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NASZE AKCJE

Czas na remont pokoju dla Antoniego! Młodzież nie jest wolna od przemocy
10 czerwca 13-letnia krotoszynianka
wybrała się z koleżanką na festyn
szkolny. W drodze na tę imprezę zostały zaatakowane przez dwie rówieśniczki, uczęszczające do tej samej szkoły.

W miniony czwartek w naszej redakcji
gościliśmy sponsorów i laureatkę konkursu WYMARZONY POKÓJ MALUCHA.
Na spotkaniu omówiono plan działań
remontowych, jakie zostaną zrealizowane w pokoju Antoniego – syna państwa
Alicji i Karola Miłkowskich.
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 war tości 600 zł. Zakład Usług Elektrycznych
Stanisław Gdynia zamontuje instalację

elektryczną w pokoju o metrażu
do 30m2 – wartość tej usługi to 600 zł.

P. H. U. DAF-MAL USŁUGI BUDOWLANE DARIUSZ FABIANOWSKI pokryje koszty re-

montowe w pokoju o metrażu do 25m2
o wartości 600 zł. Nieruchomości Daria
Praczyk przekaże mebel do pokoju oraz
zaaranżuje wnętrze pokoju o metrażu
do 25m2 – wartość 700 zł. Przedsiębiorstwo Handlowe AT S.A. dostarczy oświetlenie dla pokoju o metrażu
do 30m2 – wartość 800 zł. SZYMON HORYZA „FACH-STOL” zamontuje panele
podłogowe w pokoju o metrażu
do 20m2 – wartość 1250 zł. TADEUSZ
KIERAKOWICZ „BETA” ufunduje łóżko
z montażem o wartości 1500 zł. TOMASZ
RYNOWIECKI „FINESTRA” pokryje koszty
okna z montażem – wartość 1700 zł.
(NOVUS)

O sprawie poinformowała naszą redakcję matka 13-letniej dziewczyny.
– 10 czerwca ok. godziny 15.00 córka
wraz z koleżanką i dwoma kolegami szli al.

Powstańców Wielkopolskich na festyn
do Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie – relacjonuje mama 13-letniej Natalii
(imię zmienione na prośbę matki – przyp.
red.). – Po drodze spotkały grupę rówieśników, spośród których jedna zdziewczyn najpierw zaatakowała koleżankę mojej córki.
dokończenie na stronie 2
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GAŁĄZKI

Pożar w trakcie prac polowych

Na akcję skierowano jeden zastęp
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie, dwa z OSP Koźmin Wlkp. oraz
jeden z OSP Borzęciczki. W trakcie prac
polowych zapaliło się zboże na pniu,
ściernisko, zrolowana słoma oraz pryzma
obornika. Pożarem objęta była powierzchnia około 0,3 hektara. W ogniu stanęła
także prasa rolująca.
– Operator maszyny rolniczej podjął
nieskuteczną próbę gaszenia pożaru
przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Strażacy podali jeden prąd gaśniczy
wody w natarciu na palącą się prasę rolującą oraz dwa prądy w obronie pozostałej
uprawy – informuje kpt. Tomasz Patryas
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

FOT. dh Szymon Sikora

4 lipca w Gałązkach (gmina Koźmin
Wlkp.) zapaliło się zboże. Strażacy
szybko uporali się z pożarem. Osób
poszkodowanych nie było.

Następnie strażacy przystąpili do gaszenia palących się balotów słomy i pryzmy obornika. Właściciel zorganizował
sprzęt rolniczy, który wspomógł działania
ratowników.
(NOVUS)

KROTOSZYN

INTERWENCJA

Młodzież nie jest wolna od przemocy Chciała skoczyć z balkonu?
Zaczęły się ataki słowne, wyzwiska,
groźby, np. „kłaki z głowy ci powyrywam
i będziesz zbierać je po całym mieście”. Natalia również została zaatakowana, ale przez
drugą dziewczynę. Popchnięto ją na ścianę,
w wyniku czego miała rany na ręce. Następnie była bita w głowę rękami i kopana przez
tę samą osobę. Ponadto zniszczono jej telefon, który kupiła sobie za stypendium. Gdy
córka z koleżanką zaczęły płakać, cała grupa, w której były napastniczki, zaczęła klaskać i krzyczeć „głośniej ryczcie”. Potem Natalia i jej koleżanka razem ze świadkami
zdarzenia przybiegli do domu i opowiedzieli mi o tym, co zaszło.
Kobieta zgłosiła sprawę na policję. Spisano zeznania poszkodowanych oraz
świadków zdarzenia. – Potwierdzam, że
zgłoszono nam takie zdarzenie – oznajmia
Piotr Szczepaniak, oficer prasowy KomenWydawca: Wielkopolska Squad S.C.
Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny:
Andrzej Kamiński 691 275 725
a.kaminski@glokalna.pl
Grzegorz Nowak
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.

dy Powiatowej Policji w Krotoszynie. – Jednak ze względu na to, że sprawa dotyczy
osoby nieletniej, nie możemy szerzej jej komentować. Skierujemy wniosek do sądu
rodzinnego o zajęcie się tą sprawą.
Matka poszkodowanej dziewczynki
poinformowała o wszystkim również placówkę, do której chodzą córka oraz sprawczynie pobicia, czyli Szkołę Podstawową
nr 3 w Krotoszynie. Jak twierdzi, z dziewczynami, które zaatakowały młodsze
uczennice, już od dłuższego czasu są problemy. – Moja córka oraz jej koleżanka
otrzymują groźby poprzez portale społecznościowe – opowiada matka 13-latki. – Piszą do nich, że będą za nimi chodzić. Komentują, że moja córka się poskarżyła,
a sprawa miała ucichnąć. I nawet po zgłoszeniu zdarzenia na policję nadal to się
dzieje! Zdarza się, że na ulicy Natalia jest
zaczepiana, że grożą jej i śmieją się z niej.
Nawet mnie to spotyka. Dokładnie 27
czerwca ok. godz. 18.00 szłam ze znajomymi i spotkałyśmy te dziewczyny, a one zaczęły się śmiać i rzucać wyzwiska w naszym kierunku. Nie wygląda na to, by były
wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje.
Dyrekcja szkoły uznała, że skoro to się nie
stało na terenie placówki, nie będzie
w sprawę ingerować.
Zwróciliśmy się więc z prośbą o komentarz do tej sprawy do szefowej krotoszyńskiej Trójki. – Nie ma przyzwolenia
na przemoc oraz agresję w żadnym tego słowa znaczeniu – oznajmia Mariola Kaźmierczak, dyrektor SP nr 3 w Krotoszynie. – Należy reagować na niepoprawne zachowania młodzieży szkolnej – zarówno
w szkole, jak i poza nią. Ważna jest szybka

reakcja, co zapobiega eskalacji przemocy.
Sprawa niezgodnego z prawem zachowania zgłaszana jest na policję, która to przeprowadza procedurę zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Szkoła i policja ściśle współpracują w tym zakresie. Wychowanie to proces, którego nie sposób ująć
w sztywne ramy czasowe. Uczeń może być
nagradzany bądź karany za wydarzenia poza szkołą. Przeciwdziałanie agresji, przemocy, demoralizacji jest obowiązkiem każdego; również szkoła w tej płaszczyźnie ma
zadania szczególne, w ramach swoich podstawowych funkcji wobec ucznia. Udzielana jest uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zgodnie z rozporządzeniem MEN z 09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.
Mama 13-latki pokazała nam treść
gróźb, jakie na Facebooku otrzymywały poszkodowane od sprawczyń pobicia: „Szmato pierd***, jak cię spotkam to cię k***
rozp*** na pierwszym płocie” albo „Jak cię
spotkam to pojedziesz ryjem po asfalcie”.
W rezultacie 13-letnia Natalia boi się wychodzić z domu, gdyż obawia się kolejnego
ataku. Jej mama przyznała także, że nazajutrz po zdarzeniu udała się z córką do szpitala, gdyż ta odczuwała bóle i zawroty głowy oraz nudności. Lekarz wypisał jej zwolnienie ze szkoły, które obowiązywało
do końca roku szkolnego. Mama poszkodowanej zdecydowała się opowiedzieć nam
o sprawie, gdyż – jak twierdzi – nie zostały
podjęte w tej sprawie zdecydowane kroki,
a ona czuje się bezsilna.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

5 lipca około godziny 12.20 służby
ratownicze zostały powiadomione
o próbie samobójczej w Krotoszynie na ulicy Mickiewicza, w hotelu
Krotosz.
Na miejsce wysłano samochód gaśniczy oraz podnośnik hydrauliczny z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie, policję i Zespół Ratownictwa Medycznego. Jak ustalono, na balkonie piąte-

go piętra znajdowała się osoba chcąca popełnić samobójstwo.
Drzwi do mieszkania były zamknięte. Strażacy sprawili skokochron, którego
zadaniem
było
zabezpieczenie
przed ewentualnym skokiem. Gdy sprzęt
do asekuracji był przygotowany, policjant
wraz z ratownikiem medycznym weszli
do pomieszczenia i zajęli się przebywającą
tam osobą. Na tym działania zakończono.
(NOVUS)

POŻAR

Spłonęła stodoła w Wyrębinie
FOT. dh Szymon Sikora - OSP Koźmin Wlkp.

dokończenie ze strony 1

Pierwszego dnia lipca w Wyrębinie
(gmina Koźmin Wlkp.) wybuchł pożar stodoły. Na szczęście nikomu nic
się nie stało.
Do działań zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie oraz dwa z koźmińskiej
OSP. Na terenie opuszczonej posesji paliła
się drewniana stodoła, w której przechowywana była słoma. Konstrukcja dachu
się zawaliła. Pożar zagrażał budynkom garażowym i inwentarskim.
Po zabezpieczeniu terenu akcji stra-

żacy podali dwa prądy gaśnicze wody
w obronie zagrożonych obiektów, a równolegle sprawdzili w innych budynkach,
czy nie ma tam żadnych osób. Nikogo nie
znaleziono.
W trakcie działań gaśniczych zawaliła
się również drewniana konstrukcja stodoły. Spalone elementy strażacy usuwali poza obręb obiektu. Słomę z tlących się balotów przegarnięto i sukcesywnie dogaszano wodą. Na koniec pogorzelisko sprawdzone zostało kamerą termowizyjną – zagrożeń nie stwierdzono.
(NOVUS)
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SŁUŻBA ZDROWIA

FOT. SP ZOZ

Nowy sprzęt w szpitalu

Szpital w Krotoszynie realizuje zakupy sprzętu medycznego w ramach
dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym. Jednym z nich jest
„Poprawa infrastruktury ochrony
zdrowia poprzez doposażenie SP
ZOZ w Krotoszynie w nowoczesny
sprzęt medyczny”. Trafia on na poszczególne oddziały – Zakład Leczniczego Usprawniania i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
Wartość zakupów to 3 924 281 zł,
przy czym wkład własny wyniósł 588 645 zł. Do połowy czerwca dostarczono 212 sprzętów. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Placówka wzbogaciła się
o 104 elektryczne łóżka szpitalne dla dorosłych, posiadające panele regulacji pozycji, co w znacznym stopniu zwiększa
komfort pacjentów. Kupowane są również stoliki przyłóżkowe. Łóżka przeznaczone są do oddziałów: dziecięcego (6
dziecięcych i 14 elektrycznych), położniczo-ginekologicznego, onkologii klinicznej, rehabilitacji, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz pododdziałów – kardiologicznego i ortopedycznego.
Do oddziału noworodkowego zakupiono bilirubinometr, badający poziom
bilirubiny u noworodków bez konieczności ich kłucia. Nabyto także dwa inkubatory, dwa stanowiska do resuscytacji z kar-

diomonitorami, lampę do fototerapii,
pulsoksymetr, sześć stanowisk do pielęgnacji noworodków z promiennikiem.
Na oddział położniczo-ginekologiczny zakupione zostały m. in. dwa kardiomonitory, aparat do znieczulenia, aparat
EKG, defibrylator, fotel ginekologiczny.
Poradnia położniczo-ginekologiczna wyposażona została w dwa fotele ginekologiczne.
Pośród sprzętu dla Zakładu Leczniczego Usprawniania na szczególną uwagę
zasługuje służące do zaawansowanej terapii neurologicznej urządzenie do stymulacji stopy opadającej. Istotą jego działania
jest wykorzystywanie impulsów elektrycznych o niskim natężeniu do aktywacji nerwów kontrolujących pracę mięśni odpowiedzialnych za zgięcie grzbietowe stopy.
Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
wzbogacił się natomiast m. in. o aparat
do masażu uciskowego, lampę do fototerapii, stół do pionizacji, stół do terapii ręki, szynę do ćwiczeń biernych nóg.
Drugi projekt unijny to doposażenie
w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego. Warto też wspomnieć
o dokonanych już zakupach, m. in. nowej
karetce pogotowia, aparacie RTG typu Telekomando, aparacie USG 4D dla oddziału położniczo-ginekologicznego. Pozyskany sprzęt, w sumie za ponad 7 mln zł,
znacznie podnosi jakość diagnostyki i leczenia chorych.
(NOVUS)

KOK

Wakacyjna oferta kulturalna

Na czas wakacji Krotoszyński Ośrodek Kultury po raz kolejny przygotował bogatą ofertę. W miniony weekend już ruszył cykl koncertów WIĘC
WIEC! W planach jest także gala disco-polo oraz kolejna edycja Buskerbusa.

Na koncertach z cyklu WIĘC WIEC!
przed krotoszyńską publicznością wystąpią Natalia Przybysz, Lao Che, Czesław
Śpiewa, Kuba Badach, The Dumplings,
Mikromusic czy Dikanda. Pierwszy koncert odbył się 7 lipca. – WIĘC WIEC! staje się marką rozpoznawalną już nie tylko

w powiecie, ale również poza nim, ponieważ często mieszkańcy z innych miejscowości pytają o te koncerty, przyjeżdżają
na nie – podkreśla Wojciech Szuniewicz,
dyrektor KOK-u. Koszt organizacji tegorocznych koncertów z cyklu WIĘC
WIEC! wyniesie 315 tys. zł.
Ponadto 10 sierpnia na krotoszyńskim
rynku odbędzie się pierwsza gala muzyki
disco-polo, a główną gwiazdą będzie zespół
Boys. – W związku z dyskusją, która rozgorzała na forach internetowych, chciałem
wyjść naprzeciw potrzebom ludzi, którzy
sygnalizują, że nie tylko kultura wysoka ich
interesuje. Jest to pewien kompromis – stwierdza W. Szuniewicz. – Kolejne
atrakcje czekają nas w dniach 17-19 sierpnia, kiedy to do Krotoszyna po raz kolejny
przyjadą artyści uliczni w ramach festiwalu BuskerBus. Występami w naszym mieście rozpoczną swoje tournee. Oprócz tego
w planach jest plener artystyczny, na którym zaprezentują się malarze i rzeźbiarze.
Będzie można dotknąć i chłonąć sztukę – zapowiada dyrektor KOK-u.
(NOVUS)
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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 i ich
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 udzielić Ci specja-

listycznej 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/

ZDUNY

Burmistrz otrzymał absolutorium
Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Zdunach radni jednogłośnie
zdecydowali o udzieleniu absolutorium burmistrzowi Tomaszowi Chudemu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
Pierwotnie projekt budżetu zakładał dochody rzędu 31 680 685,85 zł oraz wydatki
w wysokości 32 980 626,85 zł. Planowany
deficyt miał wynieść 1,3 mln. zł. W wyniku
korekt budżetowych, przeprowadzonych
na przestrzeni roku, wpływy do budżetu

zwiększyły się o 5 660 432,51 zł, a wydatki
wzrosły o 7 242 743,67 zł. Deficyt budżetowy ostatecznie zamknął się w kwocie 2 882 311,16 zł.
W poprzednim roku na inwestycje
przewidywano wydać ponad 10,5 mln zł,
ale zrealizowane zadania kosztowały
ok. 4,8 mln, czyli ok. 40 procent planu.
Burmistrz Zdun zaznaczył, że taki stan
rzeczy wynikał z przesunięcia terminów
realizacji inwestycji dofinansowanych ze
środków unijnych.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

STRAŻ POŻARNA

Podziękowali za modernizację pojazdu
W trakcie czerwcowej sesji Rady
Miejskiej w Krotoszynie prezesi OSP
podziękowali władzom samorządowym za pomoc w modernizacji wozu
ratowniczego strażaków z Chwaliszewa.
Burmistrzowi Franciszkowi Marszałkowi oraz Zofii Jamce – przewodniczącej
Rady Miejskiej – podziękowali, wręczając
kwiaty, Zbigniew Ciepły – prezes OSP
w Chwaliszewie oraz Waldemar Florkowski – prezes Zarządu Miejsko-Gminnego

OSP w Krotoszynie. Dzięki staraniom
władz gminy wóz ratowniczy, należący
do OSP Chwaliszew, został poddany tzw.
karosacji. Dzięki temu nadwozie jest
większe i daje możliwość przewożenia
większej ilości sprzętu. Koszt wyniósł
ok. 140 tys. zł.
W przerwie w sesji radni, burmistrz
i jego zastępcy udali się na dziedziniec
urzędu, gdzie zaprezentowano nowo wyremontowany pojazd, jego możliwości
i wyposażenie.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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ZDROWIE

Podziel się krwią!
Masz skończone 18 lat i jesteś zdrowy? Podziel się swoją krwią i tym
samym pomóż innym.
Akcja poboru krwi przeprowadzona
zostanie w niedzielę, 15 lipca, w Mu-

zeum Regionalnym im. H. Ławniczka
w Krotoszynie. Chętnych zapraszamy
w godzinach 9.00-13.30. Dla oddających
krew organizatorzy przewidują upominki. Ponadto do rozlosowania będą atrak(ANKA)
cyjne nagrody.

SP NR 1 KROTOSZYN

Naukobus w naszym mieście

5 i 6 lipca w hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie odbywały się
ciekawe warsztaty oraz doświadczenia naukowe dla uczniów, przygotowane przez przedstawicieli Centrum
Nauki Kopernik, którzy przybyli
do naszego miasta Naukobusem.
Wydarzenie zorganizowali dyrektor
SP nr 1 w Krotoszynie oraz senator
Łukasz Mikołajczyk.
20 mobilnych stacji badawczych i 3
edukatorów z mnóstwem zagadek naukowych w zanadrzu – w tym składzie Centrum Nauki Kopernik odwiedza małe
miejscowości w Polsce. W akcji na terenie
całego kraju weźmie udział ponad 160 tysięcy dzieci, rodziców i nauczycieli ze 160
miejscowości.
Przedstawiciele Centrum Nauki Kopernik uważają, że samodzielne eksperymentowanie dzieci pozwala obudzić cie-

kawość i uczyć się bez wysiłku znanego
z lekcji. Siadając na przykład na wirującym krześle, można doświadczyć, jak
w praktyce działa teoria zachowania momentu pędu. Ponadto była możliwość
przetestowania uwięzionej piłki, kuli plazmowej, półkuli magdeburskiej czy trójwymiarowego modelu anatomicznego
ludzkiego ciała.
Dla uczniów przygotowano także
„Poradnik młodego naukowca”. Są to propozycje doświadczeń, które można samodzielnie przeprowadzić w domu i które
pozwalają dłużej cieszyć się kontaktem
z nauką, w mniej poważnej formie.
Przedsięwzięcie Naukobus finansowane jest w ramach wspólnego programu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik
pod nazwą „Nauka dla Ciebie”.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

KROTOSZYN

Kolejny zjazd bliźniaków
W ostatnią sobotę czerwca w Przedszkolu Wesoła Gromadka w Krotoszynie odbył się V Zjazd Bliźniaków.
Przybyło kilkadziesiąt osób w różnym wieku. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji.
Nie brakowało stoisk gastronomicznych. Były występy młodzieży. Dzieci miały
możliwość wyszaleć się na dmuchanym
zamku czy nakaruzeli albo zrobić sobie zdjęcie ze Spider-manem. Osoby starsze mogły
skorzystać zporad specjalistów: dietetyka, re-

habilitanta, logopedy czy psychologa. Przygotowano także stoisko kosmetyczne.
Oficjalne otwarcie imprezy poprzedził występ tancerzy z Centrum Tańca
Show Dance w Krotoszynie, a po nim odbyła się prezentacja par bliźniaków. Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej Poczet
Wierzbięty przygotowało pokaz walk rycerskich. Był też pokaz ekipy z Power
Jump Angeliki Szydlak. Potem przyszedł
czas na gry, zabawy oraz konkursy.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

BIZNES

Prawo do przedsiębiorczości
W Hotelu Restauracji Wawrzyniak
w Perzycach odbyła się konferencja
„Prawo do przedsiębiorczości. Małe
firmy – wielkie zmiany”. Organizatorami były Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
W spotkaniu uczestniczyli Andżelika
Możdżanowska – pełnomocnik rządu
do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, sekretarz stanu w Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju, Paweł Cybul-

ski – podsekretarz stanu w Ministerstwie
Finansów, Monika Standziak-Koresh – przedstawicielka Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, Tomasz Ławniczak – poseł na Sejm RP, a także lokalni
przedsiębiorcy oraz władze samorządowe.
Uczestnicy dowiedzieli się o ułatwie-

niach dla firm, które wprowadza Konstytucja Biznesu, zmianach w zakresie prawa
podatkowego oraz ofercie wsparcia dla
małych i średnich przedsiębiorstw. Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna,
w ramach której na pytania uczestników
odpowiadali eksperci z Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo eksperci z Ministerstwa Cyfryzacji udzielali
porad w zakresie RODO.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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WYDARZENIE

15 lipca trzeba być w Benicach!
DZIŚ W WYDANIU PREMIUM:
Wyróżnienie dla Banku
Spółdzielczego w
Krotoszynie
Czytaj na str. II

Mieszanki poplonowe
firmy CENTNAS
Czytaj na str. III

Święto Ziarna w
Koźminie
Czytaj na str. IV

Nowa droga w Benicach
Czytaj na str. V
To już XII edycja Wystawy Zwierząt Gospodarskich i Domowych w Benicach.
Wydarzenie to z roku na rok przyciąga coraz liczniejsze grono wystawców z Wielkopolski i nie tylko, a także tysiące okolicznych mieszkańców.
Głównym organizatorem wystawy jest
oczywiście Jan Zych, sołtys Benic i radny Rady
Miejskiej w Krotoszynie. – Już od pierwszej
edycji nasza impreza wspaniale się rozwija – przyznał niegdyś J. Zych. I jego słowa znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Bo
w istocie – każda kolejna edycja wystawy w Benicach zdaje się być bardziej udana od poprzedniej. Uczestników imprezy przybywa, a i znane
zespoły chętnie przyjeżdżają do tej małej miejscowości w gminie Krotoszyn. W Benicach wystąpiły już grupy Veegas, Bayer Full czy After
Party. W tym roku na scenie zaprezentuje się
zespół Piękni i Młodzi.
Organizatorzy co roku przygotowują szereg
innych atrakcji – darmowe przejażdżki konne
i zawody strzeleckie, zabawy i gry dla dzieci, pokazy maszyn rolniczych. Nie brakuje oczywiście
stoisk gastronomicznych. Ponadto zawsze można skorzystać z doradztwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodków Do-

Wspominamy XI edycję
wystawy w Benicach
Czytaj na str. VI-VII

Susza doskwiera coraz
bardziej
Czytaj na str. VIII

Hodowla bydła
opasowego
Czytaj na str. X

Dedykowany produkt dla
zwierząt – Golden
Protein
Czytaj na str. XII
radztwa Rolniczego oraz specjalistów weterynarii czy firm związanych z rolnictwem.
Rok temu impreza w Benicach odbyła się
pod hasłem: „Nie żyje człowiek sam dla siebie – Polska matką naszą, o matce nie wolno
mówić źle!”. Każda kolejna edycja tego wydarzenia cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców powiatu krotoszyńskiego,
a także samych wystawców, których na pierwszej wystawie było zaledwie 15, a teraz przybywa ich ponad 200 – z regionu Wielkopolski
i Dolnego Śląska. Oprócz zwierząt hodowlanych i domowych, takich jak bydło, drób, króliki, gołębie i wiele innych, można obejrzeć również nowoczesne maszyny rolnicze.
– Było cudownie – podsumował poprzednią edycję J. Zych. – Pogoda jak zawsze dopisała, atmosfera była znakomita. To budujące, że
można wspólnie radować się i bawić. Tym razem przyświecały nam słowa: „Nie żyje człowiek sam dla siebie – Polska matką naszą,
o matce nie wolno mówić źle!”. Mówiłem wiele o patriotyzmie i związku człowieka z przyrodą. Bez dbania o środowisko nie będzie nas i należy o tym pamiętać. Poza tym musimy też
dbać o tradycję, kulturę i obyczaje.
Jak będzie w tym roku? Śmiało można
przyjąć, że... wybornie!
ANDRZEJ KAMIŃSKI
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FINANSE

Wyróżnienie dla Banku Spółdzielczego w Krotoszynie
Podczas inauguracji Święta Spółdzielczości Bankowej, która odbyła
się 20 czerwca w Warszawie, rozstrzygnięto Konkurs „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”, zorganizowany przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.
W grupie wyróżnionych znalazł się
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie.
W tym roku Święto Spółdzielczości
Bankowej obchodzone jest pod hasłem
„Z Bankiem Spółdzielczym – nowocześnie i bezpiecznie”. Głównym tematem
jest natomiast edukacja w zakresie bezpiecznego obrotu bezgotówkowego.
Święto Spółdzielczości Bankowej stwarza
nie tylko niepowtarzalną okazję do wspólnego uczczenia wieloletniej tradycji i cennego dorobku polskiej bankowości spółdzielczej, ale także stanowi szansę na zaprezentowanie siły sektora bankowości
spółdzielczej oraz jego promocję w obecnym czasie zmian, które wpłyną na jego
przyszły kształt.
Święto Spółdzielczości Bankowej zainaugurowano w Warszawie 20 czerwca.
Przy okazji rozstrzygnięto Konkurs „Bank
Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie zo-

stał wyróżniony za zaangażowanie
na rzecz środowisk lokalnych.
Rada Nadzorcza, wespół z Zarządem
Banku Spółdzielczego, czynnie uczestniczy we wspomaganiu masowych imprez
społeczno-kulturalnych w środowisku lo-

kalnym. Działalność BS to nie tylko usługi bankowe, ale także szeroko zakrojona
pomoc wielu instytucjom, organizacjom,
stowarzyszeniom, grupom nieformalnym oraz wszystkim najbardziej potrzebującym.

– Wspieranie lokalnych inicjatyw
jest dla Banku Spółdzielczego szczególnie
istotne, bowiem buduje to naszą tożsamość i spaja nas jeszcze mocniej. Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, zdolnym uczniom, wspieramy liczne

imprezy oraz grupy, stowarzyszenia czy
fundacje po to, by otaczający nas świat był
lepszy i bardziej przyjazny – stwierdza
Jan Pluta, prezes BS w Krotoszynie.
Działając w środowisku lokalnym,
Bank Spółdzielczy doskonale zdaje sobie
sprawę z potrzeb swojego otoczenia. Niejednokrotnie jest też jedną z niewielu instytucji udzielających wsparcia najbliższemu otoczeniu.
OPRAC. (ANKA)
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CENTNAS

Mieszkanki poplonowe
Wraz ze wzrostem specjalizacji gospodarstw rolnych, nastawionych na produkcję zbóż, kukurydzy czy roślin okopowych, spada różnorodność gatunkowa w płodozmianie, która jest niezwykle ważna w utrzymaniu gleby w dobrej
kulturze. Mieszanki poplonowe, zwane również międzyplonami, umożliwiają
wprowadzenie nowych gatunków roślin do płodozmianu, co przekłada się
na poprawę struktury gleby oraz stwarza korzystne warunki wzrostowe dla
roślin następczych.
Odpowiednio dobrane gatunki roślin w mieszankach sprawiają, że ich zastosowanie pozytywnie oddziałuje na gospodarkę wodną, mineralną oraz fitosanitarną gleby.
Zastosowanie mieszanek przełamuje
monokultury upraw, zwiększa plon
upraw zastępczych (zbóż, okopowych),
wprowadza dużą ilość biomasy (15-30
ton), chroni glebę przed erozją oraz wy-

mywaniem substancji mineralnych,
zwiększa próchnicę gleby, redukuje zachwaszczenie.
Istnieje możliwość wykorzystania
mieszanek poplonowych jako obszar proekologiczny (EFA) w związku z dopłatami za zazielenianie terenu. Współczynnik przeliczeń wynosi 0,3 (co oznacza,
że 1 ha obsiany mieszanką poplonową
= 0,3 ha obszaru EFA).
(RED)

Firma CENTNAS prezentuje mieszanki poplonowe:
MIESZANKA NA SKARMIANIE
ŁPWO - CENA 2,20 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 120-150 kg/ha
Skład: łubin słodki wąskolistny – 20%,
groch siewny pastewny – 20%, wyka siewna
Hanka – 20%, owies – 40%.
MIESZANKA NA PRZYORANIE ŁGF CENA 4,00 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 40-50 kg/ha
Skład: łubin gorzki – 50%, gorczyca siewna
– 35%, facelia – 15%.
MIESZANKA NA PRZYORANIE FGS
- CENA 10,00 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 15-20 kg/ha
Skład: facelia - 45%, gorczyca - 45%,
seradela – 10%.
MIESZANKA NA PRZYORANIE
FGRZS - CENA 10,00 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 15-20 kg /ha
Skład: facelia - 35%, gorczyca – 30%,
rzodkiew oleista – 25%, seradela – 10%.
MIESZANKA NA PRZYORANIE FGP
- CENA 10,00 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 15-20 kg /ha
Skład: gorczyca siewna – 45%, perko –
10%, facelia błękitna – 45%.
MIESZANKA NA SKARMIANIE ŻWO
- CENA 2,20 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 50-60 kg/ha
Skład: życica wielokwiatowa – 30%, wyka
siewna – 30%, owies – 40%.
MIESZANKA GORZOWSKA - CENA
8,90 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 50 kg/ha
Skład: życica wielokwiatowa – 60%,
koniczyna łąkowa – 10%, wyka ozima – 30%.

MIESZANKA NA SKARMIANIE ŻŻW CENA 6,60 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 60 kg/ha
Skład: żyto – 20%, życica wielokwiatowa –
50%, wyka ozima 30%.
Mieszanki można wykorzystać:
- jako zieloną paszę do spasania zwierząt
- jako zielony nawóz, który można przeorać
na zimę
- jako mulcz, dzięki temu możliwy jest wiosenny
siew bez orki, który obniża koszty produkcji.
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Święto Ziarna
w Koźminie Wlkp.

Wydarzeń związanych z rolnictwem
nie brakuje w naszym powiecie. Dokładnie dwa tygodnie przed XII Wystawą Zwierząt Gospodarskich i Domowych w Benicach na koźmińskim
podzamczu zorganizowano Święto
Ziarna. Impreza zastąpiła wcześniejszy Festiwal Wieprzowiny.
Organizatorem Święta Ziarna był
Krajowy Związek Grup Producentów
Rolnych – Izba Gospodarcza, we współpracy z burmistrzem Koźmina Wlkp.
i grupą producentów ROL-MAR Koźmin
Wlkp.
Imprezę rozpoczęły konkursy kulinarne – „Pierogi w różnej odsłonie”, „Deser z kaszy jaglanej” i „Danie główne
z udziałem kaszy”. Najsmaczniejsze pierogi wykonały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Szymanowie. Idealny w smaku deser z kaszy jaglanej przyrządziły

przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu. W ostatniej kategorii
zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich
w Dobrzycy.
Dla dzieci przeprowadzono warsztaty i konkursy z przetworami zbożowymi.
Można było spróbować swoich sił w strzelaniu z wiatrówki czy rzucie lotką. Wielu
zainteresowanych przyciągnęła wystawa
drobiu, królików i gołębi. Zorganizowano
także pokazy kulinarne lokalnych mistrzów kuchni, połączone z degustacją potraw.
Na scenie wystąpił duet Ty i Ja. Muzyczną gwiazdą dnia był disco-polowy zespół Jorrgus. Członkowie grupy złapali
świetny kontakt z publicznością,
przy okazji rozdając egzemplarze swoich
płyt. Zwieńczeniem Święta Ziarna była
zabawa taneczna z zespołem Vanilla.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Nowa droga w Benicach
W miniony piątek w Benicach doszło
do odbioru drogi gminnej na ulicy
Ustkowskiej. W spotkaniu udział
wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz Jan
Zych – sołtys Benic.
Prace modernizacyjne prowadzone były od 9 maja do 29 czerwca. Na odcinku
o długości około 243 m i szerokości 4,5 m
zbudowano od podstaw drogę z betonu asfaltowego. Ponadto utwardzone zosta-

V

ło – kruszywem łamanym – pobocze
po obu stronach, odmulono i oczyszczono
przydrożny rów i zamontowano oznakowanie pionowe, w tym bariery energochłonne.
Według kosztorysu powykonawczego inwestycja pochłonęła 343 tysięcy złotych. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem z budżetu województwa wielkopolskiego w ramach dotacji na prace
związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych (budowa
i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych). Łączna kwota dofinansowania na budowę dwóch dróg – na ul. Ustkowskiej w Benicach oraz na ul. Malinowej w Smoszewie wyniosła 98 750 zł.
(NOVUS)
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ

WYSTAWA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Benice 2018

VII

H I DOMOWYCH – TAK BYŁO ROK TEMU!
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ROLNICTWO

Wiele gospodarstw ucierpiało z powodu suszy
Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, według Instytutu
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach w dalszym ciągu w Polsce występuje susza rolnicza, która
dotyczy coraz większej grupy roślin.
W największym stopniu dotyka ona
zbóż jarych. Na 2478 gmin w Polsce suszą w uprawach tych zbóż zagrożonych
jest 1437, czyli prawie 58%. W odniesieniu do zbóż ozimych i roślin bobowatych
zagrożenie dotyczy prawie połowy gmin.

Dotychczas w gminach zagrożonych
suszą powołano 1359 komisji szacujących straty, spośród których obecnie aktywnie działa 1326. Z ich danych wynika, że do 4 lipca liczba poszkodowanych
gospodarstw przekroczyła 42,5 tysiąca.
Natomiast powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi ponad 781,8 tysięcy
hektarów, z czego prawie 18 tys. ha dotyczy powierzchni działek, na których
szkody wynoszą powyżej 70%.
Przypomnijmy, że pod koniec czerwca
minister rolnictwa i rozwoju wsi apelował
o powoływanie komisji do szacowania strat

w gospodarstwach, które ucierpiały z powodu suszy. Szef resortu zwrócił się do rolników, aby zwracali się do urzędów gmin
okierowanie wtej sprawie wniosków dowojewodów. Do wniosków o oszacowanie strat
rolnicy nie są zobowiązywani dołączać jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.
Oszacowanie strat musi być zakończone
przed zebraniem plonu głównego. Po zakończeniu prac komisji określona zostanie
wielkość pomocy dla poszkodowanych rolników.
OPRAC. (ANKA)
ŹRÓDŁO: WWW.MINROL.GOV.PL
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ARiMR

Pomoc na modernizacje gospodarstw rolnych
W okresie od 28 czerwca do 27 lipca
można ubiegać się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”, związane z produkcją prosiąt (obszar A), mleka krowiego (obszar B) czy
bydła mięsnego (obszar C). Wnioski
o przyznanie pomocy przyjmują oddziały
regionalne ARiMR, właściwe ze względu
na miejsce realizacji inwestycji.
Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego
do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę
lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie
ubiegających się o pomoc wniosek składa się
w oddziale regionalnym ARiMR, właściwym
ze względu napołożenie ich gospodarstw. Jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się wtym województwie, wktórym
jest położona większa ich część.

Złożone przez rolników wnioski zostaną
poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji wprodukcję prosiąt (obszar A) owa wielkość gospodarstwa musi być nie mniejsza
niż10 tys. euro inie większa niż250 tys. euro.
Jeżeli rolnik planuje inwestycje związane
zprodukcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C), wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza
niż10 tys. euro inie większa niż200 tys. euro.
Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro,
przy czym suma wielkości ekonomicznej
wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa

każdego z wspólnie wnioskujących rolników
osiągnie wartość co najmniej10 tys. euro.
Wsparcie przyznawane jest wpostaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych
kosztów kwalifikowalnych. Może on wynieść
nawet 60%, ale tylko wtedy, gdy o pomoc
ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek
owsparcie składa wspólnie kilku rolników.
Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i wynosi maksymalnie w całym okresie realizacji PROW2014-2020:
– 900 tys. zł w przedsięwzięciach związanych zrozwojem produkcji prosiąt
– 500 tys. zł dla operacji w rozwój produkcji mleka krowiego lub bydła mięsnego.
Limitów pomocy nie można łączyć. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie pomocy znaleźć można na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
OPRAC. (ANKA)
ŹRÓDŁO: WWW.ARIMR.GOV.PL
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HODOWLA

Bydło opasowe
W Polsce bydło opasowe stanowią rasy
o dwukierunkowym typie użytkowym – mięsno-mlecznym lub mleczno-mięsnym, typowe rasy mleczne i rasy
mięsne. Cielęta do opasu pozyskuje się
głównie z krzyżowań towarowych krów
mlecznych (rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej) z buhajami ras mięsnych.
Whodowli bydła mięsnego doopasu powinny być wykorzystywane wszystkie osobniki, które nie zostały przeznaczone na remont

stada. W takiej hodowli wyróżnia się trzy systemy opasu, które są związane z jakością i ilością podawanych pasz oraz z systemem utrzymania. Wybór intensywności opasu zależy
odzasobów paszowych wgospodarstwie.
Opas intensywny – ma na celu uzyskanie jak najwyższej masy ciała w jak najkrótszym czasie. Zwierzęta przez cały rok są
utrzymywane w budynkach inwentarskich
i nie korzystają z wybiegów. By uzyskać wysokie przyrosty w dawce należy zastosować
duży udział paszy treściwej (mieszanek zbo-

żowych). Często pasza treściwa stanowi 1%
masy ciała opasa.
Oprócz wspomnianej paszy w dawce
znajdują się również pasze objętościowe, jak
na przykład siano, które ma działanie dietetyczne, czy wysokoenergetyczna kiszonka
z kukurydzy, która zazwyczaj jest podawana
do woli. Jeśli ferma bydła znajduje się w pobliżu przetwórni rolno-spożywczej, można dawkę uzupełnić produktami ubocznymi przemysłu, jak choćby melasą, wysłodkami buraczanymi czy wytłokami.
Aby uzyskać opasa omasie500kg, wykorzystuje się 1,2 tony paszy treściwej, 6,5 tony
kiszonki i400kg siana. Doopasu intensywnego najlepiej wykorzystać młode buhaje,
do masy 450-600 kg i przyrostach 1000-
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1200 kg. Jałówki opasa się do 400 kg, żeby
otłuszczenie tuszy nie było nadmierne.
Wefekcie opasu intensywnego, otrzymuje się
mięso pochodzące od młodych osobników.
Jest soczyste, marmurkowate, ale o dość dużym otłuszczeniu.
Opas ekstensywny – polega na wykorzystaniu dwóch sezonów pastwiskowych i pasz
pochodzących z własnego gospodarstwa.
Zwierzęta, głównie jałówki i wolce, opasa się
do 24-30 miesięcy życia. Przyrosty dzienne
młodych zwierząt wynoszą około 600-800 g.
Wzimie bydło przebywa woborze ijest żywione kiszonką z kukurydzy, sianokiszonką oraz
produktami ubocznymi przemysłu rolno-spożywczego. Po zakończeniu opasu zwierzęta
ważą około400-500kg.

Opas półintensywny – jest to połączenie
opasu intensywnego z ekstensywnym. Trwa
około20-22 miesięcy, aopasy osiągają masę ciała ok. 500-550 kg. Tego typu opas składa się
zdwóch etapów.
Od szóstego miesiąca życia młode bydło
znajduje się całodobowo napastwisku, azielonka stanowi jedyną paszę. Po zakończeniu sezonu pastwiskowego rozpoczyna się opas intensywny. W budynkach zwierzęta rekompensują wzrost i masę ciała, otrzymując pasze treściwe i objętościowe. Przyrosty dochodzą nawet
do1500g dziennie.
Wynikiem takiego systemu żywienia jest
masywna tusza, o umiarkowanym otłuszczeniu idobrej jakości wołowinie.
OPRAC. (ANKA)
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WIĘC WIEC!

Natalia Przybysz na krotoszyńskiej scenie!
W minioną sobotę na krotoszyńskim
rynku rozpoczęła się czwarta edycja
cyklu koncertów WIĘC WIEC!, organizowanego przez Krotoszyński Ośrodek Kultury. Dla licznie przybyłej publiczności wystąpiły zespoły Dikanda
i Mikromusic oraz Natalia Przybysz.
Dikanda to uznany, szczególnie
na zagranicznym rynku muzycznym,
szczeciński zespół, grający world music.
W swojej twórczości grupa stawia na autentyczność stylu – poszukuje nowych
nurtów. Większość utworów to oryginalne kompozycje zespołu. Dikanda inspiracje czerpie z tradycyjnych, folkowych

WYDARZY SIĘ

brzmień szeroko rozumianego orientu – od Bałkanów, przez Izrael, Kurdystan i Białoruś, aż po Indie. Grupa istnieje
od 1997 roku.
Zespół Mikromusic to połączenie słowiańskiego folku, jazzu, rocka i elektroni-

ki. Niektórzy określają ich muzykę jako
avant pop lub art pop.
Natalia Przybysz karierę rozpoczynała jako wokalistka zespołu soulowego
i R&B – Sistars. Potem poszła drogą solową. W 2015 roku otrzymała Fryderyka
w dwóch kategoriach – Album Roku
za „Prąd” oraz Singiel Roku za „Miód”.
W 2018 ponownie zdobyła Fryderyka
za płytę „Światło Nocne”.
Wszyscy artyści pierwszego koncertu IV edycji WIĘC WIEC! wywarli
na krotoszyńskiej publiczności ogromne
wrażenie. To była muzyczna uczta.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

godz. 20.00 – JESTEM TAKA PIĘKNA – USA, 28 lipca
komedia, 110' – 2D napisy
Drugi koncert z cyklu WIĘC WIEC na
Wtorki-czwartki
krotoszyńskim
rynku.
Wystąpią:
Leski,
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w Dyzmatronik, Kuba Badach.
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I 28-29 lipca
Kino Przedwiośnie
LO.
13-19 lipca
X edycja turnieju piłkarskiego Summer Cup na
godz. 10.00 – INIEMAMOCNI 2 – USA, 13-15 lipca
IV edycja LOGinLAB – największej imprezy krotoszyńskich orlikach.
animowany, 110' - 2D dubbing
Od 3 lipca do 28 sierpnia
godz. 15.00 – INIEMAMOCNI 2 – USA, crossfitu w Polsce.
„Sposób na dobre wakacje” – Krotoszyńska Biblioteka
15
lipca
animowany, 110' - 3D dubbing
godz. 17.30 – INIEMAMOCNI 2 – USA, Akcja poboru krwi w godzinach 9.00-13.30 w Publiczna zaprasza dzieci wraz z rodzicami do
udziału w bezpłatnych zajęciach.
Muzeum Regionalnym w Krotoszynie.
animowany, 110' - 2D dubbing

Krotoszyn

Do 31 sierpnia

Wystawa ekspozycji Radosława Barka „Miasta,
miasteczka, krajobrazy – szkice z podróży” w
Muzeum Regionalnym w Krotoszynie.

Benice
15 lipca

XII Wystawa Zwierząt Gospodarskich i Domowych
– od godz. 13.00.
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WYWIAD

Zabrakło doświadczenia na boisku
Z Dariuszem Maciejewskim, trenerem Białego Orła Koźmin Wielkopolski, rozmawiał Grzegorz Nowak.
Nie był to łatwy sezon dla Białego
Orła. Bardzo dużo działo się w okresie
zimowym. Jak wspomina Pan ten
okres?

– Nie życzę żadnemu trenerowi takiej sytuacji, w jakiej ja się wtedy znalazłem. Ale nie chcę wracać do przeszłości.
Dla mnie to temat zamknięty. Udało się
przekonać miejscowych zawodników
do gry i chwała im za to.

OLIMPIADA MŁODZIEŻY
Zespół złożony z graczy z powiatu
krotoszyńskiego przystępował do rundy
wiosennej właściwie bez okresu przygotowawczego. Mimo to pokazywał się
momentami z bardzo dobrej strony. Był
Pan dumny ze swoich podopiecznych?
FOT. Piotr i Paweł Rychter

Triumf wielkopolskich sportowców

3 lipca oficjalnie zakończona została XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych. Uroczystość odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Znicz zgasiło troje złotych medalistów – Szymon Ziółkowski (złoto Igrzysk
Olimpijskich w Sydney w rzucie młotem)
oraz Daria Komorowska (KS Sobieski Poznań – zapasy) i Zofia Stachowiak (Klub
Sportów Walki Gostyń – boks), którzy
stanęli na najwyższym stopniu podium
podczas XXIV OOM. Zgaszenie znicza
oraz przekazanie flagi olimpijskiej gospodarzowi kolejnej olimpiady (województwo świętokrzyskie) odbyło się w towarzystwie Marzeny Wodzińskiej (członkini
Zarządu Województwa Wielkopolskiego), reprezentującej marszałka Marka
Woźniaka, wiceprzewodniczących Komi-

tetu Organizacyjnego OOM – Pawła
Szczepaniaka i Mariusza Kubiaka – oraz
zaproszonych gości.
Podczas ceremonii zamknięcia wręczono medale, dyplomy i listy gratulacyjne przedstawicielom ośmiu najlepszych
klubów sportowych XXIV OOM, ośmiu
najlepszych województw w klasyfikacji
generalnej, 12 lokalnych samorządów,
które były współorganizatorami zawodów oraz wielkopolskich związków sportowych dyscyplin, w których odbywała się
rywalizacja OOM.
Przypomnijmy, że gospodarzami XXIV OOM było 12 miast, w tym 11
z Wielkopolski. Krotoszyn – jak pamiętamy – gościł zapaśników. Zarówno w klasyfikacji punktowej, jak i medalowej najlepsza była Wielkopolska – 1573,16 pkt.
oraz 93 medale.
OPRAC. (ANKA)

– Większość chłopaków to moi wychowankowie. Wrócili do grania, bo brakowało im w Białym Orle postawienia
na zawodników z ich miasta. Co do naszej
postawy – graliśmy w tej rundzie falami.
Mieliśmy wiele dobrych momentów, ale
zanotowaliśmy również dużo złych spotkań. W głównej mierze decydowały
o tym słabe przygotowanie oraz brak doświadczenia, które na tym poziomie musi mieć każdy piłkarz. Pozytywem jest to,
że moi zawodnicy zagrali trochę spotkań
w IV lidze, co powinno zaprocentować
w kolejnym sezonie, już w lidze międzyokręgowej.
Czy skład z rundy wiosennej, odpowiednio przygotowany do rozgrywek,
miałby szansę utrzymać się w IV lidze?

– Zespołu nie buduje się w pół roku.
To byłby ewenement w skali kraju, gdyby
taki team wywalczył utrzymanie. Wielu
z zawodników Białego Orła ma umiejętności do gry na poziomie IV ligi. Niektórzy
muszą ciągle się uczyć, zbierać doświadczenie, aby móc rywalizować na tym
szczeblu ligowym. Nawet z większą liczbą
punktów po rundzie jesiennej ciężko było-

by powalczyć o utrzymanie. Liczyłem, że
z meczu na mecz będziemy grać lepiej.
Niestety, brakowało doświadczenia, a z tego wynikały proste błędy. One zdarzają się
nawet na mundialu, co jest naturalnym
elementem grania w piłkę.
Piłkarze z Koźmina zaangażowali
się w codzienną działalność klubu. Czy
dzięki temu łatwiej było Panu prowadzić
drużynę seniorską?

– Otoczka wokół klubu przez wiele
lat mogła być lepsza. Wielkie uznanie
po tej rundzie należy się Patrykowi Szulcowi, który prowadził fanpage na Facebooku. Na bieżąco wrzucane były tam informacje o naszej drużynie. Dzięki temu społeczeństwo lokalne wiedziało, co się u nas
dzieje. Takie rzeczy muszą być teraz
czymś naturalnym w klubach. Ale sądzę,
że takimi działaniami powinni zajmować
się działacze, a nie zawodnicy pierwszego
zespołu. Dziękuję chłopakom za zaangażowanie i działalność na rzecz rozwoju
klubu. Takie działania pomagają i sprawiają, że na mecze przychodzi więcej kibiców.

Przed nami nowy sezon w lidze międzyokręgowej. Zmierzycie się z Astrą
Krotoszyn i Piastem Kobylin. Jak widzi
Pan szanse swojego zespołu?

– Mecze derbowe z Piastem czy
Astrą przyciągną sporą rzeszę kibiców
z obu stron. Te pojedynki rządzą się swoimi prawami, każdy może wygrać. Myślę,
że większość drużyn z nowej ligi międzyokręgowej jest w naszym zasięgu. Zawodnicy Białego Orła z pewnością tanio skóry
nie sprzedadzą i będą walczyć o każdy
punkt.
Czy znani są już sparingpartnerzy
drużyny? Czy drużynę wzmocnią nowi
gracze?

– Mamy w planach zagranie czterech
spotkań kontrolnych z ościennymi zespołami. Co do personaliów zespołu – nie
chcę się na razie wypowiadać. Chciałbym
podziękować szczególnie Marcinowi
Kaczmarkowi, który w okresie zimowym
bardzo mi pomógł. To on, jako kapitan,
nakręcał i mobilizował chłopaków, abyśmy razem stworzyli zespół.

Sport
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Fortuna sprzyja ekipie
A Seree Tee

Tak jak rok temu, tak i teraz na trzecim miejscu uplasowała się krotoszyńska drużyna A Seree Tee w turnieju Fortuna Puchar Polski Playarena. Nasz team w pojedynku o brąz
pokonał 4: 0 zespół z Tomaszowa
Mazowieckiego.
Turniej piłki nożnej sześcioosobowej
zorganizowały wspólnie Zakłady Bukmacherskie Fortuna oraz Playarena. Do rywalizacji przystąpiło blisko 800 drużyn z kilkudziesięciu polskich miast. Do ścisłego finału rozgrywek awansowało 40 najlepszych zespołów. Nasze miasto w tych prestiżowych zmaganiach reprezentowała
ekipa A Seree Tee, która w finale lokalnych
rozgrywek pokonała 5: 4 Igloo.
Krotoszynianie rywalizację w grupie
A rozpoczęli od zwycięstwa nad Tequilą
Olsztyn 3: 1, a hat trickiem popisał się Karol Krystek. Potem wygrali 4: 1 z Kingiem
Tczew po trafieniach Dawida Przybyszewskiego (dwóch), Daniela Olejnika
i Adama Wośka. Trzecie spotkanie to kolejna pewna wygrana – 4: 1 z Ultimate

Zaborze Zabrze (4: 1). W meczu o pierwsze miejsce w grupie AST uległo 0: 4 Ganadorowi Warszawa.
W 1/8 finału nasza drużyna ograła
KKS Rawa Katowice (4: 2), a w ćwierćfinale pokonała 2: 1 Brooklyn Nowy Dwór
Mazowiecki. W półfinale AST trafiło
na późniejszego triumfatora turnieju – Dynamik Herring Toruń. Krotoszyński zespół przegrał 2: 3, ale w konfrontacji
o trzecie miejsce nie dał szans drużynie
Strug Personal Tomaszów Mazowiecki,
zwyciężając 4: 0. Dwa razy do siatki trafił
Karol Krystek, a po jednym golu dołożyli
Łukasz Budziak i Szymon Sekula.
– Ponownie udało nam się zająć trzecie miejsce, co jest powtórzeniem największego dotychczasowego sukcesu
w historii krotoszyńskiej Playareny. Szkoda konfrontacji z Dynamikiem Toruń, zakończonej minimalną wygraną rywali.
Turniej był dla nas idealnym przetarciem
przed zbliżającymi się finałami Mistrzostw Polski Playareny – skomentował
Robert Stawowy.
(GRZELO)

WYWIAD

Od dłuższego czasu szkielet zespołu tworzą Szymon Wosiek, Marcin Kurzawa, Adam Kurzawa, Dominik Snela
czy Patryk Kamiński. Czy od tych piłkarzy zaczynał Pan ustalanie składu?

Najważniejsza jest drużyna
Z Markiem Nowickim, byłym trenerem Piasta Kobylin, a od niedawna
szkoleniowcem Jaroty Jarocin, na temat minionego sezonu piłkarskiego
rozmawiał Grzegorz Nowak.
Po dłuższej przerwie wrócił Pan
na ławkę Piasta Kobylin w roli trenera.
Jakie to uczucie znów pracować z tym
zespołem?

– Fajnie było ponownie zasiąść
na ławce rezerwowych Piasta. Mam wiele
dobrych wspomnień, związanych z tym
klubem. Nie miałem żadnych obaw
przed objęciem stanowiska trenera i jestem zadowolony z wykonanej pracy
w tym roku.
Walczyliście o podium prawie
do ostatniej kolejki. Ostatecznie zajęliście czwarte miejsce. Czy to dobry wynik?

– Mieliśmy z góry założony
cel – awansować do ligi międzyokręgowej
oraz wprowadzić większą liczbę juniorów
do kadry pierwszego zespołu, co udało się
zrealizować. Obecnie w kadrze 18-osobowej mamy aż dziesięciu juniorów, a drużyna opiera się na graczach z okręgu. Poza
dwoma piłkarzami, którzy ze mną jeździli z Rawicza, nie mieliśmy siły zaciężnej
z odległych miejscowości.

– Dla mnie najważniejsza jest drużyna. Nigdy nie wyróżniam zawodników
kosztem zespołu. Wymienieni gracze, jeżeli trenują w tygodniu i są w formie, dają
jakość, o którą chodzi. W meczach
pod koniec rozgrywek nie łapali się zawodnicy grający na początku rundy.
Z różnych przyczyn musieliśmy też korzystać z niektórych piłkarzy, którzy
przy optymalnym składzie rozpoczynaliby na ławce rezerwowych.

W wielu meczach pokazaliście dobry futbol. Ale jednak zanotowaliście aż
siedem porażek...

– Początek sezonu to brak skuteczności. W meczu z Orłem Mroczeń mieliśmy
niewykorzystany rzut karny na 1: 1, potem
trafialiśmy w słupki i zakończyło się porażką. Podobnie wyglądał pojedynek z Opatówkiem w Kobylinie. Z kolei konfrontacja
w Trębaczowie to już indolencja strzelecka – trudno było zliczyć nasze sytuacje.

Swoje zrobił też brak środkowych obrońców. Jak wiemy, Jakub Pospiech został zawieszony na pół roku. Na skrzydłach
wpuszczałem młodzieżowców – Maciej
Wachowiak zagrał ponad 1000 minut.
Na końcu zabrakło nam też doświadczonego Patryka Kamińskiego.

Wiosenna runda pokazała, że Piast
ma zdolną młodzież. Maciej Wachowiak
czy Edwin Marchewka rozegrali kilka
ciekawych spotkań. Jak Pan ocenia ich
postawę?

– Edwin Marchewka, Maciej Wachowiak, Mateusz Wachowiak oraz Mateusz Bzodek to czterech młodzieżowców, którzy wychodzili w każdym me-

czu. Wszyscy rozwijają się dobrze i czynią postępy. Jeżeli będą regularnie trenować, to Piast może mieć z nich wiele pociechy. Dodatkowo Maciej Wachowiak
dostał zaproszenie na testy z Błękitnych
Wronek do Centralnej Ligi Juniorów.
Na nich wypadł najlepiej motorycznie,
a gorzej wyglądało to pod względem
technicznym. Obecnie jest jednym
z trzech zawodników, którzy są pod stałą
obserwacją Błękitnych.
Przed nami nowy sezon – w lidze
międzyokręgowej. Jak Pan ocenia tę
zmianę i jakie szanse daje Pan Piastowi?

– Jeżeli te zmiany mają podnieść poziom, to ja to rozumiem. Jeżeli zawodnik
gra z lepszymi, to się rozwija. Pracowałem
na różnych poziomach, ale obecnie w takich ośrodkach jak Kobylin zespoły będą
miały problemy kadrowe. Dzieciaki nie
ciągną do piłki, a poświęcić całą sobotę
czy niedzielę to jest już wyzwanie dla
nich. Sam Piast ma swój styl i sposób grania. Kwestia tylko małej ilości transferów,
a wszystko będzie dobrze.
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WYWIAD

Wybraliśmy dobry kierunek
Z Leszkiem Krutinem, trenerem
Astry Krotoszyn, rozmawiał Grzegorz
Nowak.

braliśmy dobry kierunek. Duża w tym zasługa wiceprezesa-kierownika Mariusza
Ratajczaka, który robi to w przemyślany
sposób. Po dwóch latach współpracy mogę powiedzieć, że dla mnie, jako trenera,
jest to nieoceniona pomoc. Poza tym zawodnicy pokazali charakter i zaangażowanie. Udźwignęli ciężar i na wiosnę zdobyliśmy 35 punktów. O cztery więcej niż
jesienią.

Trzecie miejsce w tabeli z niewielką
stratą do triumfatora rozgrywek. Czy
Astra pod wodzą trenera Leszka Krutina
zrealizowała zakładany cel? Jak Pan
wspomina minione rozgrywki?

– Cel minimum, jakim był awans
do ligi międzyokręgowej, zrealizowaliśmy,
aczkolwiek pozostaje duży niedosyt. Mogliśmy spokojnie zająć drugie miejsce w ligowej tabeli, a do tego potrzebny był jeden
remis mniej. Celu optimum – awansu
do IV ligi – niestety nie udało się osiągnąć. Uważam, że zespół z Opatówka jesienią za bardzo odskoczył i ciężko było
odrobić tę stratę. Minione rozgrywki
wspominam bardzo dobrze. W 30 kolejkach przegraliśmy tylko cztery mecze,
zbierając aż 66 punktów. Do plusów zaliczam ogranie na szczeblu seniorskim zawodników z juniorów starszych, którzy
dołączyli do nas w przerwie zimowej.
Astra pośród zespołów z czołówki
zanotowała najwięcej remisów, ale też
ma na swoim koncie najmniej porażek.
Czego zabrakło, aby krotoszynianie znaleźli się na szczycie tabeli?

– To, że mieliśmy sporo remisów
i najmniej porażek w lidze, dobrze o nas
świadczy. Wykonaliśmy solidną pracę
nad grą w defensywie, co przełożyło się
na miejsce w tabeli. Trudno mi powiedzieć, czego zabrakło. Wydaje mi się, że
kluczowy był okres zimowy. Kontuzje
ważnych zawodników – Budziaka, Wojt-

Co Pan myśli o zlikwidowaniu
dwóch grup IV ligi, przy jednoczesnym
utworzeniu ligi międzyokręgowej?

– Sądzę, że jest to dobry krok. Powstanie jedna mocna IV liga, której zwycięzca nie będzie musiał grać w barażach,
lecz bezpośrednio wywalczy sobie awans
do III ligi. Co do klas międzyokręgowych – zdecydowanie jestem na tak. Nowe bodźce dla zawodników, lepsze boiska
oraz ciekawe mecze.

kowiaka i Krysia – oraz odejście Marciniaka do Jaroty skomplikowały naszą sytuację. Mimo to osiągnęliśmy przyzwoity
wynik na koniec sezonu.
Wydaje się, że dysponowaliście
słabszym składem niż sezon wcześniej,
a jednak osiągnęliście lepszy wynik. Powodem jest niższy poziom rozgrywek
czy może po prostu zawodnicy Astry
stali się lepszymi piłkarzami?

– Myślę, że poziom ligi był taki sam.
Uważam zdecydowanie, że systematyczne budowanie zespołu na wychowankach
czy ludziach z regionu pokazało, iż wy-

DART

Rywalizowali w prestiżowym turnieju

W maju krotoszyńscy darterzy wzięli
udział w rozgrywkach WDF/BDO Winmau Polish Open w Policach. Na zawody przybyło około 400 zawodniczek i zawodników z całego świata.
Było to kolejne cenne doświadczenie
dla naszych darterów.
W Policach rozegrano cztery turnieje – zawody par, WDF/BDO Police Masters 2018, Grand Prix Polski oraz
WDF/BDO Winmau Polish Open 2018.
Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga Darta
reprezentowało sześciu zawodników – Przemysław Pawlicki, Przemysław

Sawicki, Adrian Jasiński, Włodzimierz
Skalski, Zdzisław Jusiak i Konrad Pawłowski.
Dobrze spisał się zwłaszcza ostatni
z wymienionych, zajmując w turniejach
indywidualnych 17. i 33. miejsce w gronie blisko 400 darterów. – Zawody w Policach były dla nas kolejnym, niezwykle
cennym doświadczeniem. Takie turnieje
pokazują, że warto trenować, aby móc rywalizować z najlepszymi zawodnikami
z całego świata – skomentował Przemysław Pawlicki, prezes Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta.
(ANKA)

W obecnym składzie Astra bez problemu powinna się utrzymać w nowych
rozgrywkach. Zapewne cele postawione
przed Panem będą ambitniejsze... Na jakich pozycjach zespół potrzebowałby
nowych piłkarzy?

– Zespół jest na tyle mocny personalnie, żeby spokojnie grać w pierwszej
ósemce ligi. Co do wzmocnień – to jeszcze nie mamy żadnych planów. Z pewnością nie będzie żadnych większych zmian
i dalej grać będą zawodnicy, którzy wywalczyli awans. Chcemy skupić się
na spokojnej pracy i konsekwentnej budowie zespołu opartego na młodych graczach z regionu.

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

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

