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NASZE AKCJE

Praczyk przekaże mebel do pokoju oraz

Poznaliśmy laureatów naszego konkursu!
Przed tygodniem zakończyło się
głosowanie w naszym konkursie
WYMARZONY POKÓJ MALUCHA!
Laureatami zostali Alicja Miłkowska i jej
syn Antoni, zdobywając 34,3% głosów.
Teraz Panią Alicję czeka remont pokoju
Jej dziecka. Serdecznie gratulujemy!

DZIŚ W NUMERZE:
● KROTOSZYN

● UROCZYSTOŚĆ

Tomasz Niciejewski
prezesem CSiR
WODNIK

20-lecie podpisania
umowy o partnerstwie
z Dierdorfem

Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 6

● POLITYKA

Poseł Jan Mosiński o
programie Dobry Start

TWÓJ DOM i OGRÓD

Czytaj na str. 4

Czytaj na str. 8-11

● DODATEK

● Z SESJI

Pacjent jest numerem
jeden - dyskusja
krotoszyńskich
radnych

● POWIAT

Drugi etap Rajdu
po Ziemi
Krotoszyńskiej

Czytaj na str. 4
● WYDARZENIE

Monika Kuszyńska
gwiazdą Dni Gminy
Rozdrażew
Czytaj na str. 5

Czytaj na str. 12
● SPORT

Piłkarski turniej
Kobylin Summer Cup
Czytaj na str. 16

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

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.
KINGA KOSTKA
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Oświadczenie Przedsiębiorstwa
Handlowego A-T S.A.
z dnia 29 czerwca 2018
W dniu 28 czerwca 2018 na drodze
krajowej S7 miał miejsce nieszczęśliwy
wypadek, w którym rannych zostało 3
naszych pracowników, w tym jeden
z nich bardzo ciężko. W chwili obecnej
lekarze mówią, że nikomu już nie zagraża
niebezpieczeństwo utraty życia. Na miejscu wypadku pojawiła się nasza Kierowniczka Regionalna wraz z kolejnym pracownikiem z tamtego rejonu. Natomiast
w godzinach popołudniowych do przebywających w szpitalach poszkodowanych pracowników dotarł Prezes Spółki
wraz z Dyrektorem Sprzedaży Hurtowej.
Rozmawiali oni z poszkodowanymi pra-

cownikami oraz z żoną pracownika najciężej rannego. Po ustabilizowaniu się jego stanu oraz określeniu potrzeb zostanie
podjęta decyzja, w jakiej formie firma będzie mogła mu pomóc.
Niestety, w tym zdarzeniu zginął
mieszkaniec Krotoszyna, który pracował
dla firmy współpracującej z A-T. Jest
nam z tego powodu niezmiernie przykro.
Cały czas trwa dochodzenie prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratury.
Zarząd
Przedsiębiorstwa Handlowego A-T S. A.

HISTORIA

Replika munduru
powstańczego dla muzeum
Kilka tygodni temu poznańska firma
Hero Collection podarowała Muzeum Regionalnemu im. Hieronima
Ławniczaka w Krotoszynie replikę
niemieckiego munduru z końcowego okresu I wojny światowej.

FOT. www.krotoszyn.pl

Uniformy tego typu używane
były przez powstańców wielkopolskich aż do początku lutego 1919 r.
Na mundurze naniesione są charakterystyczne dla wojsk powstańczych polskie elementy. W przekazanym komplecie znalazły się furażerka wojskowa (feldmutze M17)
z orzełkiem wielkopolskim, kurtka wojskowa (M15) z biało-czerwonymi wstążkami, pas wojskowy
(M1915) z pruską klamrą i parcianym paskiem, ładownice mauser
wz. 1909, bagnet wz. 98/05 z pochwą i żabką, chlebak wz. 1893,
manierka wz. 1907, spodnie wojskowe M15 i trzewiki z owijaczami.
Wydawca: Wielkopolska Squad S.C.

NA DRODZE

Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny:
Andrzej Kamiński 691 275 725
a.kaminski@glokalna.pl
Grzegorz Nowak

Uderzył
w drzewo

g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
g.kotecki@glokalna.pl

Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl
Wydawca nie odpowiada za treść
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

22 czerwca w miejscowości Klatka
(gmina Koźmin Wlkp.) doszło do wypadku drogowego. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie
nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w przydrożne drzewo.
Na miejsce skierowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz jeden
z koźmińskiej OSP. Jak się okazało,

PSP Krotoszyn

FOT.

Mundur trafił już jako manekin na stałą wystawę. Szczególne
podziękowania krotoszyńskie muzeum skierowało do ofiarodawcy
cennego historycznego eksponatu – Krzysztofa Kłosowskiego,
właściciela firmy Hero Collection.

samochód marki Peugeot 307 uderzył lewym bokiem w drzewo i zatrzymał się w polu. Kierowca znajdował się już pod opieką Zespołu
Ratownictwa Medycznego.
Strażacy pomogli w przetransportowaniu
poszkodowanego
do karetki pogotowia, a w rozbi-

tym aucie odłączyli akumulator.
Ze względu na rozrzucone
na znacznym obszarze elementy
karoserii, przeszukano przyległy
teren w celu wykluczenia udziału
innych osób w zdarzeniu. Kierowcę
natomiast
przewieziono
do Szpitalnego Oddziału Ratunko-

OPRAC. (NOVUS)

wego. Na koniec działań z jezdni
usunięto pozostałości po wypadku.
– Z relacji świadków wynika,
iż kierujący samochodem Peugeot,
jadąc środkiem jezdni od strony
Koźmina Wlkp., wyjechał z łuku
drogi ze znaczną prędkością,
po czym wpadł w poślizg i uderzył
w drzewo. Mężczyzna był trzeźwy.
Nie miał przy sobie prawa jazdy
i potwierdzenia ubezpieczenia pojazdu. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia – informuje Piotr Szczepaniak, oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)
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KOŹMIN WLKP.

Obwodnica to konieczność
Koźmińscy radni przyjęli stanowisko
w sprawie konieczności budowy obwodnicy miasta i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 438 na odcinku Koźmin
Wlkp. – Borek Wlkp. Te dwa oficjalne
dokumenty, jednogłośnie przyjęte przez
Radę Miejską, przesłano do Prezesa Rady Ministrów i marszałka województwa
wielkopolskiego.
Inicjatorem wyrażenia przez Radę Miejską wKoźminie oficjalnych stanowisk wsprawie realizacji tych ważnych dla mieszkańców
inwestycji był radny Marcin Leśniak.
– Rada Miejska w Koźminie Wlkp., mając na uwadze przede wszystkim dobro
mieszkańców gminy Koźmin Wlkp., wraz ze
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz komfortu ich życia, wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z brakiem decyzji o budowie obwodnicy Koźmina Wlkp.
Z dostępnych informacji wynika, iż budowa
obwodnicy po raz kolejny została odłożona
w czasie. Jest to inwestycja strategiczna dla
rozwoju Koźmina Wlkp. W chwili obecnej
cały tranzyt odbywa się drogą krajową nr 15
przez ścisłe centrum miasta. Wszystko to powoduje ogromne niebezpieczeństwo dla
mieszkańców. Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio przydrodze nr15 ponoszą systematycznie ogromne koszty finan-

sowe spowodowane ruchem blisko 8 tys. pojazdów na dobę. Naprawa spękanych ścian
oraz elewacji budynków w żaden sposób nie
jest refundowana przez Państwo czy Zarządcę drogi, tzn. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Brak budowy obwodnicy
powoduje również wstrzymanie prac rewitalizacyjnych centrum Koźmina Wlkp. oraz
szeregu inwestycji powiązanych. Wynikiem
czego jest niezadowolenie mieszkańców. Należy zaznaczyć, iż Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad posiada dokumentację projektową, którą należy jak najszybciej
zaktualizować. Wlatach poprzednich zostały
również poczynione wykupy gruntów
umożliwiające sprawną realizację inwestycji – czytamy wstanowisku koźmińskiej rady
na temat obwodnicy.
W sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 438 radni stwierdzili, że jest ona
jedną zgłównych dróg tranzytowych iodwielu lat mieszkańcy oczekują tej inwestycji. Kilka tysięcy pojazdów poruszających się tą drogą powoduje ogromną uciążliwość dla mieszkańców. Do takiego natężenia ruchu nie jest
ona dostosowana. Nawierzchnia w wielu
miejscach jest spękana i „skoleinowana”. Brakuje bezpiecznych skrzyżowań, na wielu odcinkach nie ma ciągów pieszych czy ścieżek
rowerowych.
(NOVUS)

KROTOSZYN

Zmiana w zarządzie WODNIKA

Na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie, która odbyła się w miniony
czwartek, burmistrz Franciszek Marszałek poinformował zebranych, że

wygasła kadencja Zarządu Centrum
Sportu i Rekreacji WODNIK.
W związku z tym ustalono nowy – na okres jednego roku.

Na prezesa zarządu spółki powołano
Tomasza Niciejewskiego, który tym samym zastąpił Jacka Cierniewskiego. Dotychczasowy szef CSiR został natomiast
wiceprezesem.
Tomasz Niciejewski to emerytowany
strażak, były zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Krotoszynie i wieloletni rzecznik prasowy komendy. Już w marcu został wybrany
na członka Zarządu CSiR WODNIK, zastępując główną księgową spółki, Hannę
Mańkowską. Do jego dotychczasowych zadań należała organizacja imprez i współpraca z klubami oraz stowarzyszeniami
korzystającymi z oferty WODNIKA.
(NOVUS)
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POLITYKA

INWESTYCJE

Poseł Mosiński
o programie Dobry Start

Ścieżka została
poszerzona
27 czerwca dokonano odbioru poszerzonej ścieżki rowerowej z Krotoszyna do Chachalni. Ta powiatowa
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inwestycja została zrealizowana
dzięki wsparciu finansowemu samorządów Krotoszyna i Zdun.
W odbiorze uczestniczyli m. in. starosta Stanisław Szczotka, wicestarosta Paweł
Radojewski, radny powiatowy – Juliusz
Poczta oraz burmistrzowie Krotoszyna
i Zdun – Franciszek Marszałek i Tomasz

Chudy. Włodarze powiatu podziękowali
burmistrzom za owocną współpracę.
Koszt prac związanych z poszerzeniem ścieżki pieszo-rowerowej na drodze
powiatowej
nr
5165P
wyniósł 1 282 035 zł. Zdunowski samorząd
dołożył 330 tys. zł, a krotoszyński 320
tys. zł.
(NOVUS)

Z SESJI

To pacjent jest numerem jeden!
22 czerwca odbyła się konferencja
prasowa z udziałem Jana Mosińskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości.
Parlamentarzysta przede wszystkim
mówił o założeniach nowego programu rządowego Dobry Start.
Dobry Start to 300 zł wsparcia, które
będzie wypłacane raz w roku wszystkim
uczniom. Wnioski można składać od 1
lipca. Z projektu może skorzystać ponad 4,6 miliona dzieci i młodzieży. – Według danych CBOS wydatki roczne
na wyprawkę to kwota 686 zł na jedno
dziecko, w przypadku dwójki – jest
to 1268 zł, a przy trójce – 1729 zł – oznajmił Jan Mosiński.
Program Dobry Start przysługuje
dzieciom uczącym się, aż do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku osób
niepełnosprawnych próg wiekowy wynosi 24 lata. – A zatem budżet rodziny
z trójką dzieci zasili aż 900 złotych. Pieniądze te można wykorzystać na zakup
pomocy szkolnych, odzieży czy sprzętu
sportowego, potrzebnego na zajęcia wy-

chowania fizycznego – wyjaśniał parlamentarzysta.
Ogółem w powiecie krotoszyńskim
do programu zakwalifikować się może 11 413 uczniów. Potrzebna więc będzie kwota 3 423 900 zł. Koszty obsługi
programu to dodatkowe 55 tys. zł.
W programie Dobry Start nie obowiązuje kryterium dochodowe. Poseł Mosiński zaznaczył, że nie należy dzielić
dzieci na bogate i biedne. – Rodzice mają
prawo po te środki sięgać, ale nie muszą.
Ktoś, kto jest bogaty i nie będzie chciał
składać wniosku do gminy, tak jak w przypadku programu 500+, nie musi z tej pomocy skorzystać – powiedział parlamentarzysta.
Wnioski o przyznanie środków w ramach programu Dobry Start można składać (od 1 lipca do 30 listopada) drogą
elektroniczną poprzez portal empatia.
mrpips. gov. pl lub przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia przyjmować je
będą mogły również ośrodki pomocy społeczne.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie radny Sławomir Augustyniak poruszył temat szpitala powiatowego. W rozmowie z dyrekcją SP
ZOZ nie spodobało mu się hasło
,,Stop przemocy pacjenta nad personelem medycznym”.
– Moje pytanie kieruję do pana burmistrza jako członka Rady Społecznej
przy szpitalu – powiedział S. Augustyniak. – Mam taki niedosyt i nie jestem zadowolony, że nie drążyłem tego tematu
podczas spotkania z dyrektorem. Oczywiście cieszą mnie informacje, że rozbudowujemy szpital na bardziej nowoczesny, że będzie więcej usług medycznych. Ale poraziła
mnie polemika, w jaką wdałem się z panem
dyrektorem.
Radny wspomniał, że podczas spotkania z Krzysztofem Kurowskim, dyrektorem SP ZOZ, na prezentacji ukazała się
plansza z hasłem „Stop przemocy pacjenta
nad personelem medycznym”. – Pamiętacie państwo, że z tym polemizowałem. Ja
sam mam do czynienia z wieloma klientami. Wiem dobrze, że jesteśmy różni. Zdarzają się klienci, którzy na pewno sprawiają
problemy personelowi medycznemu, może nie zawsze słusznie. Jeżeli pokazujemy

coś takiego, to powinno być załączone coś
jeszcze – „Pamiętaj, personelu medyczny,
że masz do czynienia z ludźmi, którzy potrzebują pomocy, są zestresowani, zagubieni, liczą, że uda im się uzyskać pomoc” – stwierdził S. Augustyniak.
Jak zaznaczył, skoro wszyscy dokładają
pieniądze na rozwój szpitala, to mają prawo
oczekiwać pewnych prawidłowych zachowań. Zwrócił uwagę, że często na portalach
społecznościowych czy w lokalnych mediach pojawiały się nieprzychylne komentarze na temat tego, jak traktowani są pacjenci w szpitalu.
– To pacjent jest numerem jeden – podkreślił radny Augustyniak. – My
jako radni jesteśmy po to, by pomagać ludziom. Nawet w sytuacjach pewnych zapędów klienta trzeba zagryźć zęby i robić swo-

je, jeśli chcemy być dobrze odbierani. W tej
konkretnej sytuacji opisywanej przez media ludzie przyszli do szpitala ze strachem,
wielkim problemem. Ta formuła, która została przedstawiona przez dyrektora szpitala, nie do końca nam odpowiada. Dyrektor
odpowiedział, że głównym problem jest
klient-pieniacz – oznajmił S. Augustyniak.
– W pełni zgadzam się z wnioskiem
radnego Augustyniaka – odrzekł burmistrz Franciszek Marszałek. – Pozycja pacjenta jest trochę inna niż lekarza czy personelu medycznego, nie można tego mierzyć
jedną miarą. Na posiedzeniu społecznej rady przy szpitalu zwrócę uwagę na to, by było to zbilansowane. Każdy powinien się zachowywać przyzwoicie – spuentował włodarz Krotoszyna.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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PLEBISCYT

Kto zostanie najlepszym dzielnicowym?
Komenda Powiatowa Policji po raz kolejny organizuje Plebiscyt „Najlepszy
dzielnicowy powiatu krotoszyńskiego”.
Zachęcamy do udziału w tej zabawie.
Zazwyczaj nie bierze udziału w spektakularnych akcjach policjantów kryminalnych czy ruchu drogowego, ale wykonuje codzienną, żmudną pracę, której efektem ma
być wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród
mieszkańców danego rejonu. Powinien doskonale znać swoją dzielnicę, jej mieszkańców iich problemy. Często jest pierwszą osobą, do której zgłaszają się jego „podopieczni”
ze swoimi problemami.
DZIELNICOWY, bo o nim mowa – jest nazywany „policjantem pierwszego kontaktu”. Czy znasz dzielnicowego?
Czy masz do niego zaufanie? Czy uważasz,
że jest przyjazny i pomocny? Jeżeli pomógł
Ci w rozwiązaniu Twojego problemu, poradził, pokierował do osób, które mogły udzie-

lić Ci specjalistycznej pomocy – zagłosuj!
Praca dzielnicowego ma szczególny charakter. Dzielnicowy w ramach swych obowiązków dba nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale utrzymując z nimi stały kontakt, niejednokrotnie pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów.
Aby podkreślić wyjątkowość służby
pełnionej przez dzielnicowych oraz umożliwić mieszkańcom powiatu krotoszyńskiego
ocenę poszczególnych dzielnicowych, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa
Powiatowego w Krotoszynie oraz Komenda
Powiatowa Policji w Krotoszynie organizują
Plebiscyt „Najlepszy dzielnicowy powiatu
krotoszyńskiego 2018”.
Żeby zagłosować na najlepszego dzielnicowego, wystarczy wypełnić kupon, który
zamieszczony obok i dostarczyć do redakcji
gazety, Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie lub komisariatów/posterunków.
OPRAC. (ANKA)

Sylwetki wszystkich dzielnicowych znajdziesz
na stronie: www.krotoszyn.policja.gov.pl/

DNI GMINY

Kabaret Ławeczka i Monika Kuszyńska
w Rozdrażewie
W miniony weekend na terenie
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie odbyły się Dni
Gminy. W niedzielę liczną widownię
przyciągnęły gwiazdy – panowie
z kabaretu Ławeczka, znani z serialu
„Ranczo”, oraz Monika Kuszyńska,
była wokalistka Varius Manx.
W sobotę przy „Chacie na Rozdrożu”
zorganizowano akcję poboru krwi i rejestracji dawców szpiku kostnego. Wieczorem natomiast odbyła się zabawa taneczna z zespołem BLU SEX.
W programie następnego dnia znalazły się m. in. parada i konkurs pojazdów
bezsilnikowych w symbolice narodowej,
prezentacja artystyczna placówek oświatowych czy sportowo-rekreacyjny turniej
sołectw.
Dla dzieci magiczny pokaz zaprezentował iluzjonista Marcin Gogołowicz,
a zabawy i inne atrakcje przygotowało Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew.
Liczne grono publiczności przyciągnął występ kabaretu Ławeczka. Aktorzy
znani m. in. z serialu „Ranczo” rozbawili
rozdrażewską widownię. Później wszyscy
świetnie się bawili na koncercie gwiazdy
muzycznej – Moniki Kuszyńskiej, która
przed trzema laty reprezentowała Polskę
na Konkursie Piosenki Eurowizji.
Zwieńczeniem Dni Gminy Rozdrażew była zabawa taneczna, którą prowadził DJ DAXIOR.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Płatności bezgotówkowe w urzędzie

20-lecie przyjaźni Krotoszyna z Dierdorfem

Już wkrótce w koźmińskim urzędzie
będzie można regulować niektóre
płatności kartą płatniczą. Na niedawnej sesji radni podjęli stosowną
uchwałę w tej sprawie.

23 czerwca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie z okazji 20-lecia podpisania
umowy o partnerstwie z Dierdorfem.
Uroczystość rozpoczął pokaz krótkiego filmu sprzed dwudziestu lat,
na którym utrwalone zostały te pamiętne chwile.

Gmina Koźmin Wielkopolski chce
skorzystać z rządowego programu upowszechniania płatności bezgotówkowych
w administracji publicznej, wdrażanego
przez Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. Jego
ideą jest zapewnienie klientom urzędów
dostępu do płatności bezgotówkowych poprzez wyposażenie ich w terminale.
Takie rozwiązanie umożliwi mieszkańcom zapłacenie kartą m. in. podat-

FOT. www.kozminwlkp.pl

KOŹMIN WLKP.

ków – od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych czy opłaty skarbowej. Podjęcie przez koźmińskich
radnych uchwały to pierwszy krok
do wprowadzenia tego rozwiązania.
(NOVUS)

KOBYLIN

Wspólna modernizacja chodnika
Dzięki dofinansowaniu samorządu
Kobylina powiat wyremontował i oddał do użytku chodnik na al. Powstańców Wielkopolskich w tym
mieście. Odbiór inwestycji miał miejsce 27 czerwca.
Zakres prac omówił Krzysztof Jelinowski, dyrektor Powiatowego Zarządu

Dróg. Burmistrz Tomasz Lesiński podziękował PZD za bardzo dobrą współpracę,
a włodarze powiatu podkreślili zaangażowanie miejscowych samorządowców w tę
inwestycję.
Koszt modernizacji chodnika wyniósł 258 786 zł brutto, a połowę tej kwoty
stanowiło dofinansowanie z gminy Kobylin.
(NOVUS)

Warto jednak pamiętać, iż początki
kontaktów Krotoszyna z Dierdorfem sięgają końca lat 70. ubiegłego wieku. – Podpisanie umowy odbyło się zarówno w Krotoszynie, jak i w Dierdorfie – przypomniał
burmistrz Franciszek Marszałek. – Dlatego świętowanie 20-lecia powinno odbyć się
tak samo. W maju zeszłego roku byliśmy
gośćmi w Dierdorfie. Zostaliśmy tam bardzo serdecznie przyjęci i jeszcze długo będziemy wspominać tamte dni. Po 20 latach możemy już powiedzieć, jak bardzo
trafna była decyzja o rozpoczęciu oficjalnej
współpracy. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że uprzedziliśmy ówczesną teraźniejszość. Kierując się sympatią i więzami
już wówczas istniejącymi, nie czekaliśmy
na polskie członkostwo w NATO ani
na przyjęcie do Unii Europejskiej. Dla nas
najważniejsze były kontakty osobiste.
Wszyscy wiemy, że naszą współpracę zapoczątkowały prywatne znajomości kilku Po-

laków i Niemców. Podpisanie umowy stało
się początkiem długiej, bardzo owocnej
współpracy między szkołami – mówił burmistrz Krotoszyna.
– Jest dla mnie wielką radością świętowanie 20-lecia naszej przyjaźni w Krotoszynie – stwierdził Horst Rasbach, burmistrz Dierdorfu. – Chciałbym przede
wszystkim podziękować za zaproszenie
na tę uroczystość. My, którzy możemy patrzeć na żywą współpracę, wiemy, że partnerstwo i porozumienie między narodami zależą od naszego zaangażowania
i spotkań. Nawet jeśli w Europie w kilku

miejscach trzeszczy, to wzajemne porozumienie między ludźmi przyczyniło się
do tego, że od ponad 70 lat możemy żyć
w pokoju. W obu miejscowościach narodziły się przyjaźnie, dzięki którym nasze
partnerstwo jest bardzo aktywne.
Niedawno krotoszyńscy radni przyznali H. Rasbachowi tytuł Honorowy
Obywatel Krotoszyna. Uroczysta sesja była więc okazją do oficjalnego uhonorowania burmistrza Dierdorfu. Podobnie
zresztą jak Heike Niess, której z kolei przyznano tytuł „Zasłużony dla Krotoszyna”.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Edukacja
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SP NR 1 KROTOSZYN

Plenerowa prelekcja historyczna

Na spotkanie z uczniami i nauczycielami zaproszono pasjonata historii regionalnej – Łukasza Cichego. Przygotowana przezeń prezentacja traktowała o żołnierzach
niezłomnych, konspiracji antykomunistycznej w powiecie krotoszyńskim, bitwie
pod Benicami. W opowieści pojawiły się m.
in. postacie ppor. Zygmunta Borostowskiego ps. Bora, rotmistrza Witolda Pileckiego,
Franciszka Jaskulskiego ps. Zagończyk, majora Armii Krajowej, działacza Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość. Tablica pamięci Zagończyka znajduje się na ścianie korytarza
krotoszyńskiej Jedynki.
Uczniowie zzainteresowaniem chłonęli informacje na temat sposobu poszukiwania historii własnej rodziny. Prelegent podał
wszystkim linki do stron internetowych,
na których znajdują się skany źródeł na ten
temat. Na przykładzie znalezionych dokumentów swojej rodziny pokazał, jakie trudności napotyka historyk, poszukując i porównując różne źródła historyczne.

FOT. SP1 Krotoszyn

Krótko przed zakończeniem roku
szkolnego Szkoła Podstawowa nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich
w Krotoszynie zorganizowała dla
uczniów spacer, połączony z prelekcją, poświęconą lokalnym bohaterom z przeszłości.

– Bardzo się cieszę, że szkoła mnie zaprosiła. Uczniowie byli zainteresowani tematem i chętnie zadawali pytania. Szczególnie interesował ich temat genealogii
w kontekście własnej rodziny. Mam nadzieję, że ich droga zawodowa będzie
związana z historią, bowiem niektórych
z nich spotykamy na przeróżnych konkursach historycznych – skomentował Łukasz Cichy.
Po prelekcji zorganizowano spacer
miejski, poświęcony kolejnym bohaterom – powstańcom wielkopolskim.
Na cmentarzu uczniowie złożyli hołd dr.
Bolewskiemu, wachmistrzowi Władysławowi Rybakowskiemu, kapralowi Franciszkowi Sowińskiemu, kapitanowi Stani-

sławowi Malągowskiemu i Elżbiecie Dudek, która była nauczycielką w SP nr 1.
E. Dudek urodziła się w 1898 roku,
mieszkała przy al. Powstańców Wielkopolskich pod numerem 17. Przed wybuchem
powstania należała doTowarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i była jedną z łączniczek,
opiekunów, którzy zbierali broń zfrontu dla
przyszłego zrywu. Po wybuchu walk powstańczych przydzielona została do kompanii rozdrażewskiej i pracowała w sztabie.
Zmarła w 1993 r. Na koniec spaceru młodzież obejrzała wystawę plenerową „Powstanie wielkopolskie na Ziemi Krotoszyńskiej”,
przygotowaną przez Muzeum Regionalne
w Krotoszynie.
OPRAC. (NOVUS)
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WODA

Jakie filtry można stosować?
Smak i zapach wody prosto z kranu często nie zachęcają do picia
bez uprzedniego przegotowania.
Można kupować wodę butelkowaną lub przynosić oligoceńską. Ale
wygodniejszym rozwiązaniem jest
uzdatnianie wody w domu.
Do poprawiania jakości wody pitnej używa się filtrów z wymiennymi
wkładami. Ich rodzaj dobiera się do rodzaju zanieczyszczeń, które mogą znaleźć się w wodzie. Filtry mechaniczne
zatrzymują cząstki stałe (piasek, żwir),
zawiesiny, związki koloidalne, rdzę
i kawałki kamienia kotłowego. Chronią
przed tymi zanieczyszczeniami kolejne urządzenia do uzdatniania wody
oraz elementy instalacji.
Filtry węglowe usuwają z wody
chlor i jego pochodne oraz związki organiczne (fenole i pestycydy). Poprawiają
także barwę, smak i zapach wody. Jeśli
są impregnowane srebrem lub miedzią,
mają właściwości bakteriobójcze.
Filtry odżelaziające i odmanganiające oczyszczają wodę ze związków żelaza i manganu oraz częściowo z siarko-

wodoru i amoniaku. Filtry z wkładami
ceramicznymi lub ze specjalnych żywic i lampy emitujące promienie ultrafioletowesą używane do usuwania
z wody bakterii i wirusów.
Wkłady mogą być jednorazowe
lub wielorazowego użytku. Trzeba je
wymieniać lub czyścić co 3-12 miesięcy, w zależności od jakości wody. Sygnałem do wymiany wkładu jest spadek ciśnienia wody wypływającej z filtra.
Filtry do wody z wymiennymi
wkładami można montować w szafce
pod zlewozmywakiem. Są też filtry
przeznaczone do montażu na wylewce
baterii zlewozmywakowej oraz tzw.
wolno stojące, które ustawia się na blacie i podłącza elastycznym wężykiem
do baterii.
Osobną grupę filtrów stanowią zestawy odwróconej osmozy, które służą
do bardzo dokładnego oczyszczania
wody. Usuwają z niej jony rozpuszczonych soli (w tym groźne azotany i azotyny), metali ciężkich oraz zanieczyszczenia organiczne, benzen, a także pierwiastki promieniotwórcze i bakterie.
OPRAC. (KOSTKA)
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W OGRODZIE

Uważajmy na niektóre rośliny
Gdy aranżujemy nasz ogród, zazwyczaj wybieramy rośliny, które nam
się podobają. Tymczasem okazuje
się, że niektóre z nich wykazują działanie trujące. Na jakie rośliny powinniśmy szczególnie uważać?
Piwonia lekarska to jeden z najpopularniejszych kwiatów w południowej Europie. Jest bardzo atrakcyjna nie tylko ze
względu naswój wygląd, ale iintensywny
zapach. Warto jednak pamiętać, że każdy
jej element zawiera substancje toksyczne.
Po jej dotknięciu zaleca się dokładne mycie rąk. Jeśli trzymamy ją w wazonie,
po wyrzuceniu kwiatów należy dokładnie go zdezynfekować.
Powojniki są bardzo okazałe, ale niestety również mocno toksyczne. Niebezpieczne substancje znajdują się za-

równo w liściach i kwiatach, jak i w owocach powojników. Szczególnie powinny
na nie uważać dzieci oraz zwierzęta. Zjedzenie jakiejkolwiek części powojnika
może zakończyć się ostrym zatruciem.
Kolejnym popularnym kwiatem jest
konwalia majowa, zwana również konwalijką. Często przygotowuje się z nich bukieciki dla dzieci przystępujących
do Pierwszej Komunii Św. Niestety,
w konwalii majowej znajdziemy dużo
toksycznych związków, które mogą wywołać poważne zatrucie. Jego objawy to
nudności, wymioty, biegunka oraz silne
bóle brzucha.
Niebezpieczne dla naszego zdrowia
mogą okazać się również hiacynty. Te
pięknie pachnące kwiaty wywołują silne
reakcje alergiczne, w tym zaczerwienia skóry, wysypki, świąd, a nawet bole-

sne pęcherze. Ponadto hiacynt może
powodować silne bóle głowy, które
znacznie utrudniają normalne funkcjonowanie.
Okazuje się, że trujące mogą być
również hortensje. Od kilku lat są hitem
wogrodach. Zarówno wliściach czy łodygach, jak i w kwiatach hortensji znajdziemy związki zwane glikozydami cyjanogenicznymi. Ich spożycie może skończyć się
ostrym zatruciem pokarmowym. Kontaktu z hortensją powinny unikać szczególnie dzieci.
Cisy pospolite znajdziemy dzisiaj
w wielu ogrodach. Niestety, mało kto
wie, że każda część tego popularnego iglaka jest trująca. Efektem jego spożycia mogą być biegunka, zakłócenia pracy serca,
a nawet śmierć.
Jeśli jesteśmy na etapie aranżowania
ogrodu, lepiej zrezygnować z tego typu
roślin. W przyszłości mogą wyrządzić
sporo krzywdy zarówno ludziom, jak
i zwierzętom.
OPRAC. (KOSTKA)
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PODDASZE

Rodzaje okien dachowych
Poddasze można urządzić
na wiele sposobów. W zależności od jego przeznaczenia, nachylenia dachu na nim oraz powierzchni ścian pionowych,
można zastosować okna różnego rodzaju.

Najczęściej na poddaszu stosowane są okna połaciowe, czyli dachowe.
Dają więcej światła pomieszczeniom
zlokalizowanym na poddaszu niż inne
rodzaje okien. Dzięki temu cieszą się
popularnością. Okna połaciowe są
zwykle otwierane poprzez obrót skrzydła wokół osi poziomej, umieszczonej
w środku okna. Dają one bardzo dobre
oświetlenie podczas dnia, pozwalają
również na uzyskanie ciekawego widoku z poddasza.
Okna dachowe mają jednak również swoje wady. Zachodzi na przykład
możliwość przegrzewania się poddaszy, szczególnie w sezonie letnim. Ponadto należy bezwzględnie pamiętać
o tym, aby je zamykać w trakcie opadów deszczu lub śniegu oraz w czasie
silnego wiatru. W przeciwnym razie
poddasze zostanie zalane w bardzo
szybkim czasie, natomiast działanie
wiatru może spowodować zniszczenie
wyposażenia.
Okna dachowe ze względu na sposób otwierania dzielą się na obrotowe,
uchylno-obrotowe, uchylne oraz wysokoosiowe. Najczęściej spotykanym rodzajem okien połaciowych są okna obrotowe. Ten rodzaj charakteryzują również
stosunkowo niskie ceny. Okna obrotowe
mają oś obrotu skrzydła w połowie wysokości. Górna część połaciowego okna obrotowego odchylana jest do wewnątrz
poddasza. Tego typu okna są stosowane
w dachach o kącie nachylenia pomiędzy 15 a 90 stopni. Zaletą takiego okna
jest możliwość łatwego czyszczenia go
od wewnątrz. Należy natomiast bardzo
uważać na to, aby podczas jego otwierania nie uderzyć się w głowę.
Okna połaciowe wysokoosiowe posiadają oś obrotu umiejscowioną w 1/3

wysokości ramy takiego okna. Gdy okno
jest otwarte, górna część jego skrzydła
mieści się w grubości dachu. Wysokoosiowe okna poddaszowe instaluje się
w sytuacji, gdy kąt nachylenia dachu zawiera się w przedziale między 20 a 65
stopni. Podnoszenie skrzydła w oknach
połaciowych wysokoosiowych wspomagane jest przez specjalne siłowniki. Zastosowanie tego zabiegu powoduje, że
okna wysokoosiowe są droższe od okien
połaciowych obrotowych.
Kolejnym typem okien połaciowych są okna uchylne. Oś obrotu skrzydeł w tych oknach zlokalizowana jest
w górnej części ramy. W oknach tego typu montuje się siłowniki lub sprężyny,
których zadaniem jest uniemożliwienie
przypadkowego zamknięcia. Do największych trudności w użytkowaniu
połaciowego uchylnego okna na poddaszu jest utrzymanie go w czystości.
Okna dachowe uchylno-obrotowe
charakteryzują się dwiema osiami obrotu. Pierwsza zlokalizowana jest
na górnej krawędzi okna. Oś ta umożliwia uchylenie tego okna w kąt w przedziale pomiędzy 35 a 45 stopni. Druga
oś obrotu mieści się w połowie wysokości okna i daje możliwość obrotu skrzydła o kąt do 180 stopni. Zalety to bardzo duża funkcjonalność oraz dobra
dostępność do ich każdej powierzchni,
dzięki czemu bardzo łatwo utrzymać je
w czystości. Charakteryzują się jednak
skomplikowaną konstrukcją, a co
za tym idzie – wysoką ceną. Okna
uchylno-obrotowe stosowane są w dachach o kącie nachylenia pomiędzy 15
a 55 stopni. Warto wspomnieć o tym,
iż okna tego typu stosowane są również
jako okna ewakuacyjne.
OPRAC. (KOSTKA)
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RADZIMY

Kiedy malować ściany w nowym domu?
Wbrew pozorom malowanie ścian
w nowo wybudowanym domu nie
jest takie proste. Aby farba odpowiednio się przyjęła, trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Kiedy zatem najlepiej rozpocząć malowanie sufitów i ścian w wykańczanym domu?
Malowanie ścian i sufitów w nowym domu trzeba rozplanować. Najważniejsze jest to, aby prac malarskich
nie wykonywać od razu po nałożeniu
tynków wewnętrznych. Między zakończeniem prac tynkarskich mokrych
a malowaniem ścian i sufitów musi być
przerwa. W tym czasie tynki odpoczywają.
Jednak należy pamiętać, że w zależności od położonego tynku długość
odpoczynku będzie różna. Zanim rozpoczniesz malowanie, tynki muszą być
całkowicie suche, inaczej farba nie
przyjmie koloru, może się łuszczyć,
a co gorsze, możesz w ten sposób
uszkodzić świeży tynk.
Przyjmuje się, że średni czas wysychania tynku gipsowego to dwa, trzy
tygodnie. Jeżeli wnętrze jest dobrze

wentylowane i występuje ruch powietrza, a temperatura w pomieszczeniach
wynosi więcej niż 15°C, tynk gipsowy
można malować już po 14 dniach. Jednak najpierw należy również sprawdzić jego grubość. Rozpoczęcie malowania po 14 dniach możliwe jest wtedy, gdy grubość tynku nie przekracza 15 mm.
W przypadku tynków cementowo-wapiennych z rozpoczęciem malowania ścian i sufitów musimy czekać około miesiąca. Im dłużej tynki są sezonowane, tym korzystniej dla ich jakości
i trwałości. Czas ich wysychania zależy
od grubości warstwy, wilgotności powietrza i temperatury. Jako minimum
wysychania tynku przyjmuje się 20 dni.
Gładź nakładana jest jako ostatnia
warstwa wykończeniowa tynku. Jej
gruntowanie i malowanie można rozpocząć już następnego dnia. Należy pamiętać, że gładź trzeba najpierw zagruntować, a następnie pokryć farbą
podkładową. Tak przygotowane podłoże może czekać na malowanie, aż zostaną wykonane pozostałe prace wykończeniowe.
OPRAC. (KOSTKA)
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POWIAT

Rajd po Ziemi Krotoszyńskiej – etap drugi

Inicjatorką rajdu jest radna powiatowa Irena Rękosiewicz. Z kolei organizatorami trzech etapów są Starostwo Powiatowe oraz urzędy miejskie w Krotoszynie,
Kobylinie, Sulmierzycach i Zdunach,
UMiG w Koźminie Wlkp. oraz Urząd
Gminy w Rozdrażewie i Klub Turystyki
Rowerowej PELETON.
Przedsięwzięcie ma na celu uhonorowanie bohaterów poległych za ojczyznę
poprzez złożenie wiązanek kwiatów
w miejscach pamięci, upamiętnienie powstania samorządu powiatowego poprzez
prezentowanie wspólnego dorobku okolicznych gmin, ukazanie piękna Ziemi
Krotoszyńskiej, propagowanie zdrowego
i ekologicznego stylu życia i turystyki rowerowej, jak również integrację samorządów z mieszkańcami całego powiatu.
W rajdzie udział wzięło około 100
osób, a pośród nich m. in. Leszek Kulka – przewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Dymarski – wójt Rozdrażewa, To-

WYDARZY SIĘ

FOT. Beata Antczak

Za nami drugi etap Rajdu po Ziemi
Krotoszyńskiej z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości
oraz 20-lecia powiatu krotoszyńskiego. Tym razem trasa wiodła z Dzielic
do Koźmina Wlkp. Na starcie pojawiło się około 100 uczestników.

masz Lesiński – burmistrz Kobylina, Jarosław Ratajczak – wiceburmistrz Koźmina
Wlkp., a także radni, pracownicy urzędów
czy jednostek podległych samorządom.
Historię i rozwój Rozdrażewa przybliżył wszystkim Mariusz Dymarski. W szkole w Dzielicach można było zobaczyć, jak
dzieci uczyły się 100 lat temu. W klasie
uczestnicy rajdu zobaczyli uczniów w strojach z tamtej epoki, którzy siedzieli w ławkach i pisali piórami ze stalówką, maczając
je w atramencie z kałamarza.
Potem grupa ruszyła w stronę Rozdrażewa. Zatrzymano się w masztalarni
prowadzonej przez panie z rozdrażewskiego stowarzyszenia. W stylowo urządzonej sali uczestnicy rajdu uraczyli się
kawą i ciastem. Następnie na rozdrażew-

skim cmentarzu złożono kwiaty w celu
uczczenia tych, którzy walczyli o niepodległość.
Kolejnymi punktami na trasie były
miejscowości Trzemeszno, Grębów, Tatary i na koniec Koźmin Wlkp. W progu
koźmińskiego zamku gości powitał wiceburmistrz Jarosław Ratajczak, przekazując bardzo interesujące informacje o Koźminie Wlkp. O zagadnienia historyczne
uzupełnił je Piotr Osuch, radny powiatu.
Następnie uczestnicy udali się do nowoczesnej biblioteki oraz do Zakładu Aktywności Zawodowej, a pod tablicą pamiątkową przy koźmińskim zamku złożono symboliczne kwiaty. W zamku
na wszystkich czekała pyszna grochówka.
(NOVUS)

Od 3 lipca do 28 sierpnia
godz. 16.30 – JURASSIC WORLD: UPADŁE KRÓ- 7 lipca
V
Spo
tka
nie
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cyj
ne
„Hisz
pań
ska
fie
sta”,
or
ga
ni
LESTWO – USA, przygodowy, 128' – 3D dubbing
„Sposób na dobre wakacje” – Krotoszyńska Biblioteka
zowane przez Radę Osiedla nr 6.
godz. 18.45 – OCEAN’S 8 – USA, komedia krymiPubliczna zaprasza dzieci wraz z rodzicami do udzia13-15 lipca
nalna, 110' – 2D napisy
IV edycja LOGinLAB.
łu w bezpłatnych zajęciach.
Kino Przedwiośnie
godz. 20.45 – JURASSIC WORLD: UPADŁE KRÓ- 21 lipca
3-5 lipca
Do 31 sierpnia
LESTWO – USA, przygodowy, 128' – 2D dubbing Koncert Charytatywny „Gramy dla Olka” – o 19.00
godz. 10.00 – WIELKI ZŁY LIS I INNE OPOWIEw Krotoszyńskim Centrum Bilardowym BILA.
Wystawa ekspozycji Radosława Barka „Miasta, miaWtorki-czwartki
ŚCI – Belgia, animowany, 80' – 2D dubbing
28-29 lipca
godz. 15.00 – WIELKI ZŁY LIS I INNE OPOWIE- Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w wie- X edycja turnieju piłkarskiego Summer Cup na kroto- steczka, krajobrazy – szkice z podróży” w Muzeum
ku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I LO. szyńskich orlikach.
Regionalnym.
ŚCI – Belgia, animowany, 80' – 2D dubbing

Krotoszyn
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Intensywny weekend Olejniczaków

Złoto Mistrzostw Polski Oldbojów!
Ekipa TIP Topol Pobiedziska wygrała XXIII Orlen Mistrzostwa Polski
Oldbojów w Piłce Siatkowej im. Wojciecha Zielińskiego. W mistrzowskiej drużynie grał Paweł Radojewski, wicestarosta naszego powiatu.
Jego team był najlepszy w kategorii
+55 lat.

Dwie imprezy biegowe zaliczyli
w weekend (23-24 czerwca) Justyna
i Karol Olejniczakowie. Reprezentanci KS Krotosz w sobotę startowali
w Nocnym Biegu Świętojańskim,
a nazajutrz wzięli udział w Biegu Pamięci Lotto Poznański Czerwiec’56.
Obie imprezy odbyły się w stolicy
Wielkopolski. Bieg Świętojański zgromadził 261 uczestników, którzy mieli do pokonania 10 km. Zwyciężył Martin Poznański z czasem 36: 43, a wśród kobiet
najlepsza była Justyna Olejniczak
(39: 50), która zajęła 12. miejsce w klasy-

fikacji generalnej. Karol Olejniczak był
dziewiąty (39: 15) i uplasował się na drugiej lokacie w kategorii M40.
10 km liczyła również trasa Biegu Pamięci Lotto Poznański Czerwiec’56.
Do mety dotarło 787 osób. Triumfował
Przemysław Walewski z czasem 35: 40.
Na 22. pozycji w open i drugiej w gronie
kobiet znalazła się Justyna Olejniczak
(40: 45). Ponadto nasz powiat reprezentowali K. Olejniczak (26. miejsce – 41: 27), Kamil Jankowski (324.
miejsce – 52: 29) oraz Joanna Olejniczak
(597. miejsce – 59: 41).
(GRZELO)

W Kędzierzynie-Koźlu rywalizowało 572 zawodników w sześciu kategoriach wiekowych. Zespół TIP Topol Pobiedziska walczył w kat. +55 lat.
Najpierw zmagania toczyły się w grupach. Ekipa z krotoszynianinem w składzie w pierwszym spotkaniu uległa drużynie ASPROD Goleniów-Szczecin 1: 2
(18: 25, 25: 23, 11: 15). – To wielokrotny mistrz Polski i nasz odwieczny rywal – komentuje P. Radojewski. – Nie lubimy ze sobą toczyć pojedynków. Tym razem musieliśmy uznać wyższość rywali.
W kolejnym meczu TIP Topol pokonał BANCERY Beach Głowno 2: 0
(25: 17, 25: 15). – Przed tym spotkaniem wiedzieliśmy, że do półfinałów
awansują zwycięzcy grup oraz najlepszy
zespół z drugich miejsc. Musieliśmy więc
wygrać 2: 0 i jednocześnie stracić jak najmniej punktów. No i to nam się udało – opowiada wicestarosta.

W półfinale TIP Topol zmierzył się
z dotychczasowym mistrzem Polski – OLD STARS Nałęczów. Zacięty pojedynek zakończył się po myśli Radojewskiego i jego kolegów, gdyż zwyciężyli 2: 1
(22: 25, 25: 18, 15: 5). – Po kolejnym
słabszym pierwszym secie w tym turnieju w następnych partiach zaczęliśmy grać
dobrze. Znakomicie wyszedł nam zwłaszcza tie-break, w którym pokazaliśmy
świetną siatkówkę, nie dając żadnych
szans rywalom – oznajmia P. Radojewski.
W finale drużynie z Pobiedzisk ponownie przyszło zagrać z ASPROD Goleniów-Szczecin. P. Radojewski i spółka zrewanżowali się za wcześniejszą porażkę
i wygrali 2: 1 (18: 25, 25: 16, 15: 11), zostając mistrzami kraju! W zwycięskim teamie zagrali: Paweł Radojewski (Krotoszyn), Andrzej Odyjas (Pobiedziska), Ma-

ciej Kaszyński (Gniezno), Janusz Ciurlik
(Pobiedziska), Przemysław Augustyniak
(Września), Przemysław Reszelewski
(Gniezno), Krzysztof Jankowski (Poznań), Krzysztof Rzepka (Września),
Piotr Przybylak (Poznań), Lech Śmietana
(Turek), Ryszard Szczeciński (Turek).
– Znów przespaliśmy pierwszą odsłonę. Potem jednak graliśmy coraz lepiej,
co dało nam mistrzostwo kraju. Warto
podkreślić, że w porównaniu z poprzednim rokiem nasz zespół się osłabił. Stworzyliśmy dwa teamy – mój okazał się najlepszy, a w kategorii +60 lat nasi koledzy
zdobyli brąz. Dla mnie był to ciężki, ale
siatkarsko udany rok. Mistrzostwo Krotoszyńskiej Ligi Siatkówki oraz złoto mistrzostw Polski odbieram w kategoriach
sukcesu – podsumowuje P. Radojewski.
(GRZELO)
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Playarena zakończyła sezon
Za nami ostatnie cztery spotkania rozgrywek krotoszyńskiej Playareny. Trzecie miejsce na koniec sezonu zajął LZS
Kobierno-Tomnice, który podium zapewnił sobie po pokonaniu ekipy Igloo.
Połączone siły Kobierna i Tomnic stoczyły ciężki bój z Igloo. Obie drużyny grały bez nominalnych bramkarzy. Nieco
lepszy był LZS, wygrywając 7: 6. Trzy gole dla zwycięzców strzelił Szymon Jankowski, a dwa razy do siatki trafił Dominik Jędrkowiak. Hat trickiem popisał się

także Daniel Panek z Igloo.
Na czwartej pozycji uplasował się zespół Albatrosów, który wygrał 13: 4 z Igloo.
Po trzy trafienia zaliczyli Mateusz Stachowiak i Arkadiusz Szczotka, a po dwa razy
na listę strzelców wpisali się Marek Czubak i Przemysław Konowalczyk.
Drużyna Igloo sezon zakończyła zwycięstwem nad Brodziak Teamem 12: 9.
Pięć bramek w tym spotkaniu zdobył P. Konowalczyk, trzy gole strzelił jego kolega z zespołu – Gracjan Guzowski, a cztery trafienia zaliczył Tomasz Jakubiak z Brodziaków.

Na zakończenie sezonu odbył się mecz
mistrza z wicemistrzem. Pancom Zduny
niespodziewanie pokonał A Seree Tee
aż 14: 5. Mimo starań Filipowi Kaszubowi
nie udało się dogonić w klasyfikacji strzelców Macieja Kwiecińskiego, który zdobył
koronę króla, strzelając w sezonie 48 goli.
Póki co pewne wyjazdu na półfinał
MP Playareny są AST, Pancom Zduny,
LZS Kobierno-Tomnice i Albatrosy. Organizatorzy czekają jeszcze na decyzję odnośnie piątego zespołu – MTV Rozdrażew.
(GRZELO)

BIEGI

SPORT SZKOLNY

Kolejne starty Moniki Jadczak

Ósemka piąta w Wielkopolsce

Młoda, utalentowana biegaczka
z naszego powiatu nie zwalnia tempa. W czerwcu Monika Jadczak, bo
o niej mowa, z powodzeniem startowała w kolejnych imprezach.
W XXIII Biegu Sokoła w Kobiernie
Monika rywalizowała z innymi uczniami
szkół ponadgimnazjalnych na dystansie 1500 metrów i zajęła pierwsze miejsce. Jeszcze tego samego dnia wzięła
udział w 5. Biegu o Zdunowskiego Kafla.

W kategorii open kobiet Monika uplasowała się na drugiej pozycji.
Kilka dni później zawodniczka udała
się do Prusic na 8. Bieg Trzech Wież. W klasyfikacji kobiet znalazła się na czwartej lokacie. Co warte podkreślenia, Monika poprawiła swój ubiegłoroczny czas aż o 7 minut. Ten wynik był możliwy do osiągnięcia
dzięki poświęceniu Rafała Bystrowskiego,
który przez cały bieg utrzymywał tempo
odpowiednie dla Moniki.
(ANKA)

ZAPASY

Medalowa czwórka

W czerwcu doszło do uroczystego
podsumowania współzawodnictwa
sportowego w ramach XIX Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska. Na wysokim piątym miejscu w kategorii
szkół podstawowych sklasyfikowana została krotoszyńska Ósemka.
Na uroczyste podsumowanie do siedziby SZS Wielkopolska w Poznaniu zaproszono reprezentacje najlepszych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W Igrzyskach Dzieci triumfowała SP nr 7 w Lesznie (1003,2 pkt.), wyprzedzając SP nr 3 w Koninie (738,9 pkt.),
SP nr 3 w Wolsztynie (625,43 pkt.), SP
nr 51 w Poznaniu (409,2 pkt.) oraz SP nr 8
w Krotoszynie (392,8 pkt.).
Na uroczystości w Poznaniu Szkołę
Podstawową nr 8 w Krotoszynie repre-

zentowali Sławomir Chlebowski (wicedyrektor), Katarzyna Bartkowiak (nauczycielka wychowania fizycznego) oraz Oliwier Olejnik, Gabrysia Gaweł i Nikola
Hylewicz (uczniowie).
W Igrzyskach Młodzieży najlepsza
oka za ła się SP nr 1 w Go sty niu,

W zawodach rywalizowało 160 zawodniczek i zawodników z Czech, Słowacji, Austrii, Serbii i Polski. Spośród zapaśników Olimpijczyka po złote medale sięgnęli Tomasz Kowalski i Filip Cierniejewski, a brązowe krążki wywalczyli Przemysław Wizner i Szymon Gibasiewicz.
Blisko podium była także Dominika

(GRZELO)

KOLARSTWO

Dwa dni – dwa wyścigi

Dwunastoosobowa ekipa Olimpijczyka Sulmierzyce wzięła udział
w międzynarodowym turnieju
o Grand Prix Brna w zapasach w stylu wolnym. Nasi zawodnicy przywieźli z Czech cztery medale.

a za nią uplasowały się ZS nr 5 w Jarocinie oraz Samorządowa SP nr 6 we
Wrześni. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyło LO w Wolsztynie, przed ZS nr 1 w Ostrzeszowie
oraz ZST w Turku.

Grobelna, która ukończyła zmagania
na czwartym miejscu. Z kolei Nikola Kromarek, Julianna Adamska oraz Igor Orlikowski zajęli piąte lokaty.
W klasyfikacji klubowej Olimpijczyk
zajął ósmą pozycję. Zwyciężyli gospodarze – Hellas Brno, wyprzedzając dwa austriackie kluby.
– Gratuluję zawodnikom świetnej postawy. Podziękowania dla sponsorów i sympatyków naszego klubu oraz dla rodziców
młodych sportowców za pomoc w organizacji wyjazdu – powiedział Rafał Patalas,
trener sulmierzyckich zapaśników.
(ANKA)

Nie zwalnia tempa Krzysztof Kubik.
Krotoszyński kolarz 16 czerwca rywalizował w Grand Prix Doliny Baryczy w Żmigrodzie, a następnego dnia
startował w Grand Prix w Miliczu.
Zawody te zaliczane są do cyklu szosowych wyścigów kolarskich dla amato-

rów Via Dolny Śląsk. Pierwszego dnia kolarze mieli do pokonania pięć okrążeń
po 18 kilometrów. – Trasa była płaska, co
stwarzało szansę sprinterom – oznajmia
Krzysztof Kubik. – Miałem średnią prędkość ok. 43 km/h, a cały etap nie należał
do spokojnych. Kolejni zawodnicy co
chwilę atakowali, starając się uciec całej

grupie. Krotoszynianin pokonał trasę
w czasie 2: 06: 00, zajmując 17. pozycję
w klasyfikacji open oraz siódmą w kategorii M2.
Nazajutrz do pokonania było sześć
okrążeń po 16 kilometrów. K. Kubik
z wynikiem 2: 14: 28 uplasował się na 12.
miejscu w klasyfikacji generalnej oraz
na czwartym w swojej kategorii wiekowej.
Dzięki dobrym występom krotoszynianin awansował na czwartą lokatę
w klasyfikacji generalnej zawodników
do 30. roku życia w cyklu Via Dolny
Śląsk. – Po tym weekendzie jestem bardzo zmęczony, ale zarazem zadowolony.
Było blisko do podium w mojej kategorii
wiekowej, lecz zabrakło wyrachowania
i czujności. Moje starty są częścią przygotowania do ultra maratonu Bałtyk-Bieszczady Tour, gdzie do pokonania będzie 1008 km. Start w tak wymagającym
wyścigu możliwy jest dzięki wsparciu
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie – dodaje K. Kubik.
(GRZELO)
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LEKKA ATLETYKA

Dwa złote medale Roszczaka

Dziś osoba zainteresowana kredytem nie musi samodzielnie zbierać
i analizować ofert kredytowych. Wystarczy, że uda się do eksperta, który zapewni komfort oraz kompleksową obsługę transakcji. Specjalista
współpracujący z wieloma bankami
daje możliwość pełnej analizy rynku,
co jest gwarantem pewności wyboru
najlepszej oferty.

bierają inne banki.
– Opłata za wcześniejszą spłatę. Jeśli
planujemy spłacić kredyt wcześniej lub
chcemy dokonywać częściowych nadpłat,
istotnym parametrem będzie jak najniższa opłata za te czynności. Sprawdźmy,
czy po dokonaniu nadpłaty bank będzie
wymagał aneksu do umowy kredytowej
i ile on kosztuje. Może się zdarzyć, że bank
nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę
lub jest ona symboliczna, ale pobiera wysokie opłaty za sporządzenie aneksu.
– Ubezpieczenie na życie. Bank jako
zabezpieczenia często wymaga ubezpieczenia na życie. W niektórych bankach
można przedstawić już posiadane ubezpieczenie, które pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów. Jeżeli masz ubezpieczenie na życie w jakiejkolwiek formie, powiedz o tym lub zabierz ze sobą polisę, żeby sprawdzić, czy bank ją zaakceptuje.

– Prowizja za udzielenie kredytu.

Dzięki pożyczce lub kredytowi gotówkowemu można szybko uzyskać środki na dowolny cel. Taki kredyt to dobre
rozwiązanie także dla osób, które chcą
uniknąć wielu formalności. Czasem bowiem do udzielenia kredytu wystarczy
tylko dowód osobisty, oświadczenie o dochodach lub PIT.
Decydując się na kredyt, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych zagadnień:

W wielu bankach opłatą ponoszoną
przed uruchomieniem kredytu jest jednorazowa prowizja, często zamieniana
na ubezpieczenia. Uważajmy na oferty 0% prowizji, bo bywa, że bank, który jej
nie pobiera, narzuca obowiązek przystąpienia do ubezpieczenia i zapłacenia z góry składki za kilkanaście miesięcy. Koszt
takiego ubezpieczenia niejednokrotnie
może być wyższy niż prowizja, którą po-

SUMO

Bardzo dobrze zaprezentował się Czesław Roszczak na Mistrzostwach Polski Masters w Wielobojach Rzutowych, które odbyły się w czerwcu
w Toruniu. Zawodnik UKS Olimpijczyk
Pogorzela zdobył dwa złote medale.
W imprezie rywalizowało 106 sportowców. Pierwsze złoto mieszkaniec Łagiewnik wywalczył w pięcioboju rzutowym. W kategorii M75 walczyło siedmiu
zawodników. Walka już od pierwszej konkurencji była bardzo zacięta.
W rzucie dyskiem Czesław Roszczak
zwyciężył, uzyskując wynik 31,43 m.
W rzucie ciężarkiem o wadze 7,26 kg
nasz lekkoatleta osiągnął odległość 12,74 m i ponownie był najlepszy.
Kolejny triumf zaliczył w rzucie młotem – rezultat 30,26 m. Po czwartej konkurencji – rzucie oszczepem – reprezentant klubu z Pogorzeli mógł być pewien
zwycięstwa w pięcioboju. Wynik 28,04 m dał mu kolejną wygraną
i bezpieczną przewagę nad resztą stawki.

W pchnięciu kulą łagiewniczanin potwierdził dominację, triumfując z rezultatem 11,29 m.
W pięciu konkurencjach Roszczak
zdobył 3782 punkty, drugi w końcowej
klasyfikacji Hubert Tobias z Gdańska
zgromadził 3264 pkt, a trzeci był Zenon
Krukowski z Międzyrzecza – 3198 pkt.
Po podsumowaniach okazało się że uzyskany wynik jest piątym rezultatem open
na 27 zawodników, którzy ukończyli pięciobój.
Po małej przerwie przyszedł czas
na wielobój ciężarkowy. Pierwszy rzut ciężarkiem o wadze 5,45 kg na odległość 16,38 m pozwolił Roszczakowi
na objęcie zdecydowanego prowadzenia.
Następnie rzucił ciężarkiem o wadze 7,26 kg na odległość 13,69 m i umocnił się na pierwszej pozycji. W rzucie ciężarkiem o wadze 9,08 kg nasz zawodnik
uzyskał wynik 10,98, pieczętując swój
bezapelacyjny triumf i zdobywając drugi
złoty medal.
(ANKA)

FOT. Wiesław Kupczyk

Japończycy w Kobylinie

W połowie czerwca w Kobylinie gościła delegacja z japońskiej telewizji
Fuji. Celem wizyty było przygotowanie materiału o zawodniczkach UKS
Samson i ich pasji do sumo.

Dziewczęta trenujące sumo oraz trener Samsona, Mirosław Flak, udzielili wywiadów japońskiej telewizji już wcześniej – podczas majowych zawodów Pucharu Polski Młodzików iKadetów wKielcach.

– Japończycy byli zainteresowani naszym klubem, ponieważ trenuje u nas 30
dziewcząt z gminy Kobylin. Podczas wizyty goście z Azji byli pod wrażeniem różnorodności ćwiczeń, niesamowitej atmosfery i zabawnych form prowadzenia
zajęć – przyznaje Mirosław Flak. – Kręcili też materiał na lekcjach w miejscowym
gimnazjum. Byli zainteresowani, jak moje
podopieczne spędzają czas wolny. Zawodniczki opowiedziały o swoich pasjach,
mówiły o tym, jak rozpoczęła się ich przygoda z sumo.
Zwieńczeniem pobytu Japończyków w Kobylinie był uroczysty obiad
u trenera Mirosława Flaka, w trakcie
którego podsumowano wizytę i dyskutowano o różnicach kulturowych. – Azjaci byli oczarowani niesamowitą otwartością i gościnnością Polaków oraz znakomitą kuchnią – zaznacza trener Samsona. – Jako klub czujemy się wielce wyróżnieni, że zainteresowała się nami japońska delegacja. Zaprosiliśmy naszych gości na Mistrzostwa
Polski Młodzików w Sumo, które odbędą się 16 września w Kobylinie – dodaje M. Flak.
(GRZELO)
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Piłkarski turniej Summer Cup w Kobylinie

W niedzielę odbyła się pierwsza edycja Turnieju Piłki Nożnej Kobylin
Summer Cup. W szranki stanęły drużyny reprezentujące Akademię Piłkarską Reissa z lokalizacji w Kobylinie, Zdunach, Kaliszu i Gostyniu.
Wszystkie mecze były pełne emocji.
Zaciętej walki nie brakowało. Wielu młodych piłkarzy pokazało naprawdę spore
umiejętności. Najlepsza okazała się ekipa
APR Gostyń I, wyprzedzając APR Kalisz I oraz APR Gostyń II.
– Dziękujemy wszystkim drużynom
za udział w Kobylin Summer Cup 2018,
a także wszystkim tym, dzięki którym

ten turniej mógł się odbyć. Postaramy się,
aby następna edycja pod względem organizacyjnym była jeszcze lepsza. Dziękujemy także instytucjom i firmom za wsparcie finansowe i rzeczowe – skomentował
Przemysław Poprawa ze Stowarzyszenia
Aktywny Kobylin, które było głównym
organizatorem imprezy.
Sponsorami turnieju były Starostwo
Powiatowe w Krotoszynie, EWA Krotoszyn S.A., PHU Jarus – Marek Jarus Kobylin, EASY ANGLO-TRANS Marcin Jarus, Bolsius Polska Sp. z o. o., FHU PIOMAT Przemysław Poprawa, DINO POLSKA S.A., Agro-Tech Michał Adamek,
Hurtownia NOWAK Adam Nowak, W.

LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o. o.
Prócz piłkarskiej rywalizacji organizatorzy przygotowali też szereg atrakcji
towarzyszących, jak choćby malowanie
twarzy, dmuchany zamek, możliwość dojenia krowy, konkurs „Turbo Kozak” czy
konkursy sportowe. Ponadto rozegrano
mecz towarzyski pomiędzy ekipą Aktywny Kobylin a trenerami drużyn biorących
udział w turnieju. Spotkanie zakończyło
się bezbramkowym remisem.
(ANKA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

