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NASZE AKCJE

Ruszyło głosowanie!
Przed kilkoma dniami rozpoczął się
drugi etap konkursu WYMARZONY
POKÓJ MALUCHA. Do wygrania jest
kompleksowy remont pokoju dla
dziecka o wartości kilku tysięcy złotych. Każdy z Was może głosować
na kogoś z 26 kandydatów.
Pierwszy etap polegał na wysyłaniu
zgłoszeń. W konkursie mogą uczestniczyć osoby będące opiekunem prawnym
lub rodzicem dziecka w wieku do 5 lat.
Mamy 26 uczestników – każdy z nich
ma szansę na główną nagrodę!
Głosowanie już ruszyło i potrwa
do 26 czerwca, do godz. 23.59. Osoba,
która zdobędzie najwięcej głosów, wygra
remont pokoju dla swojego dziecka.
Ów remont wykonają nasi Sponsorzy. PO LBUD -SKŁA DY. 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
BU DOW LA NE DA RIUSZ FA BIA NOW SKI

pokryje koszty remontowe 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. Przedsiębior stwo 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 – war tość 1700 zł.
Zachęcamy do głosowania w naszym konkursie! Regulamin oraz klasyfikacja
on-line
dostępne
są
na http://www.glokalna.pl/wygraj-pokoj-dla-swojego-dziecka/.
KINGA KOSTKA

JAK GŁOSOWAĆ?
Wyślij SMS pod nr 7248
(koszt 2,46 zł z VAT) o treści POKOJ, podając numer kandydata według wzoru:
POKOJ. 31
Zwiększ liczbę głosów
jednym sms-em!
Oddaj 3 głosy! Wyślij sms o tej samej treści na numer 74567 (4.92

z VAT)
Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej
samej treści na numer 76567 (7,38
z VAT)

WYDARZENIA

Kulturalna sobota, sportowa niedziela
W miniony weekend mieszkańcy Krotoszyna nie mogli narzekać na nudę.
W sobotę w parku miejskim po raz szósty odbył się KrotoFEST, czyli Festiwal Aktywnych
Sąsiadów. Gwiazdą wieczoru była Urszula. Z kolei w niedzielę miłośnicy biegania
rywalizowali w XXXIX edycji Biegu Krotosa.
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KROTOSZYN

Będzie pozew zbiorowy przeciwko władzom miasta?
W budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 w Krotoszynie odbyło się spotkanie w sprawie rzekomych zbiorowych naruszeń praw nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Krotoszyn. Dotyczą one
naliczania i wypłaty wynagrodzenia
za nadgodziny.
Spotkanie prowadzili prawnicy – Krzysztof Śpiewak i Jakub Kalak. – Sprawa sięga 2009 roku, a konkretnie uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie, regulującej naliczanie nadgodzin
i wszystkich dodatkowych świadczeń,
przydzielanych nauczycielom szkół gminy Krotoszyn. Z kolei w 2015 roku przedstawiono wyjaśnienia burmistrza, mówiące o tym, że za dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie

za godziny ponadwymiarowe – wyjaśniał
mecenas Jakub Kalak.
Temat wspomnianych nieprawidłowości pojawił się po interwencji senatora
Łukasza Mikołajczyka, do którego dotarła
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informacja o niezgodnym z obowiązującym prawem pracy rozliczaniu i wypłacaniu wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli. Parlamentarzysta
poinformował o tym fakcie Państwową In-

spekcję Pracy, która skontrolowała pięć
szkół z gminy Krotoszyn. Kontrola wykazała, iż w dokumentach sporządzanych
przez dyrektorów poszczególnych placówek, które później trafiają do Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, nie są wykazywane niezrealizowane godziny dydaktyczne w dniach, w których nie odbywają
się lekcje z przyczyn od nauczycieli niezależnych, np. w pierwszy i ostatni dzień roku szkolnego czy w trakcie rekolekcji.
– Państwo jako nauczyciele macie
prawo żądać zapłaty niezapłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami – stwierdzili prawnicy, proponując obecnym
na spotkaniu nauczycielom, że będą ich
reprezentować na drodze sądowej, jeśli
doszłoby do złożenia pozwu zbiorowego
przeciwko władzom gminy Krotoszyn.
Nauczyciele wyrazili zdziwienie faktem, iż mimo wielokrotnych skarg i za-

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

wadziła Angelika Korzecka. Z kolei
warsztaty ceramiczne zorganizowała
Maria Grzybek. Ponadto każdy mógł
przejść małą metamorfozę za sprawą
Mar ty Machowskiej, która malowała
twarze.
Zdaniem organizatorek spotkanie
w krotoszyńskim parku to nie tylko zabawa dla najmłodszych, ale także chwila oddechu dla ich opiekunów, których można
pobudzić do uwrażliwiania swoich pociech na zapominane już rzemiosło i dziedzictwo, w połączeniu z koniecznością
znajomości języków obcych.

20 maja w krotoszyńskim Parku
Miejskim odbyły się warsztaty językowo-ceramiczne dla dzieci pod hasłem „Bądź up!”. Organizatorzy przygotowali bardzo ciekawe zajęcia, łącząc przyjemne z pożytecznym.
„Bądź up!” to projekt warsztatów
przeznaczonych dla młodych mieszkańców Krotoszyna i okolic. Spotkania łączą
w sobie naukę języka angielskiego oraz
zajęcia ceramiczne z zakresu tworzenia

wiadomień, sprawa ta nie zainteresowała
krotoszyńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wszak ten organ
winien dbać w szczególności o przestrzeganie praw pracowników oświaty.
– Związki nieskuteczną reakcją
na państwa sprawę właściwie strzeliły sobie w kolano. Nie udzielono też państwu
właściwej ochrony, którą związki zawodowe powinny zapewniać – stwierdził J. Kalak. – Gdy pytałem radnego Kaja, czy
związek zajmie jakiekolwiek stanowisko
w tej sprawie, otrzymałem odpowiedź odmowną – przyznał z kolei Bartosz Kosiarski, nauczyciel z Krotoszyna.
Na obecnym etapie działań mecenasi
nie są w stanie wskazać, jaka może być
skala roszczeń. Będziemy bacznie się
przyglądać, jaki ta sprawa będzie miała
ciąg dalszy.

(NOVUS)

naczyń, rzeźb z gliny. Niekonwencjonalne zajęcia, podczas których uczest-

nicy mogli rozwinąć swoje umiejętności z zakresu języka angielskiego, pro-
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Aktualności

3

GALERIA KROTOSZYŃSKA

fRAJDowe atrakcje dla najmłodszych
Ostatnia niedziela maja w Galerii
Krotoszyńskiej upłynęła pod znakiem atrakcji dla najmłodszych.
Przygotowano bowiem dla nich
fRAJDowy Dzień Dziecka.

ne i przygotowane przez nasz zespół, m.
in. wyścigowa wersja Fiata Seicento Sporting Abarth Gr. N.
Organizatorzy wyeksponowali również elementy silnika. Przeprowadzono
warsztaty pokazowe „Jak to działa” oraz

Atrakcji, głównie związanych z motoryzacją, nie brakowało. Dzieci miały okazję zobaczyć prawdziwe samochody rajdowe (Fiat Seicento Abarth A Grupa),
które na co dzień można podziwiać jedynie na wyścigach. Każdy mógł dokładnie
obejrzeć pojazdy, wsiąść do środka, zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcia. Ale samochody to nie wszystko. Klienci Galerii tego
dnia mogli zobaczyć także zdjęcia,

kombinezony czy puchary zdobyte przez
grupę KM Racing Team.
Zespół wyścigowy z siedzibą w Krotoszynie powstał w 2010 roku. Przygodę
ze sportem motorowym zaczynał od kartingu. Rok 2015 to początek startów
w WSMP. Team tworzą bracia Mateusz
i Krystian Ciesiółka. Używane przez nich
samochody zostały od podstaw zbudowa-

zabawy zręcznościowe – tor przeszkód,
zmianę kół czy składanie elementów silnika. Ponadto dzieci mogły wziąć udział
w konkursie plastycznym.
(NOVUS)
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KOŹMIN WLKP.

ZDUNY

Niech żyje król!

Zasłużona dla polskiej kultury

W sobotę, 20 maja, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Koźminie Wlkp.
obchodziło swoje coroczne święto.
Z tej okazji zorganizowano uroczystości, których zwieńczeniem było
strzelanie o tytuł Króla Zielonoświątkowego.
O godzinie 10.30 sprzed kina
Mieszko przy ul. Boreckiej uczestnicy
święta, w asyście Koźmińskiej Orkiestry
Dętej, ruszyli w kierunku pomnika
Wolności. Tam złożono kwiaty i oddano
salwę honorową.
Następnie bracia kurkowi przeszli
do kościoła farnego, gdzie Mszę św. odprawił ks. Łukasz Chudziński, który
w homilii przypomniał genezę bractw
kurkowych oraz wspomniał o ich roli
dawniej i dziś.
Dalsza część uroczystości odbywała

się na strzelnicy. W strzelaniu o tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2018 zwyciężył Cezary Piłkowski, który już dwukrotnie zdobył tytuł króla – w latach 2011
i 2012. Tytuł Marszałka wywalczył Artur
Bobusia, a Rycerza – Jacek Gawroński.
W strzelaniu do tarczy honorowej
triumfował Michał Wawrzyniak, wyprzedzając Ryszarda Kostkę i Jarosława Ratajczaka. Zawody w konkurencji karabinu
dowolnego wygrał Jacek Podgórski,
przed Grzegorzem Boltem i Jackiem
Gawrońskim.
Tarczę Bracką zdobył Michał Wawrzyniak, drugie miejsce przypadło
Grzegorzowi Boltowi, a trzeci był Artur
Bobusia. W strzelaniu do kura zwyciężył Sławomir Minta, a za nim uplasowali się Grzegorz Bolt i Paweł Piłkowski.
Z kolei tarczę rodzinną i pamiątkowy
puchar zdobyła Lidia Podgórska, która

wyprzedziła Zofię Lewandowicz i Danutę Piłkowską.
(NOVUS)
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Plany na zagospodarowanie Kaflarni
Na niedawnym posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarki, Rolnictwa i Budżetu w Zdunach burmistrz Tomasz
Chudy przedstawił radnym pomysły zagospodarowania obiektu byłej Kaflarni.
Włodarz poinformował zebranych, że
jest już gotowa przedwstępna umowa zakupu Kaflarni Zduny, co spowoduje, że
miasto będzie administratorem tego
obiektu. – Pogranicze Kultur bez żadnych
problemów będzie mogło odbywać się
w Kaflarni. Nie chcemy dopuścić, by
w środku miasta stała rudera. Dlatego wystąpiliśmy do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z wnioskiem
o dofinansowanie zakupu i kompleksowej
rewitalizacji – wyjaśnił T. Chudy.
Zakup Kaflarni wraz z rewitalizacją
to koszt ok. 7 mln zł, a dofinansowanie
ma wynieść 85 procent. Burmistrz zaznaczył, że jeśliby zdarzył się jakiś kryzys, to

zawsze jest możliwość sprzedaży, ponieważ obiekt będzie trzeba utrzymywać tylko przez pięć lat.
W budynku mają powstać pomieszczenia biurowe, wystawiennicze i mieszkalne. – Chodzi o to, żeby artyści z najwyższej półki, którzy podróżują po świecie, mieli miejsce, w którym mogliby spokojnie pracować i wypocząć. Zamierzamy

również stworzyć tam salę konferencyjną,
która jednocześnie będzie mogła być kinem dla kilkudziesięciu osób. Przewidywane są też pomieszczenia ekspozycyjno-warsztatowe – oznajmił T. Chudy.
W Kaflarni siedzibę będzie miał również Cech Zdunów Polski, który zamierza
przeprowadzać warsztaty oraz egzaminy.
(NOVUS)

Podczas sesji Rady Miejskiej w Zdunach poseł Jan Mosiński uhonorował
Łucję Długiewicz-Paszek odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną
przez ministra kultury i dziedzictwa
narodowego Piotra Glińskiego.
Łucja Długiewicz-Paszek wywodzi
się z Krotoszyna. Od 33 lat mieszka
w Zdunach. W tym roku obchodzi 40-lecie swojej pracy. Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. W czasach szkolnych
wykazywała się zainteresowaniami etnograficznymi, folklorystycznymi i historycznymi. Przez 4 lata w szkole średniej
udzielała się jako szkolna przewodniczka
muzealna, oprowadzając koleżanki i kolegów. Działała też w samorządzie uczniowskim jako kronikarka. Brała udział w konkursach recytatorskich.
Była przewodniczącą krotoszyńskiej
filii Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i aktywnie działała w PTTK.
Po ukończeniu liceum podjęła pracę
w Krotoszyńskim Towarzystwie Kulturalnym, gdzie pełniła funkcję przewodnika
muzealnego oraz sekretarza technicznego. Dwa lata później została zatrudniona
przez PTTK, którego oddział prowadził
krotoszyńskie muzeum. Do 1990 roku

wykonywała obowiązki przewodnika,
konserwatora zbiorów i dokumentalisty
prac bibliotecznych.
W wyniku konkursu została dyrektorem Zdunowskiego Ośrodka Kultury
i kierowała tą placówką do 2007 roku.
Od stycznia 2008 roku do dziś jest starszym dokumentalistą zbiorów Izby Muzealnej przy ZOK-u.
– Jest to dla mnie wielkie wydarzenie i zaszczyt, że mogłem wręczyć pani
odznaczenie od pana ministra Piotra
Glińskiego – oznajmił poseł Mosiński. – Jestem pewien, że to wyróżnienie
trafia w godne ręce – wspaniałej kobiety-instytucji. Jej pasją życiową były badania i dbałość o kulturę w wymiarze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
Potrzebni są tacy ludzie, ponieważ dbałość o kulturę na szczeblu lokalnym wymaga wielkiej siły i determinacji. Ujawnianie nowych faktów w dziejach historii bez wątpienia więcej kosztuje niż
prace naukowe w Warszawie czy innych
większych miastach. Do przyznania pani Łucji tego odznaczenia bardzo przyczynili się panowie Łukasz Starczewski
i Karol Kamza, którym również należą
się podziękowania – stwierdził parlamentarzysta.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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ZDUNY

Wymiana lamp ulicznych

Obiecywał czy nie obiecywał..?
FOT. Agnieszka Flejsierowicz (UMiG Koźmin)

KOŹMIN WLKP

W Koźminie Wlkp. trwa wymiana
lamp ulicznych. Docelowo 268 starych opraw zastąpią nowoczesne
energooszczędne lampy led. Zadanie to realizuje Spółka Oświetlenie
Uliczne i Drogowe w Kaliszu w porozumieniu z gminą Koźmin Wlkp.
Zadanie jest finansowane z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. – Taka forma finansowania jest
korzystna dla gminy, gdyż po spłacie 60
procent pożyczki zadłużenie będzie umorzone – wyjaśnił wiceburmistrz Jarosław
Ratajczak.
Dotychczas wymieniono lampy
przy ulicach: Stodolnej, Bernardyńskiej,

Witosa. Ks. Goja, Cieszyńskiego i Klasztornej. Do wymiany pozostały lampy
przy ulicach Tysiąclecia, Zawadzkiego,
Węckiego, Dworcowej, Marcińca, Zamkowej i Stęszewskiego. W niektórych miejscach zostaną wymienione także słupy, jeśli są w złym stanie i nie nadają się do dalszej eksploatacji. Prace potrwają do końca
czerwca.
– Gmina zyska znaczne oszczędności
w opłatach za energię elektryczną. Tańsze
będzie utrzymanie sieci oświetleniowej,
która po modernizacji będzie mniej awaryjna – powiedział J. Ratajczak. Zamontowanie nowych lamp led i zlikwidowanie lamp z żarówkami rtęciowymi to także nieoceniona korzyść dla środowiska.
(NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

Strategia rozwoju ekonomii społecznej
Gmina Koźmin Wlkp., wespół z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacją
im. Królowej Jadwigi w Puszczykowie, przystąpiła do tworzenia lokalnej strategii rozwoju ekonomii społecznej.
– Mając strategię, będziemy mogli
aplikować o środki zewnętrzne na działania z zakresu ekonomii społecznej, takie jak chociażby budowa mieszkań
chronionych oraz wiele innych – wyja-

śnia burmistrz Maciej Bratborski, przewodniczący zespołu ds. opracowania dokumentu.
W skład zespołu powołanego przez
burmistrza Koźmina weszli: Dominik
Radwański – zastępca przewodniczącego, koordynator Spółdzielni Socjalnej VIVO, Jerzy Fornalik – kierownik Zakładu
Aktywności Zawodowej w Koźminie
Wlkp., Andrzej Piotrowski – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krotoszynie, Weronika Kazubek – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-

Podczas posiedzenia komisji stałych
Rady Miejskiej w Zdunach doszło
do wymiany zdań pomiędzy burmistrzem Tomaszem Chudym a radną
Mirosławą Sajur, która jest sołtysem
Konarzewa. Chodziło o budowę długo oczekiwanej ścieżki pieszo-rowerowej.
Radna zapytała burmistrza, kiedy
wreszcie zostanie wybudowana owa
ścieżka, na którą mieszkańcy Konarzewa
czekają już dostatecznie długo. – Po pierwsze – jest to droga powiatowa, czyli pytanie powinno być skierowane
przede wszystkim do starostwa powiatowego – odrzekł T. Chudy. – Po drugie – chciałbym zadać pani pytanie, bo
jest pani radną nie od czterech lat, ale dużo dłużej. Jak wyglądały takie sytuacje
w poprzednich latach, w poprzednich kadencjach samorządowych?
M. Sajur stwierdziła, że burmistrz
obiecywał przed wyborami, że zajmie się
budową ścieżek. – Nikt nie obiecywał poprzednio, że weźmie się za ścieżki, a pan
to obiecał – oznajmiła, zaznaczając
przy tym, że na drogach jest niebezpiecznie i może dojść do tragedii.
Radna powiedziała, że droga powiatowa łącząca Krotoszyn z Baszkowem,
mocy Społecznej w Koźminie Wlkp., Karol Jankowiak i Marcin Leśniak – radni
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Opiekunem merytorycznym prac została
Aleksandra Kiżewska, reprezentująca
ROPS Poznań.
W koźmińskim ratuszu odbyło się
już pierwsze spotkanie zespołu. Stworzenie strategii ma na celu usystematyzowanie zdobytych do tej pory doświadczeń,
związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej w gminie, a także wskazanie kierunków dalszego rozwoju. Prace nad dokumentem potrwają
do przełomu czerwca i lipca.
(NOVUS)

wiodąca przez Konarzew, jest w złym stanie i trzeba się nią zająć jak najszybciej – dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Burmistrz przyznał z kolei, iż władze gminy robią wszystko, by ścieżka pieszo-rowerowa powstała. Zastrzegł jednak, że nigdy
na żadnym spotkaniu z mieszkańcami nie
obiecywał budowy tej ścieżki.
– Podjęliśmy więcej działań, żeby ta
ścieżka powstała, niż poprzednie władze.
Jest zrobiony projekt budowlany i będzie
to przeprowadzone etapami – wyjaśnił T.
Chudy. Radna jednak upierała się
przy twierdzeniu, że burmistrz obiecywał wybudowanie ścieżki. – Rozumiem,
że etapami będzie robiona, ale wszyscy
mieszkańcy mówią, że miała powstać

w ciągu tych czterech lat. Panie burmistrzu, ja sobie tego nie wymyśliłam. Byłam na zebraniu, na którym mówił pan
mieszkańcom, że część ścieżki – od strony Krotoszyna – powstanie – oświadczyła M. Sajur.
– Czegoś takiego na żadnym spotkaniu nigdy nie powiedziałem, proszę mi to
udowodnić – odpowiedział burmistrz. – Są protokoły spisane z tych spotkań. Niech pani przedstawi dowód na to,
że ja obiecałem ludziom coś takiego. Powiedziałem jedynie, że zrobimy wszystko, by ścieżka powstała. Niestety, nie da
się zrobić wszystkiego – zakończył dyskusję włodarz Zdun.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

POWIAT

Trzy czujniki do pomiaru zanieczyszczeń
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie informuje, że
po okresie próbnej eksploatacji dotychczasowy czujnik pomiaru zanieczyszczeń został wyłączony. Starostwo
zakupiło trzy czujniki do pomiaru zanieczyszczeń PM 2,5 oraz PM 10.
Urządzenia te zainstalowano na budynkach starostwa, Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Koźminie

Wlkp. Przy współpracy samorządów
planowane jest objęcie monitoringiem
prawie wszystkich gmin naszego powiatu. Czujniki mają zakupić i zainstalować
samorządy Krotoszyna, Zdun, Sulmierzyc i Kobylina.
Na stronach internetowych starostwa oraz gmin publikowane będą raporty ze stanu zanieczyszczania powierza.
Wyniki pomiarów są dostępne na stronie
internetowej powiatu w dziale Aktualności – zakładka: Airly.
(NOVUS)

Na Sygnale
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NA DRODZE

Pościg za pijanym kierowcą
19 maja około południa w Sulmierzycach doszło do kolizji drogowej.
Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia, dlatego zorganizowano pościg,
który zakończył się w Chwaliszewie.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi krotoszyńska policja.
– Zgłoszono nam, że sprawca wypadku drogowego odjechał z miejsca
zdarzenia w kierunku Krotoszyna, ale
zgubił po drodze tablicę rejestracyjną.
Na podstawie numerów ustalono wła-

CHACHALNIA

Z POLICJI

Uszkodzony gazociąg

Z nieoficjalnych informacji wynika,
że mężczyzna jeździ srebrnym oplem corsa, upatrując sobie kobiety późno wracające z pracy. Krzyczy z auta, rzuca obelgi,

zajeżdża drogę – np. na wjazdach do straży pożarnej czy szpitala, składa dziwne
propozycje i grozi zaciągnięciem do auta.
– Potwierdzam, że jedna z mieszkanek Krotoszyna zgłosiła nam taki przypadek, iż nieznany mężczyzna zaczepia kobiety. Policjanci ustalają tożsamość tej osoby, by móc wyciągnąć ewentualne konsekwencje za jej zachowanie, jeśli oczywiście to się potwierdzi – mówi Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

TRZEMESZNO

24 maja na ulicy Tęczowej w Chachalni (gmina Zduny) koparka wykonująca wykop uszkodziła rurę sieci
gazowej średniego ciśnienia. Strażacy szybko opanowali sytuację.
Na miejsce skierowano zastępy z JRG
w Krotoszynie oraz OSP Zduny, a także
Grupę Operacyjną Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie pod dowództwem zastępcy komendanta.
W przeprowadzonym rozpoznaniu
ustalono, że w wyniku awarii sieci przesy-

FOT. PSP Krotoszyn

Nieznany mężczyzna zaczepia kobiety?
Wydział Kryminalny krotoszyńskiej
policji prowadzi postępowanie
w sprawie zgłoszenia jednej z mieszkanek. Chodzi o nieznanego mężczyznę, który rzekomo wieczorami zaczepia i nagabuje kobiety. Informacje na ten temat pojawiły się również
na jednym z profili facebookowych.

ściciela pojazdu. Policjant z Wydziału
Ruchu Drogowego, pełniący służbę
w rejonie Sulmierzyc, zauważył samochód, który mimo użycia sygnałów
świetlnych i dźwiękowych nie zatrzymał się do kontroli – informuje Piotr
Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
Funkcjonariusz ruszył w pościg,
który się zakończył kilka kilometrów
dalej, w Chwaliszewie. Kierowcą samochodu marki Mercedes był 54-letni
mieszkaniec Sulmierzyc, który jadąc

KROTOSZYN

Nadział się na pręt... Spadł na metalowy płot

23 maja w godzinach wieczornych
w miejscowości Trzemeszno (gmina
Rozdrażew) 29-letni mężczyzna
uległ groźnemu wypadkowi. Przechodząc przez płot, nadział się
na metalowy pręt, który utknął w jego udzie. Poszkodowanego przewieziono do szpitala.
– 29-latek odwiedził w Trzemesznie
kolegę z lat szkolnych. Pili alkohol, ale pokłócili się. Gospodarz go wyprosił. Ten
chciał przejść przez metalowe ogrodzenie
i zdarzył mu się wypadek – nadział się
na pręt. Podobno był agresywny i dlatego
gospodarz kazał mu opuścić posesję. Nie
wiadomo, czy furtka była zamknięta. Być

może mężczyzna uciekał – informuje Piotr
Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi komisariat w Koźminie Wlkp.
Do zdarzenia zadysponowano dwa
zastępy z JRG w Krotoszynie oraz jeden
z OSP w Rozdrażewie. Gdy strażacy dotarli na miejsce, na płocie odgradzającym
posesję znajdował się mężczyzna, a w jego
udzie tkwił wbity metalowy pręt. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych
odcięli pręt w przęśle płotu. Poszkodowanego wraz z metalowym elementem, który utkwił w jego nodze, przekazali Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który zawiózł mężczyznę do szpitala.
(NOVUS)

Do zdarzenia zadysponowano dwa
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Mężczyzna wisiał
na płocie, a metalowy element przebił jego ciało.

FOT. PSP Krotoszyn

FOT. ogn. Piotr Bielawski

24 maja, tym razem w Krotoszynie,
zdarzył się kolejny nieszczęśliwy wypadek. Mężczyzna spadł z wysokości
na metalowy płot. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala
śmigłowcem ratowniczym.

z nadmierną prędkością, wpadł w poślizg i uderzył w jadący przed nim pojazd Volkswagen Passat, a ten następnie zderzył się z kolejnym samochodem. Nikt nie odniósł poważniejszych
obrażeń.
Po ba da niu al ko ma tem oka za ło
się, że kierowca mercedesa miał 0,82
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Został zatrzymany do wyjaśnienia i odpowie za spowodowanie kolizji, jazdę po pijanemu i niezatrzymanie się do kontroli. Od 2017 taki czyn
trak towa ny jest ja ko prze stęp stwo,
za które grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.
(NOVUS)

łowej nastąpił niekontrolowany wypływ
gazu pod ciśnieniem. Decyzją Kierującego Działaniami Ratowniczymi wstrzymano ruch drogowy w pobliżu miejsca zdarzenia. Strażacy przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego wykonali dostęp
do przysypanego piaskiem fragmentu
uszkodzonej rury, następnie założyli hydrauliczny zacisk, usuwając tym samym
nieszczelność.
W trakcie działań na bieżąco monitorowano stężenie gazów niebezpiecznych wokół uszkodzonej rury. Dalsze
czynności związane z likwidacją awarii
pozostawiono pracownikom pogotowia
gazowego.
(NOVUS)

– Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wycięli fragment ogrodzenia i wspólnie z załogą Zespołu Ratownictwa Medycznego przygotowali poszkodowanego do transportu. Będący na miejscu
lekarz podjął decyzję o zadysponowaniu
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeden zastęp pożarniczy skierowano więc
na pobliski stadion w celu zabezpieczenia
miejsca lądowania śmigłowca. Poszkodowanego przewieziono karetką pogotowia
na lądowisko i przekazano załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – informuje kpt. Tomasz Patryas z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Krotoszynie.
(NOVUS)

NA DRODZE

Wymusił pierwszeństwo przejazdu
W piątek, 18 maja, w miejscowości
Brzoza (gmina Rozdrażew) doszło
do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu.
– Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący pojazdem Seat Ibiza 61-letni
mieszkaniec Rozdrażewa, jadąc ze swojej
miejscowości, skręcał w kierunku Kobierna. Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
jadącemu z przeciwka samochodowi
marki Toyota z podpiętą przyczepą.

W tym aucie podróżowały dwie osoby.
W wyniku zdarzenia toyota wjechała
do przydrożnego rowu – informuje Piotr
Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
Sprawca wypadku został przewieziony do szpitala. Z uwagi na obrażenia nie
był w stanie poddać się badaniu alkomatem, dlatego pobrano mu krew na tę okoliczność. – Postępowanie w tej sprawie
prowadzi Komenda Powiatowa Policji
w Krotoszynie – dodaje P. Szczepaniak.
(NOVUS)

Wydarzenia
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SIMCHAT CHAJIM FESTIVAL

Empatia w Refektarzu

W ramach siódmej edycji Simchat
Chajim Festival w galerii Refektarz
w Krotoszynie otwarta została wystawa ,,Empatia”. Ekspozycję można
oglądać do 7 czerwca.
Na wystawę składają się prace artystów związanych z poznańskim Uniwersytetem Artystycznym, takich jak Józef
Czapski, Jerzy Ficowski, Krzysztof Wodiczko czy Henryk Strażewski. Szerzej
o założeniach i przesłaniu, jakie towarzyszy tej ekspozycji opowiedział jej pomysłodawca – profesor Jan Marciniak z UA
w Poznaniu.
– Empatia jest jednym z powodów
istnienia sztuki – mówił prof. J. Marciniak. – Można też powiedzieć, że sztuka
to jedno z najczulszych mediów empatii
lub po prostu następstwo empatii. Szeroko rozumiana empatia obejmuje nie tylko
ludzi, zwierzęta i rośliny, ale także tzw.
rzeczy martwe. Jej obiektem jest na przykład zniszczony budynek poznańskiej synagogi. Obiektem empatii może być nawet kamień, jak w tej opowiedzianej
przez Janusza Korczaka historii o chłopcu, który zbierał kamyki na drodze i zanosił je do lasu, „bo tam ich nikt deptać nie
będzie”. Chłopiec współczujący kamie-

niom przywodzi na myśl Witolda Gombrowicza, który przerwał plażowanie, aby
ratować żuka. Historia o ratowaniu żuków to jeden z moich ulubionych fragmentów „Dzienników” Gombrowicza.
Jest ona studium empatii i jednocześnie
przypowieścią. Tak wskazał na związek
empatii z wolnością wyboru. Odsłonił doświadczalnie granice empatii i wolności,
a przy tym dotknął tego, co nazywamy poświęceniem, czyli praktycznym świadectwem empatii. Dotknął w sposób, który
uwalnia empatię od patosu i egzaltacji.
Zdolność do empatii stanowi cnotę, ale
„... cnota nie jest u nikogo w niewoli. Kto
ją ceni więcej lub mniej, ten jej dostanie
więcej albo mniej. Winien ten, co wybiera. Bóg nie winien” (Platon). Winien ten,
co wybiera... Poczucie winy – sumienie – można nazwać jednym z atrybutów
bądź „objawów klinicznych” empatii.
Specyficznymi objawami empatii są
prace pokazane na wystawie. Ich autorzy
zwracają uwagę na konkretne obiekty empatii, które naznaczyli swoim współczuciem. To m. in. uchodźcy, ofiary wojny,
weterani wojenni, określone miejsca i rzeczy. Zachęcamy do obejrzenia ekspozycji.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Trójka propaguje sport
Na terenie basenu przy ulicy Ogrodowskiego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie zorganizował Dzień Sportu. Przy pięknej,
słonecznej pogodzie cała społeczność placówki propagowała aktywność fizyczną.
Nauczyciele wychowania fizycznego,
pod przewodnictwem Renaty Marszałek-Popiel, przygotowali mnóstwo atrakcji.
Na dwóch kortach, pod okiem Wiesława
Bergera, rywalizowali tenisiści. Zawody

wygrał Piotr Kalak, który pokonał Mateusza Rybickiego oraz Filipa Wojcieszaka.
Przeprowadzono także turniej tenisa
stołowego. Zwyciężył Szymon Fajfer
(IIId), wyprzedzając Wiktora Malca (Ia)
i Dawida Maciejewskiego (IIId).
Nad przebiegiem zmagań czuwał Paweł
Zwierz.
Zawody darta nadzorował Piotr Wiedemann. Najlepiej do tarczy rzucał Artur
Drożdżyński (IId), a kolejne miejsca zajęli
Marcin Ołdakowski (Ie) i Dominik Włodarczyk (IId).

REKREACJA

Sulmierzyce biegały

12 maja odbyła się już ósma edycja
imprezy biegowej pod hasłem „Sulmierzyce na start!”. Wydarzenie
zgromadziło rekordową liczbę zawodników – łącznie startowało 165
biegaczy.

Imprezę zorganizował Uczniowski
Klub Sportowy Sulmierczyk, działający
przy Szkole Podstawowej w Sulmierzycach, pod honorowym patronatem burmistrza Dariusza Dębickiego oraz Beaty
Koprowskiej, dyrektor SP.

W zawodach rywalizowało 38 przedszkolaków, 34 uczniów klas I-III SP, 47
uczniów klas IV-VI SP oraz 46 siódmoklasistów, gimnazjalistów, młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Zawodników dopingowało liczne grono kibiców.
Na poszczególnych dystansach najlepsi byli: Jadwiga Rusin i Maciej Uliczny
(bieg przedszkolaków na 100 metrów),
Kinga Gibasiewicz z kl. IIIa i Szymon Józefiak z IIIa (klasy I-III – 300 m), Weronika Banaszak z VIa i Igor Orlikowski z Va
(klasy IV-VI – 900 m), Monika Jadczak
z LO Krotoszyn i Gracjan Wieczorek
z IIIa gimn. (bieg główny na 1800 m).
Na triumfatorów czekały statuetki, dyplomy i upominki promocyjne miasta. Pośród wszystkich uczestników przeprowadzono również losowanie nagród – sprzętu
sportowego i turystycznego.
Sponsorami imprezy były UKS Sulmierczyk, Urząd Miejski w Sulmierzycach, Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Rada Rodziców przy SP w Sulmierzycach.
(ANKA)

Konkurowali też siatkarze. W finale
plażówki para Jakub Sobkowiak i Mateusz Sroczan ograła Maksymiliana Grządkę i Patryka Śniecińskiego. Trzecie miejsce zajęli Wiktor Grześkowiak i Eryk
Dzwoniarek. Mecze sędziowali Radosław
Stefański i Grzegorz Nowak.
Nie zabrakło również rywalizacji
między nauczycielami a uczniami. Można było wykazać się w takich konkurencjach jak przeciąganie liny, rzut piłeczką
tenisową do kosza, skoki na skakance, rzuty do tarczy czy kręgle. Po podliczeniu
punktów okazało się, iż uczniowie pokonali belfrów, co pokazało, że drzemie
w nich niemały potencjał.
(GRZELO)
FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Zwycięzca pojedzie na Litwę

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie zorganizowano konkurs wiedzy o Litwie oraz mieście partnerskim Mejszagoła. W szranki stanęli
uczniowie podstawówek i klas gimnazjalnych.
Zwyciężył Jakub Stasik (SP nr 1 Krotoszyn). Nagrodą dla niego jest wyjazd
na kolonię na Litwę o wartości 950 zł,
ufundowany przez Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn-Mejszagoła. Drugie miejsce

zajął Arkadiusz Śnieciński (SP nr 1 Krotoszyn), który otrzyma 200-złotowe dofinansowanie do wyjazdu na Litwę, ufundowane przez SP nr 1 i Stowarzyszenie
Sympatyków Krotoszyńskiej Jedynki.
Na trzeciej pozycji uplasowała się Julia
Kwiatkowska (SP nr 8 Krotoszyn), która
otrzymała nagrodę książkową, ufundowaną przez burmistrza Krotoszyna.
Organizatorami konkursu były Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Towarzystwo
Przyjaciół Krotoszyn-Mejszagoła.
(NOVUS)

SULMIERZYCE

SP NR 1 KROTOSZYN

Młodzi mistrzowie matematyki

W Szkole Podstawowej nr 1 w Krotoszynie odbył się Gminny Konkurs
„Mistrz matematyki”, adresowany
do uczniów klas II SP. Zwyciężył Ma-

teusz Szlachta z SP Benice.
Uczestnicy mieli do rozwiązania pisemny test, na który składały się zarówno

pytania zamknięte, jak i otwarte, często
podchwytliwe. Wszystkich powitała Sławomira Kalak, dyrektor SP nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, a Małgorzata
Mielcarek, zastępczyni naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, życzyła wszystkim powodzenia.
Konkurs wygrał Mateusz Szlachta ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Benicach. Kolejne miejsca zajęły
Magdalena Żyto ze Szkoły Podstawowej
nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie
i Agnieszka Kuzia ze Szkoły Podstawowej
nr 4 im. Wojska Polskiego.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

PRZEDSZKOLE MACIUŚ

Uczniowie czytali przedszkolakom
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie
odwiedzili Przedszkole nr 7 Maciuś.
Tym samym zaangażowali się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.
Spotkanie możliwe było dzięki
współpracy dwóch wspomnianych placówek. Nauczycielki z Ósemki, Karina Marszałek i Małgorzata Maciejewska, przygotowały uczniów do odczytania przedszkolakom fragmentów książek w ra-

mach ogólnopolskiej akcji czytania. Dzieci z Maciusia z wielkim zainteresowa-

Matematyczne wędrówki
śladami przyrody

niem słuchały czytanych bajek.
(GRZELO)

W Sulmierzycach przeprowadzono II Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy pod hasłem
„Matematyczne wędrówki śladami
przyrody”. W szranki stanęli uczniowie reprezentujący dziewięć szkół.
Patronat honorowy nad konkursem,
organizowanym przez SP Sulmierzyce,
objęli burmistrz Dariusz Dębicki oraz Karolina Zaborek-Kulawska, przewodnicząca Rady Rodziców. Uczestnikami zmagań
byli uczniowie klas VI i VII z dziewięciu
placówek. Młodzież musiała rozwiązać
test oraz opisać prezentowane przez sulmierzyckie gimnazjalistki doświadczenia.
Zwyciężył Miłosz Żyto ze Szkoły
Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwuję-

zycznymi w Krotoszynie, drugie miejsce
zajął Sebastian Dolata ze Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, a trzecia była Zuzanna Zielezińska ze Szkoły Podstawowej im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach. Ponadto wyróżnienia otrzymali
Miłosz Motyka ze Szkoły Podstawowej
w Zdunach, Miłosz Usarek ze Szkoły
Podstawowej w Uciechowie i Maciej Pacholczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
Pawła II w Krotoszynie.
Po części konkursowej jej uczestnicy
mogli wziąć udział w przeprowadzeniu
dodatkowych doświadczeń – wykrywaniu skrobi w produktach spożywczych
czy witaminy C w sokach owocowych.
(ANKA)

Wydarzenia
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ROZRYWKA

Urszula gwiazdą KrotoFESTU
W sobotę w krotoszyńskim Parku
Miejskim po raz szósty odbył się Festiwal Aktywnych Sąsiadów, czyli
KrotoFEST. Jak co roku wydarzenie
przyciągnęło tłumy mieszkańców
oraz przedstawicieli wielu organizacji, firm, szkół i stowarzyszeń, które
prezentowały się na stoiskach.
Gwiazdą wieczoru była Urszula.

gła”, bańki mydlane, przejażdżki kucykiem, wspinaczkę czy szukanie skarbów
z członkami Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego „Krotoszyn”. Na rozmaitych stoiskach gastronomicznych serwowano domowe wypieki czy tradycyjną
grochówkę.
Przez cały dzień wiele działo się
na scenie umiejscowionej przy pałacu Gałeckich. Przed licznie zgromadzoną publiką wystąpili m. in. tancerze z Centrum

Organizatorami KrotoFESTU jak co
roku były Urząd Miejski w Krotoszynie,
Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw
i Krotoszyński Ośrodek Kultury, we

HISTORIA

Muzealne noce w naszym powiecie
Zwiedzanie obiektów na co dzień
niedostępnych, koncerty, warsztaty,
scenki rodzajowe – to atrakcje przygotowane na kolejną edycję Nocy
Muzeów w naszym powiecie. W Krotoszynie, Zdunach i Sulmierzycach
zwiedzających nie brakowało.

Spotkanie rozpoczęło się od słuchowiska na temat początków miejscowości
Zduny. Następnie wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany w piwniczce
Izby Muzealnej. Obejrzano też prezentację poświęconą Annie Jutrowskiej i epoce
renesansu. Uczestnicy spotkania odśpiewali wspólnie balladę o wspomnianej
właścicielce Zdun, autorstwa Malwiny
Paszek, a ponadto wzięli udział w quizie
historycznym.
Muzeum Regionalne im. Hieronima

W Sulmierzycach Noc Muzeów zorganizowano 12 maja. Przybyli mieszkańcy mogli obejrzeć wiele ciekawych eksponatów oraz scenkę pokazującą, jak wyglądała nauka w szkole w czasach zaborów. Wyemitowano też film dokumen-

talny, w którym dr Hieronim Kroczyński opowiedział historię munduru powstańca wielkopolskiego, pochodzącego
z Sulmierzyc.
Kilka dni później Noc Muzeów odbyła się w Izbie Muzealnej w Zdunach. Imprezę rozpoczęła Jolanta Szymanowska,
dyrektor Zdunowskiego Ośrodka Kultury, a dalszą część prowadziła Łucja Długiewicz-Paszek, kustosz izby. Organizatorzy
tym razem skupili się na postaci Anny Jutrowskiej z rodu Zdunowskich, właścicielki Zdun sprzed 500 lat.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

FOT. Łukasz Cichy

współpracy z wieloma partnerami, którzy wsparli to wydarzenie. Uroczystemu
otwarciu imprezy towarzyszyło jak co roku ogłoszenie zwycięzcy konkursu na najlepszą inicjatywę lokalną. Tym razem
triumfowała Rada Osiedla nr 2, którą wyróżniono za festyn „Powitanie lata”, wręczając bon o wartości 1500 złotych.
Na szóstej edycji KrotoFESTU atrakcji nie brakowało. Dla dzieci przygotowano np. zajęcia plastyczne, malowanie twarzy, seanse w googlach 3D, występy iluzjonisty, grę miejską,, Nasza Niepodle-

Tańca Show Dance, węgierski zespół ludowy, grupa Tacy Nie Inni, Pan Przecinek
& Zespół Depresyjny.
Gwiazdą wieczoru była oczywiście
Urszula z zespołem. Wokalistka znana z takich przebojów jak „Konik na biegunach”,
„Dmuchawce, latawce, wiatr” czy „Malinowy król” rozgrzała krotoszyńską publiczność. Wszyscy znakomicie się bawili.

Ławniczaka w Krotoszynie zorganizowało „swoją” Noc 19 maja. Zwiedzający mogli obejrzeć wystawę stałą oraz czasową,
która poświęcona była powstaniu wielkopolskiemu na Ziemi Krotoszyńskiej. Zaprezentowana została najnowsza pozycja
muzeum – „Legendy i podania Ziemi
Krotoszyńskiej”, z którą związany był
konkurs „Zagadki muzealne”. Wzięło
w nim udział 150 osób. Zadaniem
uczestników było szukanie słowiańskich
stworków, które wymknęły się z legend
i schowały w muzeum. Nagrody dla znalazców ufundowały krotoszyńskie muzeum oraz urząd miejski.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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REKREACJA / KULTURA

Miłośnicy książek na rowerach
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera, wraz z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – koło Krotoszyn, zorganizowała po raz ósmy
Rajd Rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”. W tym roku uczestnicy szczególnie uczcili setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
W rajdzie uczestniczyło ponad 100
rowerzystów, ubranych w pomarańczowe
kamizelki i wyposażonych w odblaskowe
elementy promujące akcję „Bezpieczny
przejazd – zatrzymaj się i żyj!”. W tym
gronie znaleźli się bibliotekarze i czytelnicy, a także członkowie Międzyszkolnego
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego AS Biadki. Grupa rowerzystów
w tym roku udała się do Lutogniewa.
Zanim uczestnicy rajdu ruszyli
na trasę, na parkingu przy bibliotece
wszystkich powitali Ewa Bukowska – dyrektor biblioteki – oraz burmistrz Franciszek Marszałek. Przy okazji przypomniano o zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących na tego typu wyprawach.
Jadąc do Lutogniewa, grupa zatrzymywała się w miejscach związanych z historią regionu. Fakty dotyczące tych

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
29 maja-7 czerwca

godz. 14.00 – FUTRZAKI RUSZAJĄ NA
RATUNEK – Rosja, animowany, 75' - 2D dubbing
godz. 15.30 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 2D
dubbing

godz. 18.00 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 2D
dubbing
godz. 20.30 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 3D
napisy
Wtorki-czwartki

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci
w wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00
na terenie I LO.

30 maja

miejsc oraz „krotoszyńskie drogi do niepodległości” w interesujący sposób
przedstawiał dr Edward Jokiel – prezes
krotoszyńskiego koła Towarzystwa Pamięci
Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919. W Lutogniewie cyklistów powitał ksiądz kanonik Łukasz Żurawski, który zaprosił wszystkich
do miejscowego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, gdzie wysłuchano krótkiej historii świątyni. W ogrodach probo-

stwa czekał na gości słodki poczęstunek.
Potem udali się na grzybek na pieczone
kiełbaski i przepyszny placek.
Po krótkim odpoczynku przyszedł
czas na gry, zabawy i konkursy. Nagrodami były książki oraz materiały promocyjne powiatu krotoszyńskiego, gminy Krotoszyn i kampanii społecznej „Bezpieczny
przejazd”.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Do 7 czerwca

Dzień Dziecka z Urzędem Miejskim w godz. 9.0012.00. Wśród atrakcji: pokaz sprzętu gaśniczego, Wystawa „Empatia” w ramach Simchat Chajim
zabawy z animatorami oraz straż miejska z
Festival w galerii Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka
chodzikiem.
I Gminne Igrzyska Sportowo-Językowe w hali przy Kultury.
ulicy Olimpijskiej, organizowane przez SP nr 1 w
Krotoszynie.
Turniej zbijaka w SP nr 5 w Krotoszynie.
Do 31 maja

Kobierno

Wystawa fotografii uczniów ZSP nr 1 w Krotoszynie 16 czerwca
pt. „Ja czytam, Ty czytasz, My czytamy” na II piętrze
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej.
XXII edycja Biegu Sokoła. Start o godz. 10.00.

Sport
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BIEG KROTOSA

Marcin Witkowski zwycięzcą XXXIX edycji
Za nami już XXXIX edycja Biegu Krotosa. Na dystansie 10 km najszybszy był Marcin Witkowski, który dotarł do mety z czasem 35: 09. Na podium znaleźli się także Yuriy Blahodir oraz Bartosz Pawlaczyk.
Impreza rozpoczęła się w godzinach
porannych od rywalizacji dzieci. Dokładnie
o 11.00 na trasę ruszyli uczestnicy biegu
głównego. Na linię mety dotarło 341 zawodników, a więc jeden więcej niż w poprzedniej edycji.
Najlepszy był Marcin Witkowski, który uzyskał czas 35: 09. Mieszkaniec Krotoszyna poprawił tym samym swoje osiągnięcie sprzed roku, kiedy to uplasował się
na trzecim miejscu. Za zwycięzcą znaleźli
się Yuriy Blahodir (35: 28) z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Bartosz Pawlaczyk
(36: 01) ze Zdun.
Wśród pań najszybsza była będąca
ostatnio wwybornej formie Justyna Olejniczak (40: 09). Reprezentantka KS Krotosz
uplasowała się na 12. miejscu w open.
Napodium wkategorii kobiet stanęły także
Olena Surhno (41: 32) oraz Monika Jadczak (46: 45).
Podobnie jak rok temu klasyfikacja
prowadzona była w 17 kategoriach wieko-

wych – pięciu kobiecych i 12 męskich. Najlepsi w swoich kategoriach byli J. Michow-

ska (K16-19 lat – 48: 37), Z. Walczak
(K20-29 – 50: 06), M. Janik (K30-

-39 – 47:05), J. Żyto (K40-49 – 47:19), A.
Lubańska (K50+ – 53: 31), D. Barczak
(M16-19 – 38: 30), R. Schubert (M20-24 – 44: 23), J. Stawowy (M25-29 – 40: 15), P. Grzempowski (M30-34 – 39: 30), T. Owczarek (M35-39 – 37: 26), A. Kuzia (M40-44 – 38: 42),
K. Olejniczak (M45-49 – 40: 18), A. Łoza
(M50-54 – 40: 42), J. Sobera (M55-59 – 41: 05), C. Sienkiewicz (M60-64 – 42: 32), W. Stawniczy (M65-69 – 41: 51) i W. Rzepczyński
(M70+ – 42: 42).
O miano najlepszego zespołu rywalizowało osiem ekip. Triumfował KS Krotosz
(3: 16: 53), wyprzedzając Koźmin Biega
(3: 32: 52) oraz BS Truchtacz Dobrzyca
(3: 46: 52).
– W tym roku zdecydowaliśmy się
biec razem z grupą znajomych – zakomunikował Szymon Pogoda – Bieg oceniam
bardzo pozytywnie i zaliczam go do udanych. Z pewnością nie były to idealne warunki do bicia rekordów, ponieważ mocno
dawała się nam we znaki wysoka temperatura Polecam wszystkim spróbowania sił
w takiej formie rywalizacji – dodał uczestnik XXXIX Biegu Krotosa.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Czołowa dziesiątka:
1. Marcin Witkowski (Krotoszyn) – 35: 09
2. Yuriy Blahodir (Ostrów Wlkp.) – 35: 28
3. Bartosz Pawlaczyk (Zduny) – 36: 01
4. Tomasz Owczarek (Cieszków) – 37: 27
5. Sławomir Wróblewski (Sobialkowo) – 38: 28
6. Dawid Barczak (Odolanów) – 38: 33
7. Adam Kuzia (Koźmin Wlkp.) – 38: 44
8. Krzysztof Maciejewski (Krotoszyn) – 39: 27
9. Piotr Grzempowski (Krotoszyn) – 39: 32
10. Mateusz Musiał (Oleśnica) – 39: 36
Najlepsi z powiatu krotoszyńskiego:
1. Marcin Witkowski – 35: 09
3. Bartosz Pawlaczyk – 36: 01
7. Adam Kuzia – 38: 44
8. Krzysztof Maciejewski – 39: 27
9. Piotr Grzempowski – 39: 32
12. Justyna Olejniczak – 40: 09
13. Karol Olejniczak – 40: 16
15. Dominik Rychlik – 40: 32
16. Artur Marek – 40: 33
29. Karol Mroczkowski – 42: 32

Sport
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SIATKÓWKA PLAŻOWA

Triumf Kaczmarka i Lewandowskiego

Na specjalnie zbudowanych boiskach
na placu Wolności w Poznaniu rywalizowały 32 pary. Wśród grających zawodników byli m. in. aktualni mistrz Austrii
i wicemistrz Anglii w hali. Po ponad 10

godzinach zmagań triumfowali Kaczmarek i Lewandowski.
W finale krotoszynianin i jego kolega
zmierzyli się z braćmi Andrysami i był to
najdłuższy pojedynek zawodów. Pierwszą
partię wygrali 15: 9 wrocławianie, ale potem do głosu doszli Kaczmarek i Lewandowski, pokonując rywali w dwóch kolejnych setach do 13 i do 14.
Triumfatorzy mogli wziąć udział
w turnieju gwiazd następnego dnia, w którym uplasowali się na trzeciej pozycji.
(ANKA)

BIEGI

Ekipa MAHLE w biegu firmowym
944 sztafety wystartowały w VI Biegu Firmowym, który 19 maja odbył
się we Wrocławiu. W imprezie wzięła
udział także reprezentacja MAHLE
Krotoszyn.

FOT. Team Proskos

Krotoszyński siatkarz Sebastian Kaczmarek wraz z partnerem Pawłem Lewandowskim rozpoczęli sezon plażowy od turnieju LOTTO Plaża Wolności.
Duet ten nie miał sobie równych i zwyciężył, zapewniając sobie możliwość
występu w turnieju gwiazd.

uzyskała czas 01: 47: 08 i zajęła 56.
miejsce w kategorii open oraz 20. w ka-

tegorii mieszanej. W zespole pobiegli
Rafał Bystrowski (czas: 19: 43), Marta
Janik (21: 31), Marek Ostój (22: 14),
Leszek Kokot (22: 43) i Krzysztof Kasprzak (20: 57).
(ANKA)

POD NASZYM PATRONATEM

Znamy finalistów Pucharu Krotoszyna

W pierwszym spotkaniu zmierzyły się zespoły Pancomu i Igloo. Mimo
gry w osłabionym składzie faworytem
byli zdunowianie. Mecz obfitował
w walkę oraz gole. Ostatecznie skuteczniej zagrał zespół Igloo, wygrywa-

Sebastian Szostak
mistrzem superligi
Po ośmiu miesiącach zmagań poznaliśmy triumfatora Superligi Darta.
Najlepszy okazał się Sebastian Szostak, który w końcowej klasyfikacji
wyprzedził Przemysława Pawlickiego
oraz Przemysława Sawickiego.

Ideą biegu jest promowanie zdrowej rywalizacji i aktywności fizycznej
wśród pracowników firm oraz pomoc
najbardziej potrzebującym dzieciom.
Zmagania sztafet polegały na pokonaniu 5x5 km.
Drużyna krotoszyńskiego MAHLE

W miniony weekend rozegrane zostały mecze półfinałowe rozgrywek
o Puchar Krotoszyna. Na orliku
przy ulicy Olimpijskiej awans do finału wywalczyły ekipy A Seree Tee oraz
Igloo.

DART

jąc 11: 7. Znakomite zawody rozegrał
Daniel Gasztyk.
W drugim półfinale ekipa A Seree
Tee pokonała 11: 6 MTV. Team AST kontrolował sytuację na boisku i cały czas
utrzymywał prowadzenie. Na uwagę zasługuje trafienie Daniela Olejnika w drugiej połowie, który posłał piłkę lobem
w samo okienko bramki strzeżonej przez
Michała Troszczyńskiego. W bramce
AST świetnie spisywał się Marcin Nowak.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

W pierwszej fazie w superlidze rywalizowało 17 uczestników. Potem dwóch
darterów wycofało się z dalszych zmagań.
Zwycięzcą superligi został Sebastian
Szostak, który w całym sezonie poniósł
tylko jedną porażkę i zanotował jeden remis, a resztę pojedynków wygrał. – Cieszę
się, że przez tak długi czas udało mi się
utrzymać wysoką formę, która dała mi
ostatecznie końcowe zwycięstwo – skomentował triumfator. – Myślę, że duża
w tym zasługa regularnych treningów
z moim przyjacielem, Piotrem Figlakiem.
To dzięki niemu zostałem najlepszym zawodnikiem tegorocznej superligi, za co jestem mu bardzo wdzięczny.
Drugie miejsce zajął Przemysław
Pawlicki, a na trzeciej lokacie uplasował

się Przemysław Sawicki. Wśród kobiet
triumfowała Marta Pawlicka.
Najwięcej razy, bo aż 11, maksymalną liczbę oczek (180 pkt.) rzucił P. Pawlicki. Z kolei maksymalną ilością punktów
na „dziewiętnastkach” może pochwalić
się Ł. Kolanowski (trzykrotnie). Najszybciej lega 13. lotką zakończył P. Pawlicki,
natomiast najwyższe zakończenie partii
zaliczył M. Wojtkowiak (154 pkt.), co jest
najlepszym wynikiem w historii krotoszyńskiej Superligi Darta.
– Ogromne brawa należą się
wszystkim uczestnikom rozgrywek – powiedział P. Pawlicki. – Była to
najbardziej zaskakująca i wyrównana
edycja superligi w historii. Miło widzieć,
że poziom rozgrywek rośnie i w naszym
mieście jest coraz więcej dobrych darterów. Łącznie padło 30 „maksów”, 224
razy rzucono ponad 140 pkt., a 1487 razy oddano rzuty powyżej 100
pkt. – podsumował prezes Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta.
(GRZELO)
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PŁYWANIE

SIATKÓWKA

Wielkopolanie na trzecim miejscu Ozłocony Powroźnik
Trzecie miejsce zajęła siatkarska
kadra Wielkopolski na XXIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Sportach Halowych. Trenerem zespołu jest Piotr Robakowski.
W turnieju męskim, który rozegrano
w Pile, rywalizowało 16 drużyn. W trakcie uroczystej inauguracji zawodów ślubowanie w imieniu trenerów odczytał
Piotr Robakowski, który na co dzień szkoli siatkarzy UKS Piast Krotoszyn.
Wielkopolska trafiła do grupy z reprezentacjami Śląska, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego. W pierwszym spotkaniu podopieczni Piotra Robakowskiego pokonali ekipę Podkarpacia 2: 0 (25: 20,25: 20). Potem ulegli rywalom ze Śląska 0: 2 (26: 28, 21: 25),
a na koniec zmagań grupowych bez trudu
ograli zespół z woj. świętokrzyskiego 2: 0
(25: 13,25: 16).
W ćwierćfinale Wielkopolanie zagrali z drużyną z woj. kujawsko-pomorskiego
i choć pierwszą partię przegrali, to
w trzech kolejnych byli lepsi i zwyciężyli 3: 1 (19: 25, 25: 16, 25: 22, 25: 20).
W półfinale natomiast nie sprostali teamowi z pomorskiego, ulegając w trzech
setach (23: 25, 21: 25, 21: 25). – Mecz

był bardziej zacięty, niż wskazuje na to
wynik – opowiada P. Robakowski. – W pierwszym secie byliśmy blisko
wygranej, a w drugim prowadziliśmy
już 17: 11. W trzeciej partii do 20 punktu spotkanie było wyrównanie, ale w końcówce naszym zawodnikom dało się we
znaki zmęczenie całym turniejem.
W meczu o trzecie miejsce podopieczni krotoszyńskiego trenera pokonali ekipę w woj. łódzkiego 3: 1
(25: 22, 25: 27, 25: 20, 25: 17), sięgając
po historyczny pierwszy medal na OOM.
Złoto zdobyli siatkarze ze Śląska. W zespole Wielkopolski zagrali: Ł. Nowak, J.
Hajduk, J. Bączkiewicz, M. Konkiewicz,
K. Jankowski, M. Nawrocki, D. Dulski,
H. Juszczak, K. Małecki, M. Bartkowiak,

W. Kossmann, K. Podsadny, D. Gierdalski i A. Drzewiecki. Sztab trenerki tworzyli P. Robakowski, D. Smektała, Ł. Burliński oraz S. Stefański.
Dobra gra zawodników z Wielkopolski nie uszła uwadze trenerów młodzieżowej reprezentacji Polski. Powołania
na zgrupowanie otrzymali bowiem rozgrywający M. Konkiewicz, przyjmujący J.
Hajduk i atakujący D. Dulski.
– Od dziesięciu lat jestem trenerem
kadry Wielkopolski, a w OOM prowadziłem reprezentację naszego regionu sześciokrotnie – mówi P. Robakowski. – Z rocznikiem 2002 pracuję już
trzeci rok. Uważam, że bolączką Wielkopolski jest brak silnych klubów, które osiągałyby znaczące wyniki w młodzieżowych finałach MP. We wspomnianym
roczniku żaden wielkopolski team nie dotarł do finałów, dlatego pracy z reprezentacją nie można oprzeć o jeden czy dwa
wiodące kluby. W Podkarpaciu jest Resovia, na Śląsku Jastrzębski Węgiel czy AZS
Częstochowa, a na Pomorzu Trefl
Gdańsk. Dziękuję wszystkim ze sztabu
trenerskiego, którzy swoją ciężką pracą
pomogli nam zająć trzecie miejsce – dodaje trener.
(GRZELO)

Znakomicie spisał się Konrad Powroźnik na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Pływaniu. Nasz zawodnik
w Poznaniu wywalczył sześć złotych
medali, co świetnie rokuje przed lipcowymi mistrzostwami Europy.
Konrad Powroźnik okazał się najlepszy w sześciu konkurencjach – 50 m stylem motylkowym, 100 m motylkowym, 200 m zmiennym, 50 m klasycznym, 100 m klasycznym oraz 50 m dowolnym. – Jestem bardzo dumny ze swojej formy w Poznaniu – przyznaje K. Powroźnik. – Wraz z klubowym kolegą
z Wrocławia wywalczyliśmy wspólnie
dziesięć medali na mistrzostwach kraju.
Teraz każdy mój start podporządkowuję

mistrzostwom Europy, które odbędą się
w dniach 2-7 lipca w Lublinie.
Przed Powroźnikiem teraz bardzo intensywny okres. – 22 maja rozpoczęło się
zgrupowanie w Łodzi – oznajmia pływak. – Następnie rywalizować będę
na mistrzostwach Śląska. To będzie mój
ostatni start przed ME. Staram się zbudować odpowiednią formę na najważniejsze
dla mnie w tym roku zawody.
Na ME w Lublinie K. Powroźnik rywalizować będzie na 50, 100 i 200 m stylem motylkowym, 200 i 400 stylem
zmiennym oraz 200 m stylem dowolnym. Ponadto wystartuje w sztafetach – 4x100 m dowolnym, 4x100 m
zmiennym oraz 4x200 m dowolnym.
(GRZELO)
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Rawia rozbiła Białego Orła

WTOREK, 29 maja 2018

ma nic na nasze usprawiedliwienie – skomentował Patryk Szulc. – Po dobrym początku rundy nasze ostatnie spotkania
wyglądają źle. Zmęczenie, kontuzje oraz
krótki okres przygotowawczy dają o sobie
znać. Chcemy w najbliższą sobotę godnie
pożegnać się na własnym boisku z IV ligą – dodał zawodnik Białego Orła.
(GRZELO)

Rawia Rawaq Rawicz - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 5:0 (1:0)

Wyjazdowy mecz z Rawią Rawicz
zawodnicy Białego Orła Koźmin
Wlkp. z pewnością chcieliby jak
najszybciej zapomnieć. Miejscowi
bowiem zaaplikowali gościom pięć
goli, nie tracąc żadnego, i zasłużenie wygrali.

Worek z bramkami rozwiązał M. Pijanowski, trafiając do siatki z rzutu karnego. Kolejne gole padły po przerwie. Koźmińskiego bramkarza pokonali jeszcze O.
Maciejewski, A. Wąchała, T. Skrzypczak
i K. Jarus.
– Zagraliśmy bardzo słaby mecz i nie
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waniu z rzutu rożnego. Już w czwartek
Astra na własnym obiekcie zagra z Raszkowianką Raszków.

Astra
na piątkę

(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Czwartą wygraną z rzędu zanotowała Astra Krotoszyn. Podopieczni
Leszka Krutina nie mieli żadnych
problemów z Pogonią Trębaczów
i wygrali wysoko, bo aż 5: 0.
Wynik meczu otworzył po 10 minutach gry Kamil Czołnik, wykorzystując sytuację sam na sam z golkiperem Pogoni.
Potem podwyższył Karol Krystek, kopiując cudowne uderzenie Garetha Bale'a z finału Ligi Mistrzów. Nożyce gracza Astry

Astra Krotoszyn – Pogoń
Trębaczów 5:0 (3:0)

były nie mniej efektowne. Tuż przed przerwą bramkarza Pogoni technicznym strzałem pokonał Oliwier Kuszaj.
W 47. minucie pięknym uderzeniem
z rzutu wolnego popisał się Łukasz Wawrocki i było 4: 0. Wynik ustalił Jędrzej
Paczków, trafiając do siatki po dośrodko-
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Koncertowa gra Piasta
karnego. Jeszcze przed przerwą na 5: 0
podwyższył Marcin Kurzawa, wykorzystując centrę Kamińskiego.
Po zmianie stron miejscowi oszczędzili rywali i dołożyli tylko jedno trafienie. Rezultat konfrontacji ustalił wprowadzony z ławki Eryk Jędrzejak.
(GRZELO)

Piast Kobylin nie dał żadnych szans
Olimpii Brzeziny, zwyciężając 6: 0.
Piorunujący w wykonaniu gospodarzy był zwłaszcza początek meczu,
gdyż nim minęła 20. minuta, zaaplikowali przyjezdnym cztery gole.
W 2. minucie wynik spotkania otworzył Patryk Kamiński. Drugi gol padł
po dobitce Kamila Kubiaka, po uderzeniu z rzutu karnego. Potem bramkarza
gości pokonywał Jakub Szymanowski,
strzelając dwa razy nie do obrony zza pola

BRAMKI: 1:0 – Mateusz Pijanowski (25’
karny), 2:0 – Oskar Maciejewski (56’),
3:0 – Arkadiusz Wąchała (75’), 4:0 –
Tomasz Skrzypczak (80’ karny), 5:0 –
Kacper Jarus (90’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Bastrzyk,
Konopka (80’ Kaczyński), Kaczmarek,
Maciejewski (60’ Juskowiak) – Wosiek,
Oleśków (72’ Jagodziński), Błażejczak,
Kamiński, Miedziński (25 M. Leoniak) –
M. Szulc

Piast Kobylin – Olimpia Brzeziny
6:0 (5:0)
BRAMKI: 1:0 – Patryk Kamiński (2’),
2:0 – Kamil Kubiak (4’), 3:0 – Jakub
Szymanowski (12’), 4:0 – Jakub
Szymanowski (18’), 5:0 – Marcin
Kurzawa (38’), 6:0 – Eryk Jędrzejak
(66’)
PIAST: Poślednik – Kubiak, Snela, A.
Kurzawa, Marchewka (75’ Stanisławski)
– Kamiński, Szymanowski, M. Kurzawa,
Mac. Wachowiak (64’ Kowalski) –
Bzodek (55’ Jędrzejak), Kokot

BRAMKI: 1:0 – Kamil Czołnik (10’), 2:0
– Karol Krystek (23’), 3:0 – Oliwier
Kuszaj (43’), 4:0 – Łukasz Wawrocki
(47’ wolny), 5:0 – Jędrzej Paczków (60’
głową)
ASTRA: Jarysz – Juszczak (50’
Stachowiak), Wawrocki, Olejnik,
Jankowski, Krystek, Kuszaj (65’
Kuźnicki), Adamski, Piwowar (60’
Roszczak), Paczków, Czołnik

Mariusz Walkowiak
Chiropraktyka metodą Pierce'a to zaawansowana terapia, prowadzona na specjalnej kozetce
z zapadniami,
która pozwala
na wyjątkowo dokładne i bezpieczne działanie, nawet
w przypadku skomplikowanych problemów odcinka szyjnego kręgosłupa i zro-

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

