiktorem byli
na wszystkich zawodach z udziałem małżonki. – Lubię wspierać moich najbliższych na trasie, lecz w miarę regularnych
treningów chciałbym sam pokonać jak
najwięcej tras. Moim planem jest obecnie

dystans 5 km, ale z czasem chciałbym
przebiec – podobnie jak żona – dyszkę – oświadcza.
Za rodzicami stara się podążać sześcioletni Wiktor. – Lubię sport, dlatego
trenuję jazdę rowerem, bieganie, pływanie czy piłkę nożną – mówi nam najmłodszy sportowiec w rodzinie. – Mam
za sobą już cztery starty. Za każdym razem starałem się walczyć o jak najlepsze
miejsce. Najlepiej wspominam Chocz,
gdzie w grupie prawie 100 dzieci udało
mi się zająć drugą pozycję i wrócić do domu z pucharem.
Wiktor debiutował w Puszczykowie.
Na dystansie 200 m w kategorii przedszkolaków uplasował się na piątym miejscu. Kolejny bieg to Kobyla Góra i 12. lokata. Z kolei 3 maja rywalizował Poznaniu na dystansie 100 m.
– W Choczu bardzo pomogła nam
babcia Wiktora – wspomina mama
chłopca. – Ja z mężem mieliśmy start
w jednej części rynku, a Wiktor w drugiej.
Dzięki pomocy babci nasz młody sportowiec mógł wywalczyć swój pierwszy w życiu puchar.
Hasło przewodnie rodziny Waligórów to „niemożliwe nie istnieje!”. – Dzięki bieganiu oraz aktywności fizycznej
na przestrzeni trzech lat zrzuciłam 26 kilogramów – zaznacza Michalina, na co
dzień księgowa w firmie Euro Doner. – Dla nas idealne są zawody, na których możemy rywalizować we troje. Nie
wywieramy presji na Wiktorze. Chcemy,
aby cieszył się z tego, co robi, a nie myślał
tylko o wyniku – podkreśla z kolei Adam.
Przed krotoszyńską rodziną wiele
ambitnych planów. – Chciałabym na 30.
urodziny Łukasza przebiec z nim w październiku półmaraton w Krakowie – zdradza Michalina. – Z kolei moim
planem jest jak najszybciej pokonać dystans dziesięciu kilometrów – dodaje
Adam. – Na zakończenie chcielibyśmy
docenić zwłaszcza starsze osoby, które
biegają. Byliśmy pod wielkim wrażeniem
biegacza w Gostyniu, któr urodził się
w 1933 roku. Darzymy takie osoby wielkim szacunkiem i wspieramy w działaniach – kończy krotoszynianin.
(GRZELO)
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GMINA KROTOSZYN

Stypendia dla najzdolniejszych
W auli Szkoły Podstawowej nr 5 odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów burmistrza najlepszym
uczniom szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych z terenu gminy Krotoszyn. Nagrodzono ich za osiągnięcia
w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018.
Licznie przybyłych gości powitał wiceburmistrz Ryszard Czuszke. Hasłem
przewodnim uroczystości były słowa Ireny Sendlerowej: „To, co najcenniejsze, każdy ma w sobie. W sercu”.
Gratulacje stypendystom składali
burmistrz Franciszek Marszałek i jego zastępcy, krotoszyńscy radni oraz dyrektorzy poszczególnych szkół. Stypendia
za wyniki w nauce przyznano 68
uczniom szkół podstawowych oraz 33
gimnazjalistom. Łączna kwota stypendiów to ok. 30 tys. złotych. Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości dla pięciu
uczniów rozlosowano książki „Droga
do niepodległości”.
– Jest to dla nas wielkie święto. Dla
mnie osobiście to chwila, który napawa radością. To okazja do spotkania z wyjątkowymi gośćmi. Spotykamy się w szczególnym
okresie, w roku wyjątkowych jubileuszy: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu powstania wiel-

ZSP ZDUNY

Europejski konkurs

Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie zorganizował na terenie ZSP w Zdunach eliminacje do wojewódzkiego
etapu konkursu „Europa da się lubić!”. Ekipa gospodarzy rywalizowała ze Szkołą Branżową I stopnia
w Kobylinie.

kopolskiego. Dzisiejsza uroczystość podkreśla waszą wyjątkową postawę, pracowitość
i odpowiedzialność, potwierdza waszą świadomość obowiązku wobec ojczyzny. Gratu-

luję wam i waszym rodzicom sukcesów
w nauce – mówił burmistrz Marszałek.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test z wiedzy o Unii Europejskiej, a pozostałe dwie osoby z poszczególnych drużyn miały do przygotowania
dwie wybrane potrawy kuchni hiszpańskiej oraz stoisko promujące kulturę
Hiszpanii.

SP NR 1 KROTOSZYN

Wojsko wkroczyło do hali
W miniony czwartek w hali widowiskowo-sportowej gościli członkowie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. Gen. Broni Józefa
Dowbor-Muśnickiego. Żołnierze spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wlkp.
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II.
Spotkanie prowadzili dowódca batalionu dowodzenia tej jednostki – podpułkownik Mirosław Kuczyński oraz jego zastępca – major Marcin Barczyński, który – co warto podkreślić – pochodzi
z Krotoszyna. Dla uczniów była to świetna
okazja, by zapoznać się ze specyfiką służby
w wojsku oraz dowiedzieć się wielu informacji na temat 17 Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej. Nie brakowało pytań
ze strony młodych słuchaczy – o przebieg
służby, o posiadany sprzęt itp.
Podpułkownik M. Kuczyński zaprezentował umundurowanie dwóch członków Wronieckiego Stowarzyszenia Histo-

rycznego „Historica”. Dariusz Roszak miał
na sobie uniform Wojsk Wielkopolskich,
natomiast Wiesław Napierała ubrany był
w mundur Wojska Polskiego wz. 36.
Wspomniane stowarzyszenie rekonstruuje i podtrzymuje również tradycje 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.
W latach 2008-2009 jego członkowie
uczestniczyli w akcjach rekonstrukcyjnych w naszym mieście.

Na koniec spotkania podziękowania
za bardzo interesujące i pouczające spotkanie złożyły żołnierzom dyrektorki
szkół – Sławomira Kalak (SP 1) oraz Izabela Kossakowska (ZSP 3).
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. Gen. Broni Józefa Dowbor-Muśnickiego została sformowana w 1996 roku
na bazie 17 Pułku Zmechanizowanego, jako
jednostka 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizo-

wanej. W 2001 roku, po rozformowaniu 4
dywizji, brygada została włączona wskład11
Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
17 brygada wywodzi się bezpośrednio z 17 Pułku Piechoty, który został
utworzony w lipcu 1944 roku i w ramach 5 Dywizji Piechoty 2 Armii Wojska
Polskiego brał udział m. in. w walkach
pod Budziszynem i operacji praskiej.
W listopadzie 1945 roku pułk przybył

Na stołach pojawiły się krewetki
w sosie czosnkowym i drożdżowe ciasto
z konfiturą pomarańczową. Ocenie komisji podlegała wyłącznie wizualna
strona zadania, ale uczniowie degustujący potrawy stwierdzili zgodnie, że były wyśmienite.
W części teoretycznej zwyciężyła
uczennica szkoły w Kobylinie – Agnieszka Polańska, a w części praktycznej triumfowały dziewczęta z ZSP w Zdunach.
Wszystkie uczestniczki rywalizacji otrzymały nagrody ufundowane przez WWK
OHP w Poznaniu.
(ANKA)

do Międzyrzecza. W 1957 roku, w wyniku redukcji Wojska Polskiego, pułk podporządkowano dowódcy 4 Pomorskiej
Dywizji Piechoty, a pięć lat później przeformowano w 17 Pułk Zmechanizowany.
Decyzją nr 27/MON z 20 marca 1996 brygada otrzymała nazwę Wielkopolska. Jednocześnie ustanowiono patrona, którym został gen. broni Józef Dowbor- Muśnicki, dowódca powstania
wielkopolskiego. Od 2010 r. jej batalion
przejął tradycję 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich, czyli 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, który stacjonował w Krotoszynie w latach 1921-1939.
Brygada należy do najnowocześniejszych jednostek wojsk lądowych. Jako
pierwsza otrzymała na uzbrojenie KTO
Rosomak. Wystawiła batalion – 2 Grupę
Bojową – do wykonywania zadań bojowych podczas II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku w 2004 roku.
Stacjonowali w Karbali i Babilonie. Kompania rozpoznawcza pod dowództwem
kpt. Grzegorza Kaliciaka, stacjonująca
w Karbali, zasłynęła obroną ratusza w trakcie powstania Muqtady al Sadra – radykalnego islamskiego duchownego. Żołnierze 17 brygady byli również na misjach pokojowych w Afganistanie czy Bośni.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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ROZDRAŻEW

Pobiegli na 100-lecie niepodległości
6 maja w Rozdrażewie odbył
się II Bieg Rozdrażewskich z okazji
setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Społeczności Lokalnej „Inspiracje”.
Impreza finansowana była ze środków Urzędu Gminy w Rozdrażewie w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej oraz promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia.
Bieg nosi historyczną nazwę Rozdrażewskich, właścicieli dóbr rozdrażewskich od 1510 roku. W sposób szczególny
organizatorzy chcieli również uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dla dzieci przygotowano trasę o długości 1 km, a uczestnicy powyżej 16. roku
życia mieli do pokonania 5-kilometrowy
dystans. – Pomysł biegu zrodził się już
wcześniej w stowarzyszeniu „Inspiracje”.
Ostateczny impuls do realizacji imprezy
dał w ubiegłym roku Krystian Włódarczyk. Wtedy w ramach festynu szkolnego
w Rozdrażewie odbyła się pierwsza edycja
biegu – powiedziała Renata Zych-Kordus, jedna z organizatorek.
Patronat nad biegiem objął wójt Roz-

WYDARZY SIĘ

WYNIKI
Dziewczęta – 1 km

1.Gabriela Biernacka
2.Weronika Przyjemska
3.Kinga Snadna
Chłopcy – 1 km

1.Maciej Bartkowiak
2.Jan Jankowski
3.Mateusz Bartkowiak
Kobiety do 25 lat – 5 km

1.Dominika Zawada
2.Magdalena Jarocka
Mężczyźni do 25 lat – 5 km

1.Michał Włodarczyk
2.Kamil Konieczny
3.Szymon Winiarski
Kobiety powyżej 25 lat – 5 km

1.Magdalena Styś
2.Magdalena Raś
3.Barbara Galewska
drażewa, który także ufundował puchary
i nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Każdy z uczestników
otrzymał okolicznościowy medal. Na starcie stanęło ponad 60 zawodników.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy: Stowarzyszeniu Sport Team z Rozdrażewa, OSP Rozdrażew, OSP
Rozdrażewek, Romanowi Poczcie – sołty-

godz. 20.45 – TAXI 5 – Francja, komedia/film akcji, 18 maja
102' - 2D
Wernisaż wystawy „Empatia” w ramach Simchat
Wtorki-czwartki
Chajim Festival o godz. 18.00 w galerii Refektarz
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
Kino Przedwiośnie
w wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00
19 maja
na obiektach I LO.
18-24 maja
VIII Rajd Rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”.
godz. 15.15 – KACZKI Z GĘSIEJ PACZKI – 16 maja
Start
o godz. 9.00 – parking przy bibliotece
USA/Chiny, animowany, 91' - 2D dubbing
Spektakl dla dzieci „Niedźwiedź i Masza – czyli gdzie
godz. 17.00 – PIOTRUŚ KRÓLIK – Australia/Wlk. moja kasza?” w wykonaniu aktorów Teatru Lalki publicznej w Krotoszynie.
Brytania/USA, familijny, 93' - 2D dubbing
godz. 18.45 – RAMPAGE: DZIKA FURIA – USA, „Tęcza” ze Słupska o godz. 10.00 i 12.00 w sali kina 26 maja
VI edycja KrotoFESTU w parku miejskim.
Przedwiośnie.
film akcji, 107' - 2D dubbing

Krotoszyn

Mężczyźni powyżej 25 lat – 5 km

1.Adam Kuzia
2.Kamil Tracz
3.Krzysztof Zapałowski
sowi Rozdrażewa, Rafałowi Skowrońskiemu, Zenonowi Czubakowi, Pawłowi Piwowarskiemu – ratownikowi medycznemu, GS w Krotoszynie.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

27 maja

XXXIX edycja Biegu Krotosa na dystansie 10 km.
Osoby, które zarejestrują się wcześniej, zapłacą
mniejszą kwotę wpisowego.

Koźmin Wlkp.
19 maja

May Blues Meeting Festival, od godz. 13.00
w Ośrodku Kultury w Koźminie Wlkp.

Kultura
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SIMCHAT CHAJIM FESTIVAL

Radość życia
17 maja rozpocznie się siódma edycja Simchat Chajim Festival, który
po raz pierwszy zagości w Poznaniu.
Festiwal kultury żydowskiej porwie
uczestników w wyjątkową podróż
do świata sztuki, muzyki, kuchni
i niesamowitych osobowości.
Na 11 dni zaplanowano 40 wydarzeń,
nie tylko w Poznaniu, ale również w Jarocinie i Krotoszynie. Dzięki tegorocznym wydarzeniom festiwalowa publiczność pozna
artystów i gości z Polski, ale również z Izraela i Stanów Zjednoczonych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie
Krotochwile, a współorganizatorami są Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin
oraz Krotoszyński Ośrodek Kultury.
W Poznaniu wystąpi Ori Alboher – izraelski muzyk, a o głośnym procesie z końca lat 90. opowie prof. Deborah
Lipstadt, amerykańska pisarka i historyczka, autorka książki „Denying the Holocaust”. W Jarocinie w niezwykle przejmującym spektaklu, opowiadającym
o Marcu'1968, wystąpi Krystyna Janda.
Również w Jarocinie zaplanowano pierwszy i jedyny koncert w Polsce izraelskiego
zespołu rockowego Bucharest. Po raz drugi odbędą się warsztaty „O kulturze żydowskiej i o tym, jak się porozumieć”,
przygotowane przez edukatorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
To tylko niektóre z całej gamy wydarzeń
siódmej edycji festiwalu.

W programie Simchat Chajim Festival nie brak odwołań do współczesności, czyli niezwykłych filmów, aromatycznej kuchni i różnorodnej muzyki.
Wielowymiarowa idea to właśnie koncerty, wystawy, spektakle, warsztaty, pokazy filmowe, spotkania z ludźmi sztuki i kultury oraz wykłady. Simchat Chajim to „radość życia”, poszukiwanie oraz
odnajdywanie jej w różnych przejawach
sztuki i kultury, to także dialog przeszłości z teraźniejszością.
– Z każdym rokiem festiwal się rozwija, przybiera nieco inną formę, ale
od początku zależy nam na tym, aby poruszać najważniejsze i ciągle aktualne tematy. Dlatego w tym roku nie mogliśmy
pominąć rocznicy Marca’68 czy 70. rocznicy powstania państwa Izrael – oznajmia
Patryk Piotr Antoniak, dyrektor artystyczny Simchat Chajim Festival.

Simchat Chajim Festival daje nowe
tchnienie wżyciu kulturalnym południowej
Wielkopolski. Poznań, Jarocin i Krotoszyn
przez11 dni będą tętniącym sercem żydowskiego dziedzictwa. Wszelkie szczegółowe
informacje oraz pełen program znaleźć
można na stronie www.simchatchajim.pl
oraz na facebook. com/simchatchajim.
Jak podkreślają organizatorzy, udział
w większości wydarzeń jest bezpłatny.
Wejściówki na spektakle i koncerty można kupić na stronie Bilety24. pl, w Jarocińskim Ośrodku Kultury i Krotoszyńskim Ośrodku Kultury. Festiwal jest
współfinansowany ze środków publicznych samorządu województwa wielkopolskiego, miasta Poznania, miasta i gminy Jarocin oraz miasta i gminy Krotoszyn,
pozyskanych przez Stowarzyszenie Krotochwile.
OPRAC. (ANKA)

JUBILEUSZ

30-lecie ,,Szkiców Koźmińskich”

Spotkanie jubileuszowe odbyło się
w Bibliotece Publicznej w Koźminie
Wlkp. z udziałem władz samorządowych, redaktorów półrocznika, członków
Towarzystwa Miłośników Koźmina
Wlkp. oraz zaproszonych gości. Wszystkich powitał Andrzej Joachimiak, prezes
TMKW.
Historię tego zasłużonego dla Ziemi
Koźmińskiej wydawnictwa przybliżył
w swoim wystąpieniu dr Piotr Osuch.
Pierwszy numer „Szkiców Koźmińskich”
został wydany w 1988 roku przez Urząd
Miejski w Koźminie Wlkp. oraz Towarzystwo Miłośników Koźmina. Wówczas komitet redakcyjny tworzyli Michał Pietrowski, Władysław Kręgielski, Antoni

FOT. www.kozminwlkp.pl

30 lat na rynku wydawniczym, 60 numerów, 250 opublikowanych artykułów popularyzujących historię Ziemi
Koźmińskiej i 3582 zadrukowane strony. To dorobek „Szkiców Koźmińskich” – wydawnictwa, które 27 kwietnia świętowało 30-lecia istnienia.

Suszka, Jan Piela, Daniel Szczepaniak,
Andrzej Sarnowski, Leonard Szczodrowski, Kazimierz Helwich, Wojciech Wolarski. Za fotografie odpowiadał Zenon Gościniak. Pionierskie wydanie liczyło 23
strony.
Aktualny 60. numer „Szkiców Koźmińskich” ma aż 85 stron. Przewodniczą-

cym redakcji jest M. Pietrowski, a jego zastępcą W. Kręgielski. Od 2016 r. sekretarzem jest dr Magdalena Dąbrowska, kolportażem zajmuje się Elżbieta Rychlik,
a członkami redakcji są Bolesław Kasprzak i Daniel Szczepaniak.
Podczas uroczystości jubileuszowej
ciekawe prelekcje, zanurzone w historii
Koźmina, wygłosili dr M. Pietrowski,
dr M. Dąbrowska, D. Szczepaniak i W.
Kręgielski. Zespołowi redakcyjnemu złożono gratulacje i podziękowania za wytrwałą i konsekwentną pracę badawczą
nad dziejami swojej małej ojczyzny.
O wielkim dorobku „Szkiców Koźmińskich” i ich znaczeniu dla lokalnego
środowiska mówili m. in. burmistrz Maciej Bratborski, Antonii Korsak – regionalista i prezes Towarzystwa Miłośników
i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej oraz
Zdzisław Chełkowski – wnuk starosty
koźmińskiego. Nie zapomniano także
o nieżyjących już redaktorach pisma,
czcząc ich pamięć.
OPRAC. (NOVUS)

Sport
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POD NASZYM PATRONATEM

Zacięta walka o wyjazd na MP

Za nami XIX kolejka krotoszyńskich
rozgrywek Playareny. Bardzo ciekawie jest w czołówce, gdyż o awans
na mistrzostwa Polski walczy aż siedem zespołów. Z kolei walka o utrzymanie toczyć się będzie zapewne
do ostatniej serii spotkań.
Tym razem nie grał lider. Spotkanie
A Seree Tee z LZS-em Kobierno-Tomnice
przełożono na inny termin. Wysokie zwycięstwo odniósł drugi w tabeli Pancom.
Ekipa ze Zdun rozgromiła Dream Team 17: 3. Oba zespoły grały cały mecz
w pięcioosobowych składach.

Drużynę MTV Rozdrażew nadspodziewanie gładko ograły Albatrosy, zwyciężając aż 8: 0. Potknięcie rozdrażewian wykorzystały Żubry, pokonując 11: 4 Brodziak Team. Najtrudniejszą
sytuację w kontekście awansu na MP ma
Igloo, które zajmuje siódme miejsce, ale
dzięki wygranej 10: 5 ze Strażnikami
ekipa ta jeszcze ma nadzieje na marsz
w górę tabeli.
Bardzo zacięty był pojedynek Hornets z Tornadem, zakończony wygraną 7: 6 tego pierwszego zespołu.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

ZAPASY

BILARD

Czwórka na podium

Dwa medale na mistrzostwach kraju

Cztery medale wywalczyli reprezentanci UKS Olimpijczyk Sulmierzyce
w VIII Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym w Pieszycach. Rywalizacja toczyła się w grupach kadetów,
młodzików i dzieci.
W zawodach udział wzięło blisko
dwustu zapaśników. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył klub z Czech, wyprzedzając Sowę Pieszyce i Junior Dzierżo-

Na przełomie kwietnia i maja w Kielcach odbywały się Mistrzostwa Polski Juniorów w Bilard. Świetnie spisała się Weronika Połczyńska, która
triumfowała w odmianie 9-bil i była
trzecia w 8-bil.

niów. Na dziewiątej pozycji uplasował się
Olimpijczyk Sulmierzyce.
Zawodnicy z klubu z naszego powiatu zdobyli cztery medale. Złoto wywalczyła Nikola Kromarek, srebr ne
krążki zgarnęli Tomasz Kowalski i Szymon Gibasiewicz, a na trzecim stopniu
podium stanęła Martyna Płonka. Ponadto Dominika Grobelna zajęła piątą
lokatę.
(ANKA)

TENIS STOŁOWY

Siedem medali dla Impulsu

Trzy złote medale, trzy srebrne i jeden
brązowy to dorobek reprezentantów
UKS Impuls Zduny w Mistrzostwach

Południowej Wielkopolski Juniorów
i Juniorek w Tenisie Stołowym. Zawody rozegrano 28 kwietnia w Zdunach.

W grach indywidualnych najlepszy
w gronie juniorów był Wiktor Malec,
a srebro zdobył Krzysztof Matela. Z kolei
wśród juniorek trzecie miejsce zajęła Katarzyna Swora, a tuż za podium uplasowała się Weronika Połczyńska.
W grach podwójnych złoto wywalczyli W. Malec i K. Matela oraz W. Malec
i K. Swora, a srebrne krążki zgarnęli K.
Swora i W. Połczyńska oraz K. Matela i W.
Połczyńska.
Dyplomy i medale ufundował
OZTS Południowej Wielkopolski, okazałe puchary ufundowało Starostwo
Powiatowe, a sponsorem upominków
był Bank Spółdzielczy.
(ANKA)

Reprezentantka UKS Bila Zduny pokonała Beatę Juchno (4: 2), Paulinę Rutkowską (4: 3), Aleksandrę Orzech (4: 3)
i Bognę Świtałę (4: 2), a w finale nie dała
szans Milenie Malickiej (4: 1), zostając
mistrzynią kraju.
W rywalizacji w odmianę 8-bil W. Połczyńska wygrała z Patrycją Musik (3: 1)
i Wiktorią Wydrzyńską (3: 1). Potem uległa Zuzannie Błaszczak (1: 3), a po lewej
stronie drabinki ograła Aleksandrę
Orzech (3: 0), awansując do czołowej
czwórki. W półfinale nasza zawodniczka
nie sprostała Bognie Świtale (2: 3) i tym
samym wywalczyła brązowy medal.
W. Połczyńska zapewniła sobie nominację do kadry narodowej. – Jestem
szczęśliwa i dumna z Weroniki – oznajmia Ilona Galeja, trenerka UKS Bila. – Ciężka praca, połączona z setkami
godzin spędzonych w sali bilardowej,
przyniosła efekty. Systematyczność
i konsekwencja dają wyniki. Gratuluję
mojej podopiecznej.

W Kielcach rywalizował także Damian Wierzyk. W odmianę 9-bil zawodnik zdunowskiego klubu przegrał z Mateuszem Filipem (5: 6) i Szymonem Bruśnickim (3: 5). Z kolei zmagania w 8-bil
rozpoczął od wygranej z Karolem Zielenkiewiczem (5: 3), po czym uległ Dawidowi Glińskiemu (1: 5) i Michałowi Bąbolowi (4: 5).
(GRZELO)

Sport

PIŁKA NOŻNA

Spotkanie starych znajomych
W sobotę Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
zagrał na wyjeździe z LKS-em Gołuchów. Przez godzinę gry utrzymywał
się wynik bezbramkowy, ale potem
miejscowi włączyli piąty bieg i zaaplikowali koźminianom cztery gole.
W teamie z Gołuchowa występuje kilku byłych graczy Białego Orła. W podstawowym składzie grają S. Gałczyński, J. Szymkowiak,I. Skowron czy K. Czabański. Aszkoleniowcem LKS-u jest Maciej Dolata, były trener Orłów. Było to więc spotkanie starych
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znajomych. Ale o sentymentach nie było
mowy. I choć długo utrzymywał się bezbramkowy rezultat, to ostatnie pół godziny
było w wykonaniu gospodarzy piorunujące.
Koźminianie nieźle zagrali w pierwszej odsłonie, ale sposobu na gołuchowskiego bramkarza nie znaleźli. Im dłużej
trwało spotkanie, tym większa stawała się
przewaga miejscowych.
Wynik meczu w 61. minucie otworzył
Krystian Benuszak, który otrzymał podanie z prawej strony boiska i technicznym
strzałem pokonał Patryka Szulca. Drugą
bramkę zdobył Paweł Stempień, wykorzystując dośrodkowanie zlewej strony. Na3:0
podwyższył Patryk Cierniewski, który najszybciej dobiegł do piłki odbitej przez golki-

pera nasłupek iznajbliższej odległości wpakował ją do siatki. Rezultat spotkania ustalił
Benuszak, który pominięciu dwóch obrońców skierował piłkę do bramki.
(GRZELO)

LKS Gołuchów - Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 4:0 (0:0)
BRAMKI: 1:0 – Krystian Benuszak

(61’), 2:0 – Paweł Stempień (67’), 3:0 –
Patryk Cierniewski (73’), 4:0 –
Krystian Benuszak (85’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Juskowiak,
Konopka (35’ M. Leoniak), Kaczmarek,
Maciejewski – Wosiek, A. Leoniak (85’
Kaczyński), Błażejczak, Kamiński,
Jędrkowiak – Miedziński (80’
Konradowski)
Podopieczni M. Nowickiego wygrali
zasłużenie, przez cały mecz przeważali
i nie pozwolili rywalom na stworzenie
choćby jednej dogodnej sytuacji.

PIŁKA NOŻNA

Pewna wygrana Piasta

(GRZELO)

Drugie zwycięstwo z rzędu na własnym obiekcie odniósł Piast Kobylin.
Podopieczni trenera Marka Nowickiego nie mieli problemów z pokonaniem Piasta Czekanów. Gole dla
miejscowych strzelili Marcin Kurzawa, Mateusz Wachowiak i Tomasz
Kokot.
Gospodarze objęli prowadzenie
w 38. minucie. Wtedy to faulowany
na 20. metrze, na wprost bramki, był Ja-

kub Szymanowski. Do piłki podszedł
Marcin Kurzawa i technicznym uderzeniem posłał ją w samo okienko, nie dając
szans rozpaczliwie interweniującemu
bramkarzowi.
Miejscowi poszli za ciosem po zmianie stron. Pięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy było 2: 0. Świetny rajd lewą
stroną przeprowadził Edwin Marchewka,
po czym zagrał wzdłuż pola karnego,
a Mateusz Wachowiak skierował piłkę
do siatki.

Piast Kobylin – Piast Czekanów
3:0 (1:0)
BRAMKI: 1:0 – Marcin Kurzawa

Bardzo podobnie wyglądała akcja,
po której padł trzeci gol dla Piasta. Tym
razem w roli asystenta wystąpił Mate-

usz Wachowiak, który idealnie obsłużył Tomasza Kokota, a ten ustalił wynik
na 3: 0.

(38’ wolny), 2:0 – Mateusz Wachowiak
(50’), 3:0 – Tomasz Kokot (65’)
PIAST: Poślednik – Mac.
Wachowiak (77’ Kowalski), A.
Kurzawa, Kubiak, Mat. Wachowiak
(80’ Bzodek), Szymanowski (82’
Jędrzejak), M. Kurzawa, Marchewka,
Snela, Kokot (70’ Rejek), Wosiek
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Skuteczni w drugiej połowie

WTOREK, 15 maja 2018

Wreszcie w 64. minucie K. Ratyński
znalazł sposób nabramkarza gości, pokonując go po dograniu K. Krystka, który z kolei
wpisał się na listę strzelców kilkanaście minut później. Asystę przy trafieniu kapitana
Astry zaliczył Mateusz Mizerny. Wdoliczonym czasie gry rywali dobił wprowadzony
z ławki rezerwowych Dominik Piwowar.
W następnej kolejce krotoszyński zespól zagra na wyjeździe z GKS-em Żerków.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Astra Krotoszyn do przerwy przegrywała na własnym boisku z Victorią
Skarszew 0: 1. Po zmianie stron
podopieczni trenera Leszka Krutina
zagrali skuteczniej i pokonali przyjezdnych 3: 1.
Miejscowi już w pierwszej minucie
mogli wyjść na prowadzenie, ale świetnej

okazji nie wykorzystał Krzysztof Ratyński.
Wkrótce to się zemściło, gdyż Victoria
otworzyła wynik. Po prostopadłym podaniu piłka trafiła do Jakuba Jóźwiaka, który
bez problemu pokonał Bartłomieja Jarysza.
Gospodarze wciąż byli nieskuteczni.
Najpierw kolejną znakomitą sytuację
zmarnował K. Ratyński, a po uderzeniu
Karola Krystka piłka trafiła w słupek.

Astra Krotoszyn – Victoria Skarszew
3:1 (0:1)
BRAMKI: 0:1 – Jakub Jóźwiak

(10’), 1:1 – Krzysztof Ratyński (64’),
2:1 – Karol Krystek (76’), 3:1 –
Dominik Piwowar (91’)
ASTRA: Jarysz – Juszczak,
Wawrocki, Olejnik, Stach – Ratyński
(81’ Piwowar), Kuźnicki (46’ Kuszaj),
Jankowski (68’ Adamski), Mizerny (88’
Roszczak), Krystek – Paczków
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Krotoszynianki walczyły w ogólnopolskim finale
W krotoszyńskiej drużynie zagrały
Gabriela Gaweł, Amelia Kozieł, Agnieszka Kabacińska, Weronika Polak, Magdalena Biernat, Patrycja Kolenda, Nikola Hylewicz, Rozalia Maślankowska, Wiktoria
Szymczak oraz Joanna Podsadna. – Wyjazd na finał możliwy był dzięki wsparciu
finansowemu wielu osób. Szczególne podziękowania piłkarki i sztab trenerski kierują do burmistrza, starosty, dyrektor SP
nr 8 w Krotoszynie oraz prezesów Wielkopolskiego i Okręgowego Związku Piłki
Nożnej – dodaje M. Kalupa.
(GRZELO)

W stolicy kraju rozegrano ogólnopolski finał XVIII Turnieju „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku”.
Z bardzo dobrej strony pokazały się
podopieczne duetu trenerskiego
Magdalena Kalupa / Hubert Wronek. Krotoszynianki zakończyły zmagania na 12. miejscu.
Piłkarskie święto młodych zawodników rozpoczęło się od uroczystej parady
przy stadionie PGE Narodowym oraz ceremonią otwarcia i losowaniem grup.
Przez kolejne dwa dni 64 najlepszych zespołów dziewcząt i chłopców walczyło
o zwycięstwo w kategoriach wiekowych
U-10 oraz U-12.
Na boiskach Agrykoli i Legii zmagania młodych adeptów futbolu obserwowali m. in. Zbigniew Boniek – prezes
PZPN, Adam Nawałka – selekcjoner kadry narodowej, a także trenerzy młodzieżowych reprezentacji – Czesław Michniewicz, Jacek Magiera, Marcin Dorna

i Bartłomiej Zalewski.
Krotoszynianki znalazły się w grupie M wraz z ekipami z województw śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. – Nasze piłkarki, mimo ogromnej determinacji i postawy fair play, zajęły
czwarte miejsce w grupie – relacjonuje
Magdalena Kalupa. – Rywalki okazały się
bardzo mocne. W drugim dniu piłkarskiej majówki dziewczyny walczyły dzielnie i ostatecznie uplasowały się na dwunastej pozycji.
Ostatniego dnia imprezy nasze zawodniczki wraz z rodzinami kibicowały
najlepszym drużynom turnieju, a po południu obejrzały finał Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa i Arką Gdynia.
W stolicy nie zabrakło też czasu na zwiedzanie. Dziewczęta miały okazję zobaczyć najważniejsze zabytki Warszawy.
Dla M. Kalupy był to już czwarty
ogólnopolski finał. W 2014 uplasowała
się ze swoim zespołem na 11. miejscu, rok
później na 15. pozycji, a w 2016 – na 14.

Mariusz Walkowiak
W leczeniu
bólu kręgosłupa
polecam terapię
Dr. Coxa. Pozwala
ona
bowiem
na bezoperacyjne
zmniejszenie
przepukliny dysku i jego regenerację nawet do 30 procent. To metoda bezpieczna i łagodna, a przede wszystkim
skuteczna. Mogą z niej skorzystać pacjenci z takimi dolegliwościami jak rwa kul-

szowa i barkowa, drętwienie, mrowienie
kończyn itp. Wcześniej jedynym wyjściem był zabieg chirurgiczny, lecz dzięki
terapii Dr. Coxa operacji można uniknąć.
Metoda ta daje efekt w postaci pomniejszenia się przepukliny dysku, dzięki czemu zmniejsza się ucisk na korzenie
nerwowe, co przynosi ulgę w bólu. Ponadto dochodzi do powiększenia się
otworów międzykręgowych i przywracany jest ruch w stawach kręgosłupa. Najważniejszy efekt to regeneracja krążków
międzykręgowych, które stają się bardziej nawodnione, odżywione i większe.

