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KROTOSZYN

Pożar na poddaszu
kamienicy
UROCZYSTOŚĆ

7 maja około godziny 18.50 doszło
do pożaru poddasza kamienicy
na Małym Rynku w Krotoszynie.
Sześć osób trzeba było ewakuować.
Na szczęście nikomu nic poważnego
się nie stało.

90-lecie OSP Borzęcice
Dalsza część uroczystości odbywała
się na placu przy miejscowej świetlicy
wiejskiej. Wszystkich gości powitał dh Jacek Wybierała – prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP. Z kolei dh Józef Terakowski – prezes OSP Borzęcice – przypomniał pokrótce historię jednostki i poprosił o pożegnanie starego sztandaru.
Dh Janusz Karczmarek przeczytał akt
fundacji nowego sztandaru i zachęcił gości do wbijania gwoździ w drzewce.
Ksiądz proboszcz Jacek Pochanke poświęcił nowy sztandar. Następnie dh Jacek
Wybierała odczytał akt nadania i wręczył
sztandar prezesowi OSP Borzęcice.
Trzech strażaków z OSP Borzęcice
uhonorowano odznaką „Wzorowy Strażak”. Byli to dh Marek Domagała, dh Miłosz Maciejewski i dh Adrian Balcer. Wyróżnienia Prezydium Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koźminie
Wlkp. otrzymali członkowie Kompanii
Reprezentacyjnej OSP Gminy Koźmin
Wlkp.: dh Zenobiusz Bałoniak, dh Błażej
Świętek, dh Paweł Łąkowski, dh Tomasz
Walczak-Pluta, dh Wojciech Gola, dh Ryszard Zawodny, dh Marek Domagała, dh
Adrian Balcer, dh Marcin Leśniak, dh Błażej Stachowiak, dh Andrzej Wasielak, dh
Wojciech Szymczak, dh Jarosław Podzie-

FOT. dh Szymon Sikora

5 maja jednostka OSP Borzęcice
świętowała jubileusz 90-lecia istnienia. Uroczystość połączona była
z Miejsko-Gminnym Dniem Strażaka. Mszę św. w intencji druhów z terenu gminy Koźmin Wlkp. odprawił
ksiądz kanonik Jacek Pochanke.

mek, dh Stanisław Stasik, dh Józef Bałoniak, dh Mariusz Błaszczyk, dh Bartłomiej Marzęcki, dh Łukasz Frackowiak, dh
Daniel Zajączkowski, dh Dominik Kowalewski, dh Dariusz Kołaczkowski, dh Mirosław Paterek, dh Michał Stencel, dh Marek Zawodny, dh Marcin Zmyślony, dh
Patryk Gola, dh Eugeniusz Mikołajczyk,
dh Roman Kuś, dh Emil Wawrzyniak, dh
Kacper Bruder, dh Marcin Krawiec.
Strażacy z OSP Borzęcice wręczyli
okolicznościowe podziękowania osobom
zasłużonym dla ich jednostki – Januszowi
Kaczmarkowi, Felicji Kaczmarek, Józefowi
Kaczmarkowi, Antoniemu Zaworskiemu,
Czesławowi Udzikowi, Markowi Pestce,

Władysławowi Teodorczykowi, Krystynie
Grzemskiej, Janowi Adamiakowi, Janowi
Kaczmarkowi i Stanisławowi Grześkowi.
Życzenia oraz podziękowania złożyli
strażakom m. in. burmistrz Maciej Bratborski, poseł Jan Dziedziczak, asp. szt. Sławomir Poduch, reprezentujący st. bryg.
Jacka Strużyńskiego – komendanta powiatowego PSP w Krotoszynie, Andrzej
Wichłacz, reprezentujący starostę Stanisława Szczotkę, Sławomir Gruchała – dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp., Roman Marszałek – prezes
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
PRZYSZŁOŚC w Starej Obrze.
(NOVUS)

Ze zgłoszenia wynikało, że w budynku znajdują się osoby, którym pożar odciął drogę ewakuacji. Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie, dwa
z miejscowej OSP i po jednym z OSP Biadki oraz OSP Zduny. Ponadto w akcji wykorzystano drabinę mechaniczną z JRG
w Ostrowie Wielkopolskim.
Gdy strażacy dotarli na miejsce,
w oknach na ostatnim piętrze trzykondygnacyjnej kamienicy znajdowały się dwie
kobiety, które wzywały pomocy, nie mogąc samodzielnie opuścić mieszkania.
Z otworów okiennych w części pokrycia
dachowego wydobywał się dym.
W mieszkaniach na niższej kondygnacji
również byli lokatorzy, w tym mężczyzna
z ograniczoną zdolnością poruszania się.
Jedyną drogą ewakuacji z lokali mieszkalnych była drewniana klatka schodowa.
Wewnątrz panowały duże zadymienie
i wysoka temperatura.
W pierwszej kolejności strażacy
przy użyciu podnośnika hydraulicznego
z najwyższej kondygnacji ewakuowali
dwie kobiety oraz psa. Jednocześnie, korzystając z klatki schodowej, ewakuowano
mieszkańców niższych pięter. W sumie
z budynku wyprowadzono sześć osób
i jedno zwierzę. Lokatorów przebadał lekarz Zespołu Ratownictwa Medycznego,
nie stwierdzając podstaw do hospitalizacji.
W trakcie prowadzonej ewakuacji inna grupa ratowników sprawiła linię gaśniczą po klatce schodowej, kierując się
na poddasze budynku mieszkalnego.

Po dotarciu do źródła pożaru podano jeden prąd gaśniczy wody w natarciu
na palące się pomieszczenia. Po całkowitym ugaszeniu pożaru przystąpiono
do mechanicznego oddymienia budynku oraz monitorowania obiektu urządzeniami pomiarowymi. Nadpalone elementy wyniesiono na zewnątrz, do specjalnego kontenera, podstawionego przez
zarządcę obiektu.
Dzięki szybkiej i sprawnej akcji ratowniczo-gaśniczej osoby znajdujące się
w strefie zagrożenia nie odniosły żadnych
obrażeń, straty ograniczono do minimum, a tym samym uratowano mienie
o dużej wartości materialnej.
(NOVUS)
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Masz znamię na skórze? Zbadaj je!
Tradycyjnie od kilku już lat Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE zajmuje się profilaktyką czerniaka, w okresie poprzedzającym letni wypoczynek, akcją badań
występujących naskórze znamion, narośli i pieprzyków. Prowadzona w ramach
dofinansowanego przez gminę Krotoszyn projektu WYPRZEDŹ RAKA akcja
profilaktyczna pozwala wyeliminować
istniejące w tej dziedzinie zagrożenia,
a także uruchomić proces leczenia
w przypadku stwierdzenia choroby nowotworowej, tj. najbardziej złośliwego
nowotworu skóry.

KROTOSZYN

Zapraszamy zatem mieszkańców gminy
Krotoszyn na organizowane w roku bieżącym badania, które będą prowadzone:
– 18 maja w godz. 9.00-14.00 w udostępnionych przez NZOZ Krotoszyńska
Przychodnia Zdrowia Psychicznego gabinetach, zlokalizowanych w budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej

74. rocznica zakończenia II wojny światowej
W rocznicę zakończenia II wojny
światowej 8 maja przedstawiciele samorządów oraz członkowie organizacji społecznych i politycznych, a także uczniowie krotoszyńskich szkół złożyli wiązanki
kwiatów pod pomnikiem Wolności na pl.
Jana Pawła II i pod pomnikiem 6 Pułku
Artylerii Lekkiej na ul. Piastowskiej.
(NOVUS)

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com./glokalna

NA DRODZE

Cztery osoby trafiły do szpitala

Na akcję wysłano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz jeden z koźmińskiej OSP, jak również Zespół Ratownictwa Medycznego ipolicję. Jak się okazało, samochód osobowy
zjechał z drogi, dachował i wpadł do rowu.
Pojazdem jechały cztery osoby.
W chwili przybycia służb ratowniczych
jedna znajdowała się w rozbitym aucie.
Strażacy niezwłocznie podjęli więc działania w celu wydostania jej na zewnątrz.
Po uzyskaniu dostępu do pasażerki znajdującej się na tylnym siedzeniu ewakuowano ją do karetki pogotowia. Z uwagi
na zgłaszane dolegliwości kwalifikowanej
pierwszej pomocy udzielono także trójce
pozostałych uczestników wypadku. Jednocześnie odłączono akumulator
w uszkodzonym samochodzie.
Kierownik Zespołu Ratownictwa
Medycznego podjął decyzję, by na miejsce
wezwać Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Dlatego w pobliżu wyznaczono lądowi-

FOT. PSP Krotoszyn

W niedzielę, 12 maja, w Skałowie
doszło do groźnego wypadku. Z nieustalonych jeszcze przyczyn samochód osobowy wypadł z drogi i wylądował w przydrożnym rowie. Cztery
osoby zostały poszkodowane.

sko dla śmigłowca. Uczestnicy wypadku
zostali przetransportowani do placówki
leczniczej.
– Pojazdem kierował 19-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Wraz nim
podróżowały trzy osoby. Z nieustalonych
do tej pory przyczyn samochód osobowy
wypadł z drogi i wylądował w przydroż-

nym rowie. Uczestnicy zdarzenia byli
trzeźwi, zostali przetransportowani
do szpitala. Postępowanie wyjaśniające to
zdarzenie prowadzi krotoszyńska policja – informuje Piotr Szczepaniak, oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
(NOVUS)

– 25 maja w godz. 14.00-18.00 w „Gabinecie pod chmurką”, uruchomionym podczas KrotoFEST-u w Parku Miejskim w Krotoszynie.
W ramach indywidualnej konsultacji
współpracujący ze stowarzyszeniem onkolodzy zbadają przy pomocy dermatoskopu występujące na skórze zmiany i ocenią ich charakter. Badanie jest bardzo proste i bezinwazyjne, a każdy bezpośredni beneficjent otrzyma przy tej okazji informację na temat ewentualnych zagrożeń oraz sposobów ich unikania.
Zagrożenie zachorowaniem na czerniaka rośnie i– jak wykazują badania – liczba zachorowań podwaja się co10 lat. Warto zatem
korzystać z badań profilaktycznych, sprawdzać swój stan zdrowia i poszerzać swoją wiedzę zdrowotną naten temat. Dla każdego potencjalnego pacjenta liczy się bowiem nie tylko eliminowanie występujących zagrożeń, ale
i wczesne, ratujące życie, wykrycie choroby.
(AO)

Na Bieżąco
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Chcą pokazać polskie osiągnięcia naukowe i artystyczne
W Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie odbyła
się konferencja prasowa, poświęcona
Ogólnopolskiemu Festiwalowi Sztuki /
Wzornictwa / Technologii TECH-ART.
Omówiono założenia i idee tego wydarzenia, zaplanowanego na 6 lipca
Wkonferencji udział wzięli Bartosz Blecha – prezes Stowarzyszenia Klub Art, Karolina Hełka – prezes Naswoim sp. z o. o., Dominika Biadała – artystka igrafik, Agnieszka
Ligocka – doradca terenowy Fundacji Czyste Powietrze, Martyna Szymczak – wizażystka i kosmetolożka, Karolina Maj – specjalistka ds. technik marketingu, Jacek Kępa – naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie,
Waldemar Wronecki – zastępca naczelnika
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie.
– Wszystko zawdzięczamy technologii – to, wco się ubieramy, czym urządzamy
dom i miejsca pracy itp. Chcemy docenić
osoby, które tworzą tego typu udogodnienia, jak również pokazać, w jakim kierunku
zmierza nowoczesna technologia, jakie
branże będą wypierane przez robotykę. To
jest główny cel Festiwalu TECH-ART – podkreślił Bartosz Blecha.

Celem tego wydarzenia jest pokazanie
najnowszych polskich osiągnięć naukowych
i artystycznych poprzez podniesienie umiejętności i rozwinięcie warsztatu osób w danej dziedzinie sztuki lub nauki, wzrost wartości lokalnych twórców i organizacji kulturalnych czy zaprezentowanie efektów pracy
uczestników festiwalu. Nadrzędnym celem
jest wypracowanie w perspektywie najbliższych lat rozpoznawalnej naświecie, polskiej
marki, kojarzącej się z innowacyjnością
i technologiami przyszłości.
W trakcie festiwalu zaprezentowany
zostanie dorobek polskich artystów i twórców oraz pionierów w dziedzinach takich

jak technologia, rysunek, malarstwo, rzeźba,
grafika, design, fotografia, wzornictwo przemysłowe, techniki marketingu lub inżynieria finansowa. Wystawionych będzie ponad 200 prac z dziedziny fotografii, rysunków, obrazów, rzeźb czy wynalazków i patentów. Festiwal odbywać się będzie w krotoszyńskim muzeum, w hali widowiskowo-sportowej i na rynku.
Karolina Hełka wyjaśniła, że celem
działań firmy Naswoim podczas festiwalu
będzie propagowanie ogrzewania słonecznego z wykorzystaniem fotowoltaiki. – Wcześniej sprzedawaliśmy marzenia,
ale po latach trudów i upowszechniania no-

wej technologii grzewczej mamy już spektakularne efekty. Zauważamy, że wspołeczeństwach zachodnich, także w polskim, następuje powolne odwracanie trendów, od konsumpcjonizmu do minimalizmu. My chcemy te trendy wzmocnić, prezentując ipopularyzując nowe technologie ekologiczne – oznajmiła prezes Naswoim.
Dominika Biadała przekonywała, że
nowoczesne wzornictwo (design) oraz grafika użytkowa powinny być na dużą skalę wykorzystywane w przestrzeni miejskiej. Z kolei Agnieszka Ligocka zaznaczyła, że konieczne jest udzielenie wsparcia finansowego tym mieszkańcom terenów wiejskich,
którzy decydują się na wymianę starych pieców na piece ekologiczne lub urządzenia fotowoltaiczne. Ona oraz jej współpracownicy
wspierają mieszkańców wiedzą na temat
pozyskiwania dotacji na wdrażanie technologii chroniących czyste powietrze.
Martyna Szymczak opowiedziała
o swojej pasji wizażystki i makijażystki. Jak
stwierdziła, może swoim klientkom zapewnić całkowitą metamorfozę z pomocą stosunkowo prostych technik, wykorzystujących jednak najnowsze osiągnięcia zdziedziny kosmetologii.
Organizatorzy festiwalu poinformowali, że w imprezie weźmie udział wielu wy-

stawców, reprezentujących różne dziedziny
życia, jak choćby Tomasz Pielak – kaliski artysta specjalizujący się w technice aerografu,
studenci Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Beata Krzekotowska – doradztwo finansowe, Agnieszka Mazur – projektantka wnętrz, Mateusz Kiszka – fotograf, animator kultury, absolwent
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
Marek Lapis – zajmujący się fotografią dokumentalną, reportażem iszeroko pojętą fotografią społeczną, Angelina Szczepaniak – z zamiłowania rysowniczka ikon
z kultowych książek czy filmów.
Na koniec konferencji przedstawiciele
samorządów, Jacek Kępa i Waldemar Wronecki, szczerze pogratulowali organizatorom wspaniałej koncepcji festiwalu, który łączy pozornie dwie odległe sobie dziedziny – sztukę i technologię. Zarówno władze
powiatowe, jak i gminne wsparły finansowo
zbliżającą się imprezę kwotami – odpowiednio – 7 i 15 tysięcy złotych.
Sponsorami i partnerami festiwalu są:
Sklejka-Eko S.A. Producent sklejki, Urząd
Miejski i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Nadleśnictwo Krotoszyn, Krotoszyński
Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne
w Krotoszynie oraz CSiR Wodnik.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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POLITYKA

W podzięce za ofiarną służbę

System oświaty należy ulepszyć

FOT. www.kobylin.pl

KOBYLIN

W sobotę, 4 maja, w Kobylinie obchodzono Dzień Strażaka. W trakcie
uroczystości podziękowano pracownikom straży pożarnej za ich zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa i ratowania życia oraz mienia mieszkańców.
W Sanktuarium Matki Bożej
przy Żłóbku odprawiona została Msza
święta w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie. Wśród zaproszonych

gości byli m. in. burmistrz Tomasz Lesiński czy radni Rady Miejskiej w Kobylinie.
Po mszy wszyscy udali się na plac, gdzie
znajduje się pomnik św. Floriana. Tam
złożono wiązanki kwiatów.
Burmistrz podziękował strażakom
za ofiarną, bezinteresowną służbę na rzecz
drugiego człowieka. Życzył, by przynosiła
im satysfakcję, pozwalała na spokojny powrót do domu, a mieszkańcom dawała poczucie bezpieczeństwa.
OPRAC. (NOVUS)

PODRÓŻE

Rowerem na Czarny Ląd
W Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie odbyło się spotkanie z podróżnikiem,
Dominikiem Szmajdą, pod hasłem
„Śladami polskiego podróżnika-cyklisty – Kazimierza Nowaka”.
Organizatorem wydarzenia było
Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, we
współpracy z Muzeum Regionalnym im.
Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie.
Główną inicjatorką była Magdalena Banaszek. Do spotkania doszło w ramach projektu współfinansowanego ze środków
gminy Krotoszyn na realizację zadania
publicznego z pominięciem otwartego
konkursu ofert.
Dominik Szmajda jest podróżnikiem, fotografem, uczestnikiem sztafety

rowerowej Afryka Nowaka, autorem
książki „Rower góral i na Ural”. Na co
dzień prowadzi Wydawnictwo Sorus oraz
organizuje wyprawy komercyjne do Afryki Równikowej. Swoją przygodę z podróżami rozpoczął od trampingów po Azji,
a po przeczytaniu książki Kazimierza Nowaka przesiadł się na rower. Przejechał
w ten sposób wiele afrykańskich krajów – Maroko, Saharę Zachodnią, Mauretanię, Mali, Libię, Czad i Kamerun. W roku 2012 przemierzył Ural Polarny
i po tym doświadczeniu postanowił porzucić rower na rzecz spływów i pieszych
wędrówek. Odbył łącznie cztery wyprawy do wilgotnych lasów równikowych
Afryki (Kamerun, Kongo Brazzaville,
Kongo, DRK).
(NOVUS)

Przed kilkoma dniami w biurze Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa z udziałem senatora Łukasza Mikołajczyka oraz radnych powiatowych – Jarosława Kubiaka, Andrzeja Skrzypczaka i Mariana Włosika. Mówiono przede
wszystkim o zawieszonym strajku
nauczycieli oraz inicjatywach podjętych przez polityka.
– Wraz z moim asystentem Jarosławem Kubiakiem zorganizowaliśmy wiele
spotkań w powiecie krotoszyńskim, m.
in. z Tomaszem Lesińskim, burmistrzem
Kobylina. Była to bardzo miła i merytoryczna rozmowa – przyznał Łukasz Mikołajczyk, dodając, że dotyczyła w głównej mierze rozwoju gminy Kobylin. Panowie rozmawiali przede wszystkim o budowie przedszkola w Smolicach
przy miejscowej Szkole Podstawowej. Senator wyraził swoje poparcie dla tej inwestycji i liczy na to, że gmina otrzyma
na nią dofinansowanie.
– Wielokrotnie podkreślaliśmy, że jesteśmy przeciwni likwidacji szkół na terenach wiejskich. Są to bowiem serca lokalnych społeczności. Cieszę się, że istnieją
gminy, które chcą rozbudowywać szkoły
na tych obszarach – oznajmił senator.
Wspomniał również, że OSP Smolice,
dzięki decyzji komendanta głównego
straży pożarnej, zostanie przekazana cysterna PSP Krotoszyn.
Senator spotkał się także z burmistrzem Krotoszyna, Franciszkiem Marszałkiem, by porozmawiać na temat planowanej wizyty ambasadora Meksyku. – Jestem
przewodniczącym senackiej grupy polsko-meksykańskiej. Meksyk i Polska mają ze
sobą wiele wspólnego na różnych płaszczyznach. Ambasador będzie gościł w powiecie ostrowskim, ale trwają rozmowy, żeby
odwiedził również powiat krotoszyński.
Ustaliliśmy z burmistrzem już zarys tej wizyty, zaplanowanej wstępnie na czerwiec.
Jest to wielka szansa na promocję Krotoszyna – stwierdził polityk PiS-u.

Senator brał udział w obradach
„okrągłego stołu” na temat oświaty. – Jeśli nauczyciele z powiatu krotoszyńskiego mają jakieś sugestie w sprawie zmian
w oświacie, to chętnie je przyjmiemy
i przekażemy ministerstwu. Musimy rozmawiać o systemie oświaty, bo należy go
ulepszyć. Dotyczy to również podwyżek
płac. Te kwestie powinny być uzależnione od stopnia awansu nauczyciela. Ważny jest także system premiowania i zróżnicowania pracy. Nie uważam, że wszyscy nauczyciele z tym samym stopniem
awansu zawodowego powinni zarabiać
tyle samo. Premiować trzeba najlepszych. Mamy bardzo wielu wspaniałych
nauczycieli, którzy wykonują ciężką pracę, i to powinno być zróżnicowane
pod względem płac. Trzeba zmniejszyć
biurokrację w oświacie i stworzyć narzędzia do oceniania poziomu pracy nauczyciela – zaznaczył Ł. Mikołajczyk.
Parlamentarzysta podkreślił, że każdy ma prawo do strajku, ale – jak powiedział – forma protestu była nieodpowiednia. – Nie do przyjęcia było to, że niektórym przeszło przez myśl, żeby nie klasyfikować przykładowo maturzystów. Mnie,
jako wieloletniemu nauczycielowi, etyka
pedagogiczna nie pozwoliłaby na coś takiego. W pewnych segmentach strajk był
polityczny. Czekam na spotkanie z pa-

nem Broniarzem, żeby zadać mu kilka pytań. Przede wszystkim dlaczego wcześniej
nie było „parcia” na ten strajk. Nie było
wcześniej przecież żadnych podwyżek.
Ministerstwo Edukacji za poprzednich
rządów zafundowało nauczycielom tzw.
„godziny karciane”, czyli dodatkowy czas
pracy bez wzrostu wynagrodzenia. Mówię to z ogromną przykrością, ale przez
strajk nauczyciele wiele stracili. Rowy, jakie wykopali między sobą w radach pedagogicznych, będą trudne do zasypania.
Szanujmy również tych, którzy nie wzięli
udziału w strajku – oświadczył senator.
W trakcie konferencji przypomniano też sprawę pozwu zbiorowego nauczycieli z gminy Krotoszyn, który dotyczył
godzin
ponadwymiarowych. – Uważam, że oszukano wtedy
nauczycieli. Pozwy zostały skierowane
do sądu w drugiej połowie grudnia 2018
roku. Sąd przyjął sprawę do rozpatrzenia. Stanowi to istotny krok, ale to niestety potrwa. Będziemy na bieżąco informować o postępach w tym temacie – powiedział Ł. Mikołajczyk.
Na koniec polityk zwrócił się z apelem do mieszkańców powiatu krotoszyńskiego, żeby wzięli udział w wyborach
do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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JUBILEUSZ

Kobylińska orkiestra ma już 40 lat!
30 kwietnia Orkiestra Dęta
przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kobylinie obchodziła swoje 40-lecie. Z tej okazji zorganizowano uroczysty koncert.
Gratulacje i życzenia członkom orkiestry złożył burmistrz Tomasz Lesiński. – Trudno sobie wyobrazić świat bez
nieba, a życie bez muzyki, która zajmuje
często miejsce szczególne, staje się ulubionym zajęciem, a niekiedy nawet najważniejszą życiową pasją. Pragnę podziękować kapelmistrzowi oraz wszystkim muzykom za działania artystyczne, życzliwość i stałą obecność w życiu kulturalnym naszej gminy – powiedział burmistrz. Nawiązał też do wspaniałej tradycji orkiestry. – Historia orkiestry wypełniona jest wieloma sukcesami, nagrodami
i niezliczonymi koncertami. Reprezentowaliście też gminę poza granicami naszego kraju – podkreślił T. Lesiński, życząc
muzykom wielu sukcesów, rozwoju,
owocnej pracy i wytrwałości w realizacji
zamierzeń. Wespół z przewodniczącym
Rady Miejskiej w Kobylinie, Piotrem
Chlebowskim, włodarz wręczył kapelmistrzowi orkiestry, Łukaszowi Maćkowiakowi, kwiaty, list gratulacyjny oraz pamiątkowy ryngraf.
W trakcie jubileuszowego koncertu
pałeczkę dyrygenta jako pierwszy chwycił
wieloletni kapelmistrz orkiestry, Lech Badziński. Brawom i oklaskom nie było końca. Po nim przed muzykami stanął obecny dyrygent, Łukasz Maćkowiak.
Inicjatywa zawiązania orkiestry wyszła w 1977 roku od druha Kazimierza
Twardowskiego. Ochotnicy postarali się
o instrumenty i udało im się pozyskać dyrygenta. Pierwszym był Zygfryd Biegała,
a kierownikiem został Kazimierz Twardowski. Oficjalnie za datę rozpoczęcia
działalności zespołu uznaje się 25 lutego 1979. Na początku orkiestra liczyła 44
muzyków, a pierwszy występ, jeszcze nieumundurowanego zespołu, miał miejsce 1 maja 1979 roku. I choć niektórzy

z muzyków tylko markowali granie, to ich
występ został przyjęty bardzo entuzjastycznie przez mieszkańców miasta.
W niedługim czasie, dzięki hojności
darczyńców, udało się dokupić instrumenty oraz umundurować cały zespół. Jak
mocno muzycy zaangażowali się w działalność orkiestry, świadczy pierwszy sukces,
odniesiony już w 1980 roku w Przeglądzie
Strażackich Orkiestr Dętych. Nasi druhowie zajęli bowiem drugie miejsce. Rok później z żalem pożegnano zmarłego nagle dyrygenta, Zygfryda Biegałę. Po nim batutę
przejął kapelmistrz orkiestry wojskowej
w Ostrowie Wielkopolskim, por. Lech Badziński. Wprowadził on do zespołu drugiego instruktora, Władysława Urbaniaka.
Pod ich nadzorem bardzo szybko orkiestra
podniosła swoje umiejętności.
W 1984 roku, po pięciu latach działalności, powołano oddzielny zarząd orkiestry, w skład którego weszli: prezes – dh Kazimierz Twardowski, zastępca
prezesa – dh Zygmunt Dembski, sekretarz – dh Tadeusz Bukowski, skarbnik – dh Karol Indziński, gospodarz – dh
Zdzisław Walczak, kronikarz – dh Waldemar Nowicki.
Cały czas muzycy podnosili swoje
umiejętności, ich gra zachwycała, więc byli często proszeni o występy. Dlatego też
w 1987 roku w gminnej kasie znaleziono
środki i ufundowano nowe umundurowanie. Dodatkowo na głowach muzyków
pojawiły się czapki rogatywki. Pięknie wyglądająca orkiestra, jak i bardzo dobre gra-

nie zaowocowały zajęciem pierwszego
miejsca w VII Przeglądzie Orkiestr Dętych w Pudliszkach. Kolejny ogromny
sukces odniosła 12 maja 1988 roku
w Krobi w X Międzywojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych, zajmując drugą lokatę i triumfując w konkursie musztry paradnej. Zespół wielokrotnie występował na różnych imprezach, dumnie reprezentował gminę Kobylin i zdobywał liczne laury. W przełomowym dla Polski roku 1989 orkiestra
dała niezapomniany koncert, na którym
zagrała wiele polskich pieśni i piosenek,
których wcześniej publiczne wykonywanie było zabronione. Poza tym muzycy zadbali również o rozbawienie widowni,
tworząc kabaret Sikawka.
W latach 90. ubiegłego wieku orkiestra wielokrotnie występowała. Jej największym sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca w XII Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski w Kępnie, co dało przepustkę
do występu w Międzywojewódzkim
Przeglądzie Orkiestr Dętych w Polanicy-Zdroju. Tam kobylińska orkiestra otrzymała „Kryształową Buławę”. W lutym 2004 roku muzycy świętowali srebrny jubileusz, przy okazji którego Bolesław
Ferfecki opracował okolicznościowe wydawnictwo.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
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MACIEJ KAROLEWSKI
– Krotoszyński Ośrodek Kultury

Czekamy na finał „Krotoszyńskich Talentów”!
Miesiąc – co można zrobić przez tyle czasu? Na pewno sporo ciekawych i twórczych rzeczy. Dla dziesiątki finalistów konkursu „Krotoszyńskie Talenty” będzie to miesiąc intensywnych
przygotowań do wielkiego finału, który odbędzie się w czwartek, 13 czerwca, w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie. Właśnie
odbyły się eliminacje konkursowe, do których zgłoszono ponad 20 prezentacji talentów młodzieży z naszego powiatu. Jury
nie miało łatwego zadania, ale w końcu zdecydowało, kto wystąpi na scenie w czerwcu.
Będą to zespół Tacy Nie Inni, zespół performatywny Kontrapunkt, Amelia Chmurzyńska-Junik, Zuzanna Wiertlewska,
Grupa Akrobatyczna z Power Jump, zespół kuglarski Electro
Swing, Anna Broda, Zuzanna Jarocka, Jump Kids i Kuba Marcisz. Teraz finaliści, pod okiem profesjonalistów, przygotują swoje prezentacje finałowe. Wierzymy, że za Ich sprawą w czerwcu
będziemy uczestniczyli w kolejnym wyśmienitym wydarzeniu.
Od strony techniczno-organizacyjnej na pewno postarają się
o to organizatorzy konkursu: Krotoszyński Ośrodek Kultury,
Stowarzyszenie Twoja Alternatywa, Młodzieżowa Rada Miejska
w Krotoszynie, Studio Tańca i Fitnessu Power Jump oraz firma
SaracenPRO. Będziemy uważnie przyglądać się przygotowaniom, a już wkrótce w sprzedaży pojawią się bilety na koncert finałowy. Bądźcie czujni!
Natomiast ostatnie już bilety zostały na popremierowy pokaz musicalu „Król Lew”, który zebrał komplet publiczności
podczas niedawnej premiery i mnóstwo pozytywnych recenzji.
Ogromną pracę wykonały instruktorki i reżyserki musicalu, Zuza i Magda, przygotowując spektakl z grupą młodych artystów.
Pełni pasji i zaangażowania aktorzy i tancerze wspólnie stworzyli wspaniałe muzyczno-taneczne widowisko. I za to należą się raz

jeszcze ogromne brawa, które na pewno usłyszymy ponownie
po pokazie w sali kina Przedwiośnie w sobotę, 18 maja,
o godz. 10.00. Zdecydowanie trzeba się pospieszyć z kupnem
biletu!

Wydarzenie
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UROCZYSTOŚĆ

Być strażakiem to zaszczyt i obowiązek
11 maja na krotoszyńskim rynku
odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Strażaka. Wzięli w niej udział funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele jednostek OSP z terenu
gminy, strażacy z miasta partnerskiego z Francji, władze samorządowe, a także wiceminister Andżelika
Możdżanowska.

nownie powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Rok później odbył się walny zjazd w Warszawie, w którym uczestniczył delegat z powiatu krotoszyńskiego – dh Ignacy Frąckowiak – opowiadał W. Florkowski.
W dalszej części uroczystości miało
miejsce symboliczne wbijanie gwoździ
do nowego sztandaru OSP w Krotoszynie
i oficjalne przekazania go strażakom. Towarzyszyły temu armatnie salwy.
Wyróżnieni zostali także najaktywniejsi strażacy. Złotymi Medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono Ryszarda Mądrego (OSP Ruda) i Zbigniewa
Gaszyńskiego (OSP Chachalnia), Srebrnymi Medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowano Zbigniewa Marcinkowskiego (OSP Zalesie Wielkie), Sławomira Sławińskiego (OSP Zalesie Wielkie)
i Sebastiana Szymanowskiego (OSP Chachalnia), a odznaki „Strażak Wzorowy”
otrzymali Mateusz Chmielarczyk (OSP

Uczestnicy zebrali się na placu
przy komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Stamtąd kolumną, w asyście orkiestry, wszyscy przedefilowali na rynek.
Na Małym Rynku delegacje złożyły kwiaty przy pomniku patrona strażaków – świętego Floriana.
Dh Jacek Wybierała, prezes Zarządu
Powiatowego i członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, dokonał przeglądu przybyłych jednostek. Odegrano hymn państwo-

wy, a biało-czerwoną flagę wciągnięto
na drabinie bojowego wozu strażackiego.
– To święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też piękną służbę – przemawiał burmistrz Franciszek Marszałek. – Być strażakiem to zaszczyt i obowiązek. To także niezwykłe
wyzwanie oraz bezinteresowna służba in-

nym, ciągła praca nad sobą i doskonaleniem własnych umiejętności. Działalność
społeczna ponad tysięcznej rzeszy strażaków ochotników na terenie gminy Krotoszyn oraz miasta Sulmierzyce, oddanych
ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego oraz
wszelkiego mienia, widoczna jest wszędzie. Bierzecie państwo udział w akcjach

ratowniczo-gaśniczych. Prężnie działacie
na rzecz lokalnej społeczności. Wiele razy
byłem świadkiem strażackich działań i jestem pełen uznania dla waszego bezinteresownego zaangażowania. Samorząd
Krotoszyna, widząc to, stara się doposażać jednostki w coraz nowocześniejszy,
specjalistyczny sprzęt. Mundur strażacki
przynosi wielki zaszczyt. Stawia
przed wami wyzwania i ofiarność dla innych ludzi – „Bogu na chwałę – ludziom
na ratunek”. Możemy powiedzieć, że system ochrony przeciwpożarowej stoi
na bardzo wysokim poziomie – podkreślił burmistrz Krotoszyna.
Dh Waldemar Florkowski, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Krotoszynie, przypomniał historię straży pożarnej w naszym mieście. – Ogień towarzyszył ludzkości od zarania dziejów. Był
przyjacielem i potencjalnym wrogiem.
W czasie powstawania osad, wsi, miast
stawał się coraz większym zagrożeniem.
W XIX wieku na ziemiach polskich nastąpił szybki rozwój przemysłu i zaczęły
powstawać pierwsze towarzystwa przeciwpożarowe. Zaczęto po prostu się zastanawiać nad zmianą strategii zapobiegania
pożarom. Pod koniec XIX wieku powstał
prowincjonalny śląsko-poznański związek towarzystw ratowniczych i pożarniczych. W naszym rejonie gaszeniem pożarów zajmowali się rzemieślnicy. Stanowili
liczną grupę społeczną i mieli niezbędny
sprzęt. Z biegiem czasu zaczęły powstawać specjalne drużyny pożarnicze, które
były szkolone przez mistrzów cechowych. W 1872 Rada Miasta przystąpiła
do reorganizacji drużyn w celu powołania
straży pożarnej w naszym mieście. Pierwsza siedziba strażaków znajdowała się

przy ulicy Rawickiej w Krotoszynie.
Okres międzywojenny to czas powołania
pierwszego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Na przełomie lat 40.
i 50. XX wieku decyzją panujących władz
straże przestały istnieć. W roku 1956 po-

Krotoszyn) i Mateusz Niciejewski (OSP
Krotoszyn).
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA I FILMY
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Rolnicze innowacje w deszczowej aurze

W minioną niedzielę w Starymgrodzie (gmina Kobylin), mimo niesprzyjających warunków pogodowych, odbyły się DNI POLA Agroinnowacje 2019. Wydarzenie miało na celu
wzajemną integrację środowisk rolniczych oraz omówienie najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie
uprawy roślin i hodowli zwierząt.
W rolę prowadzącego wcielił się Daniel Borski – właściciel Wielkopolskiej
Gazety Lokalnej KROTOSZYN. Ponad 30 partnerów, mimo deszczowej aury, pojawiło się na DNIACH POLA ze stoiskami, oferując swoje usługi i porady
w dziedzinie biznesu, technologii i rolnictwa. Organizatorem wydarzenia była
Agrointegracja Sp. z o. o. – Biuro Obsługi
Grup Producentów Rolnych z siedzibą
w Kuklinowie. – Naszym zamierzeniem
było przekazanie rolnikom wiedzy w zakresie innowacji rolniczych, pokazanie
nowoczesnych technologii w hodowli

zwierząt oraz w uprawie roślin – podkreśla Wojciech Styburski, prezes spółki i lider Konsorcjum Agrointegracja.
Spółka Agrointegracja realizuje projekt, którego istotą jest znalezienie alternatywnego źródła paszy dla bydła poprzez uprawę roślin międzyplonowych,
czyli takich, które rosną po zbiorze zboża
i przed zasiewem kukurydzy. Kilka lat temu firma stworzyła mieszankę międzyplonową o nazwie FUTTER NOVA 11,
która została poddana rozmaitym badaniom i testom. W projekt bardzo zaangażował się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Głównym punktem DNI POLA miała być prezentacja technologii uprawy innowacyjnej mieszanki międzyplonowej
FUTTER NOVA 11 z przeznaczeniem
na pasze. Zaplanowano pokaz, na który
składać się miały koszenie, przetrząsanie,
zgrabianie oraz zbiór – praso-owijarką,
wozem zbierającym i sieczkarnią samobieżną, jak również siew bezpośredni

w technologii pasowej strip till (Maciej
Czajkowski / Szalkowski s. j.).
Program DNI POLA przewidywał
także prezentację efektów optymalnego
żywienia bydła opasowego i mlecznego.
W kolejnym punkcie przedstawiono model współpracy rolników z hodowcami,
którzy prowadzą stada mięsne w kierunku dostaw odsadków. Jest to bowiem bardzo korzystny system, oparty na krótkim
łańcuchu dostaw, który gwarantuje członkom grup producenckich, zajmujących
się tuczem bydła, dostęp do polskich
zdrowych cieląt i odsadków pochodzących bezpośrednio od rolników utrzymujących „mamki”. Omówiony został zakres
dotyczący żywienia i współpracy z rolnikami produkującymi odsadki (zwierzęta
nie dojechały z powodu obawy o zachorowania).
Nie udało się przeprowadzić pokazów agrotechnicznych – koszenie, zbiór,
siew. Wszyscy, którzy przybyli na DNI
POLA, mieli okazję na własne oczy zoba-

czyć plantację innowacyjnej mieszanki
FUTTER NOVA 11 i docenić jej ponadprzeciętny potencjał plonotwórczy, pomimo niekorzystnej ostatnio pogody, tj. suszy, która także dała się we znaki po siewie
mieszanki w lipcu ubiegłego roku.
– Naszą technologią udowadniamy,
że na jednym hektarze można uzyskać
coś więcej niż jeden zbiór w roku, co w gospodarstwie znacząco wpłynie na aspekt
ekonomiczny. Wdrożyć taką innowację
może każdy rolnik, bo nie potrzeba do tego wielkich i kosztownych inwestycji, a jedynie należy nieco przeorganizować gospodarstwo – wyjaśniał Wojciech Stybur-

ski, który podziękował licznie przybyłym
rolnikom i wystawcom za obecność mimo niesprzyjającej aury.
Przygotowano stoiska gastronomiczne, gdzie można było skosztować wieprzowiny wytwarzanej w ramach współpracy hodowców i przetwórców z terenu
LGD „Gościnna Wielkopolska”. Zainteresowani mogli też skorzystać z konsultacji
z ekspertami z różnych gałęzi branży
agro. Zadawano również pytania z rolnictwa i technologii, a do wygrania były ciekawe nagrody.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KROTOSZYN

Najzdolniejsi uczniowie uhonorowani
W auli Szkoły Podstawowej nr 5 odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów burmistrza. Uhonorowano
uczniów szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych z terenu gminy
za osiągnięcia w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019.
Oprawę artystyczną zapewnili
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Orpiszewie
pod kierunkiem Marka Olejnika.
Licznie przybyłych gości powitał wiceburmistrz Ryszard Czuszke. Hasłem przewodnim uroczystości były słowa Stanisława Moniuszki: „Ja nic nowego nie tworzę...
Przelewam natchnienie do wszystkich moich dzieł”. Gratulacje stypendystom składali burmistrz Franciszek Marszałek i jego
zastępcy, krotoszyńscy radni oraz dyrektorzy poszczególnych szkół. Stypendia za wyniki w nauce przyznano 68 uczniom szkół
podstawowych oraz 29 uczniom klas gimnazjalnych na łączną kwotę ponad 30 tysię-

ZSP ZDUNY

Na praktyki do Irlandii

cy złotych. Z okazji 15. rocznicy wejścia
Polski do Unii Europejskiej dla dziesiątki
uczniów rozlosowano książki „Miasta zjednoczonej Europy”.
– Szczególną dumą napawa mnie
spotkanie z najzdolniejszymi i ambitnymi
uczniami – mówił F. Marszałek. – Spoty-

kamy się w szczególnym dla Polaków
okresie. Chciałbym podkreślić ważny dla
naszego kraju jubileusz 15-lecia członkostwa w Unii Europejskiej. Te 15 lat to
przede wszystkim czas otwarcia granic,
kontakty z rówieśnikami z państw unijnych, wzrost znajomości języków obcych.
Wielu z was mogło zobaczyć mnóstwo
ciekawych miejsc w zjednoczonej Europie. Niemal każda ze szkół może pochwalić się wzbogaceniem stanu wyposażenia
w środki i pomoce dydaktyczne, pozyskane dzięki funduszom unijnym. Bez wątpienia rozszerzało to wasze zainteresowania i ambicje. Gratuluję wszystkim stypendystom. Życzę, żeby wasza wiedza,
zdolności i potencjał pozwalały na osiąganie sukcesów oraz budowanie pozytywnego wizerunku Polaka.

Ostatniego dnia kwietnia uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zdunach uczestniczyli w przygotowaniu do wyjazdu na praktyki zagraniczne do Irlandii w ramach programu Erasmus+ „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci
na standardy europejskie”. Ich koordynatorem jest Centrum Wsparcia
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Kaliszu.

(NOVUS)

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna.pl

W spotkaniu z młodzieżą uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

w osobach Marzeny Wodzińskiej – członkini zarządu woj. wielkopolskiego – oraz
Doroty Kinal – dyrektor Departamentu
Edukacji i Nauki UMWW, a także wicekonsul honorowy Irlandii – Krzysztof
Schramm, przedstawiciele Fundacji Kultury Irlandzkiej, wielkopolskiej policji oraz
Portu Lotniczego Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego.
Uczniowie mieli okazję wysłuchać
prelekcji na temat kultury i zwyczajów
panujących w Irlandii oraz zasad bezpieczeństwa podczas pobytu za granicą, jak
również w trakcie podróży.
OPRAC. (ANKA)
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NA DRODZE

Osobówką w drzewo
Na miejsce wysłano po dwa zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie izOSP Kobylin. Jak się okazało, nałuku drogi kierowca samochodu osobowego
stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku
czego uderzył w drzewo. Kierujący był przytomny i znajdował się w rozbitym aucie.
Uskarżał się na ból w kręgosłupie.
Strażacy przystąpili do oceny stanu
poszkodowanego, przeprowadzając wywiad medyczny i badanie urazowe.
Z uwagi na jego stan wykonali stabilizację
odcinka szyjnego kręgosłupa za pomocą
kołnierza ortopedycznego oraz udzielili
mu wsparcia psychicznego. Po przyjeździe Zespołu Ratownictwa Medycznego
mężczyznę ewakuowano do karetki pogotowia. Po przeprowadzeniu badań kierownik ZRM zdecydował, by wezwać
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w celu
przetransportowania kierowcy do specjalistycznej placówki leczniczej.

FOT. JRG Krotoszyn

W czwartek, 9 maja, w miejscowości Nepomucenów (gmina Kobylin)
doszło do groźnie wyglądającego
wypadku. Samochód uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca został zabrany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Strażacy wyznaczyli lądowisko dla
śmigłowca na pobliskim polu uprawnym.
Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez funkcjonariuszy policji z jezdni usunięto elementy karoserii samochodowej, błoto oraz płyny eksploatacyjne.
Wezwano zarządcę drogi, który posypał
wyznaczony odcinek piaskiem, eliminując zagrożenie. W trakcie prowadzonych
działań ruch na tym odcinku drogowym
był wstrzymany.

– Pojazdem kierował 19-letni
mieszkaniec Krotoszyna, który nie dostosował prędkości do panujących warunków pogodowych i wypadł z drogi.
Zahaczył o trzy drzewa i uderzył w kolejne. Był trzeźwy. Okoliczności i przebieg zdarzenia bada krotoszyńska policja – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)
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BILARD

Dwa medale Połczyńskiej na MP
W pierwszych dniach maja odbywała
się XXV Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w Sportach Halowych
Świętokrzyskie 2019, podczas której
przeprowadzono Mistrzostwa Polski
Juniorów w Bilardzie. Świetnie zaprezentowała się Weronika Połczyńska,
która zdobyła dwa medale.
Reprezentująca UKS Bila Zduny zawodniczka w odmianę 10-bil pokonała
wszystkie swoje przeciwniczki i zdobyła
złoto. W finale ograła Weronikę Dereziń-

ską 4: 0. Z kolei w odmianę 9-bil przegrała w półfinale z Bogną Świtałą i zakończyła zmagania na trzeciej pozycji. Takimi
wynikami Weronika wywalczyła sobie

miejsce w kadrze narodowej juniorek. Ma
także duże szanse, by znaleźć się w reprezentacji na mistrzostwa Europy.

PIŁKA NOŻNA

Od początku gospodarze dominowali. W pierwszej odsłonie mieli przewagę
w posiadaniu piłki, oddawali dużo strzałów z dystansu, ale świetnie w bramce radził sobie Kamil Maciejewski.
Gole padły dopiero po zmianie
stron. W 49. minucie po uderzeniu Huber ta Brylewskiego piłka odbiła się
od obrońcy Sokoła i wpadła do siatki.
Podwyższył wprowadzony z ławki Ma-

ciej Stefański, dobijając piłkę po strzale
swojego kolegi z zespołu. Wynik ustalił
Gerard Czubak, pakując wślizgiem futbolówkę do bramki.
Po 16 kolejkach CKS jest trzeci w tabeli, z 29 punktami na koncie. Z kolei Sokół plasuje się na siódmej pozycji, mając
sześć oczek mniej. Do zakończenia sezonu pozostało pięć kolejek.

Gładkie zwycięstwo
CKS-u Zduny
W niedzielę w Zdunach w derbowym
pojedynku zmierzyły się miejscowy
CKS i Sokół Chwaliszew. Podopieczni trenera Jerzego Andrzejewskiego
w pełni zasłużenie wygrali 3: 0.

POD NASZYM PATRONATEM

Szostak wygrał superligę!

Na kolejkę przed końcem rozgrywek
tytuł mistrzowski w Superlidze Darta
zapewnił sobie Sebastian Szostak.
Na drugim miejscu uplasował się Jacek Cieślak. O najniższy stopień po-

dium nadal walczą Marcin Kmieciak, Przemysław Pawlicki i Mateusz
Wojtaszek.
Przedostatnia seria gier nie była zbyt

(GRZELO)

(GRZELO)

udana dla dwójki prowadzących darterów. S. Szostak przegrał z Marcinem
Kmieciakiem (2: 6) oraz zremisował
z Przemysławem Pawlickim (5: 5). Z kolei
J. Cieślak nie sprostał Sławomirowi Olgrzymkowi (0: 6) i podzielił się punktami
z M. Kmieciakiem (5: 5).
Największe szanse na zajęcie trzeciej
lokaty ma M. Kmieciak, który w ostatniej
kolejce potrzebuje wygranej z Michałem
Kobuszyńskim. Na jego potknięcie liczyć
będzie Mateusz Wojtaszek, który po wygranych z Pawłem Pawlickim (6: 3) i Danielem Borskim (6: 3) ma tyle samo
punktów co M. Kmieciak i Przemysław
Pawlicki.
W innych meczach M. Kobuszyński
przegrał z Mariuszem Cieślakiem (0: 6)
i Damianem Klubą (0: 6), Ewa Pawlicka
uległa D. Klubie (0: 6) i W. Skalskiemu
(0: 6), S. Olgrzymek wygrał z Pawłem
Pawlickim (6: 3), M. Cieślak ograł Martę
Pawlicką (6: 3), z którą zremisował D.
Borski (5: 5).
(GRZELO)
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POD NASZYM PATRONATEM

Triumf Andrzeja Ruska

Pancom i Żubry gonią lidera

Znakomicie zaprezentował się Andrzej Rusek w Będzinie na Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym
w kategoriach juniorskich do 16 i 20
lat oraz weteranów. Zawodnik Stowarzyszenia Atletyki Ciężkiej Ursus
Krotoszyn zdobył złoty medal w kategorii +120 kg.
Prócz A. Ruska krotoszyński klub
w zawodach reprezentowali Oliwia Szulc
i Tobiasz Kubicki. Wszyscy troje rywalizowali w grupie do 20 lat. O. Szulc
w kat. 63 kg osiągnęła 85 kg w przysiadzie, 50 kg w wyciskaniu oraz 115 kg
w martwym ciągu. Był to dopiero jej drugi start w przygodzie z ciężarami. – Zawody dały mi pozytywną energię i chęci
do podnoszenia sobie poprzeczki. Mam
nadzieję, że w kolejnych startach uda mi
się pobić rekordy życiowe – komentuje
zawodniczka.
Debiutujący w kat. 93 kg T. Kubicki
przysiadł 160 kg, wycisnął 90 kg i pod-

niósł 175 kg w martwym ciągu. – Mój
pierwszy start uważam za udany ze
względu na zaliczenie pierwszych podejść i zebranie doświadczenia. W przeciwieństwie do wielu innych dyscyplin
w trójboju podczas zawodów panuje
przyjazna atmosfera, co jeszcze bardziej
motywuje do zdrowej rywalizacji – podkreśla trójboista.
Walczący w kat. +120 kg A. Rusek
pobił rekord kraju w przysiadzie – 261 kg. Następnie ustanowił rekordy życiowe w wyciskaniu (127,5 kg)
oraz w martwym ciągu (242,5 kg). Łączny wynik 631 kg zapewnił mu złoty medal. – Jestem bardzo zadowolony z tych
rezultatów. Oczywiście nie osiągnąłbym
tego, gdyby nie wsparcie trenera Szczepana Zimmermanna oraz wszystkich
kolegów i koleżanek z SAC Ursus Krotoszyn – oznajmia złoty medalista.
Reprezentanci SAC Ursus dziękują
firmie Stolrus za pomoc finansową.
(GRZELO)

Po pierwszej połowie zespół Igloo
prowadził z AST dwoma golami. W drugiej odsłonie lider ruszył do ataków i zdobył kontaktową bramkę. Ale po jednej
z kontr przeciwnicy ponownie mieli przewagę dwóch trafień, co zupełnie załamało
graczy AST. Lider już się nie podniósł
i przegrał aż 1: 6. Hat trickiem popisał się
Daniel Panek.
Trzy punkty straty do AST, po zwycięstwie 5: 4 nad MTV Rozdrażew, mają
Żubry. Był to bardzo zacięty mecz, a sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Dla
wygranych po dwa gole strzelili Wojciech
Szczepaniak i Maciej Kwieciński.

FOT. Dominik Góral

Topnieje przewaga ekipy A Seree
Tee nad goniącymi ją rywalami. Porażkę lidera wykorzystały Pancom
Zduny i Żubry, które zgarnęły komplety punktów.

Pewne zwycięstwo odniosły Albatrosy, gromiąc Hornets 17: 2. Pięć razy
do siatki trafił Arkadiusz Szczotka, a cztery – Sebastian Kaźmierczak. Pato Błonie
pokonało 6: 4 drużynę Hasta La Vista.
Dla zwycięzców trzy bramki zdobył Gerard Czubak. Walkowerem swoje spotka-

Szostak i Pawlicki uciekają konkurentom
Od października co dwa tygodnie
w krotoszyńskim klubie Bila rozgrywane są amatorskie turnieje czwartkowe w darta. Na czele stawki znajduje się Sebastian Szostak, a tuż
za nim jest Przemysław Pawlicki.

13. i 15. turniej wygrał Sebastian Szostak. Gorzej powiodło mu się w 14. zawodach, w których zdobył tylko pięć punktów. Triumfował w nich Przemysław Pawlicki. W 16. turnieju ponownie najlepszy
był prezes SKLD.
W klasyfikacji generalnej prowadzi S.
Szostak (114 pkt.), wyprzedzając Przemysława Pawlickiego (101 pkt.), W. Skalskiego (77 pkt.), Adriana Jasińskiego (75
pkt.), Marcina Kmieciaka (73 pkt.) i Mateusza Wojtaszka (72 pkt.).

Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga
Darta organizuje turnieje czwartkowe, by
zachęcać kolejne osoby do gry w darta. Początkujący zawodnicy mają bowiem okazję rywalizować pod okiem doświadczonych graczy.

(GRZELO)

BIEGI

W rocznicę wejścia Polski do UE

Majówka na trasach

Bieg zgromadził rekordową liczbę
uczestników. Na dziesięciokilometrową
trasę wystartowało 276 osób. Zwyciężył

Krzysztof Stefanowicz (Stefanowicz Running Academy) z czasem 32: 21. Wśród
kobiet najlepsza była Valentyna Kiliarska
z LKB Rudnik z wynikiem 37: 29.
W zawodach nie zabrakło przedstawicieli Krotoszyńskiej Grupy Biegowej. Najlepszy czas osiągnęła powracająca do biegania Monika Jadczak, która zajęła trzecie
miejsce w kategorii K18.
(ANKA)

(GRZELO)

POD NASZYM PATRONATEM

BIEGI

Z okazji 15. rocznicy przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej w Przeźmierowie 1 maja odbył się VI Bieg
Unijny. W imprezie startowali zawodnicy z naszego powiatu.

nia wygrały Pancom (7: 0 z LZS-em)
i Creative (7: 0 z Octagonem).
Do końca sezonu zostały już tylko
trzy kolejki. Z powodu opadów deszczu
niedzielne mecze drugiej ligi zostały przełożone na połowę czerwca.

Miłośnicy biegania z powiatu krotoszyńskiego nie próżnowali w trakcie
długiego weekendu majowego. Nasi
zawodnicy rywalizowali na trasach
w Twardogórze i Jutrosinie oraz w półmaratonie z Mogilna do Trzemeszna.

W biegu wokół stadionu w Twardogórze na dystansie 10 kilometrów udział
wzięło 81 osób. Pierwszy na mecie zameldował się Michał Przerwa z czasem 34: 38. Spośród przedstawicieli KS
Krotosz świetnie spisali się Czesław Sien-

kiewicz (41: 18), który był najlepszy
w kategorii M60, oraz Bogumiła Tanaś
(47: 03), która zajęła drugie miejsce
w kat. K30. W Twardogórze startowali
także Dariusz Poczta (65. miejsce – 53: 57) i Bogdan Parysek (66. miejsce – 53: 58).
Trasa Biegu Dookoła Zalewu w Jutrosinie liczyła 5200 m. Zwyciężył Sebastian Kapała (16: 23). Trzeci był Tomasz
Owczarek (18: 04), a tuż za podium
uplasował się Piotr Grzempowski
(19: 27). Poza nimi w zawodach rywalizowali Kamil Konieczny (6. miejsce – 19: 48), Sergiusz Sójka (7. miejsce – 19: 57) i Maciej Sobkowiak (13.
miejsce – 21: 00).
W XXVIII Ogólnopolskim Biegu
im. Jana Kilińskiego zawodnicy mieli
do pokonania dystans półmaratoński.
Najlepszy był Boniface Nduva
(1: 09: 23). Nasz powiat reprezentowali
Krzysztof Kasprzak (160. miejsce – 1: 43: 31) i Jacek Ratajski (341.
miejsce – 2: 00: 30).
(GRZELO)
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PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo było blisko

Po pierwszej połowie kobylinianie
prowadzili już 2: 0. W 22. minucie,
po dośrodkowaniu z bocznego rejonu boiska, obrońca SKP, Andrzej Górski, wpakował piłkę do własnej bramki. Kilkanaście minut później Jakub Smektała obsłużył prostopadłym podaniem Patryka
Wciórkę, a ten płaskim uderzeniem
po ziemi pokonał bramkarza gospodarzy.
Po zmianie stron do głosu doszli miejscowi. Dziesięć minut po przerwie przegrywali już tylko jednym golem. Do piłki
odbitej przez golkipera Piasta po strzale
jednego z graczy SKP dopadł bowiem Kon-

SKP Słupca - Piast Kobylin
2:2 (0:2)
BRAMKI: 0:1 – Andrzej Górski (22’
samobójcza), 0:2 – Patryk Wciórka (38’),
1:2 – Konrad Kobylarek (55’), 2:2 – Jakub
Kwaśny (90’)
PIAST: B. Wosiek – Frąckowiak, Kurzawa,
Kokot, Ratajczak – Wciórka (65’ K.
Kubiak), Snela, Szymanowski, Kamiński
(85’ Kowalski) – Smektała (70’ E.

(GRZELO)

Zacięty mecz z Tulisią
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – Tulisia
Tuliszków 2:3 (1:1)
BRAMKI: 0:1 – Szymon Matuszak (5’),
1:1 – Marcin Kaczmarek (44’ karny), 2:1
– Fabian Wosiek (60’), 2:2 – Patryk
Janicki (65’), 2:3 – Adam Pacholski (76’)
BIAŁY ORZEŁ: Konradowski – Kaczmarek,
Ratajczyk (74’ Dyndas), Maciejewski,
Kamiński (81’ Kubot), M. Szulc, Wosiek,
Lis, Jagodziński (81’ Roszczak), T.
Miedziński (64’ Skowroński), Bierła

Tulisia objęła prowadzenie już w 5.
minucie spotkania. Po złym wybiciu koź-

Astra uległa mistrzowi

rad Kobylarek i skierował ją do bramki.
Gdy wydawało się, że Piast zdoła
utrzymać prowadzenie do końcowego
gwizdka, miejscowi rzutem na taśmę uratowali jeden punkt. W 90. minucie Jakub
Kwaśny strzałem głową pokonał Bartłomieja Wośka.

PIŁKA NOŻNA

Kolejną porażkę zanotował zespół
Białego Orła Koźmin Wielkopolski.
Na własnym terenie podopieczni trenera Adama Zielińskiego ulegli Tulisii Tuliszków 2: 3. Miejscowi od 55.
minuty grali w dziesiątkę, ponieważ
za dwie żółte kartki boisko musiał
opuścić Patryk Bierła.

PIŁKA NOŻNA

mińskich defensorów na listę strzelców
wpisał się Szymon Matuszak. Pod koniec
pierwszej połowy do wyrównania doprowadził Marcin Kaczmarek, wykorzystując rzut karny, wywalczony przez Fabiana
Wośka.
W 60. minucie gola strzelił F. Wosiek. Skrzydłowy zszedł do środka i z dystansu uderzył nie do obrony. Bliski trafienia był jeszcze T. Miedziński, lecz piłka
po jego strzale trafiła w słupek.
W 65. minucie koźmińskiego bramkarza pokonał uderzeniem z dystansu Patryk Janicki. Wynik meczu ustalił Adam
Pacholski, który umieścił piłkę w siatce
tuż przy słupku, nie dając szans na skuteczną interwencję Maciejowi Konradowskiemu.
(GRZELO)

W sobotnie popołudnie Astra Krotoszyn przegrała na własnym terenie
z Victorią Ostrzeszów 2: 3. Dzięki wygranej goście zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli na koniec rozgrywek i awans do czwartej ligi.
Spotkanie rozpoczęło się znakomicie
dla krotoszynian. W 7. minucie Krzysztof

Astra Krotoszyn – Victoria
Ostrzeszów 2:3 (1:1)
BRAMKI: 1:0 – Krzysztof Ratyński (7’), 1:1
– Maciej Stawiński (16’), 1:2 – Kamil
Sztukowski (57’), 1:3 – Robert Skrobacz
(73’), 2:3 – Karol Krystek (85’ głową)
ASTRA: Wojtkowiak – Jankowski, D. Reyer,
Olejnik (67’ Stachowiak), Polowczyk
– Juszczak, Budziak, Mizerny, Ratyński
– Powalisz (72’ Krystek), Gmerek

FOT. Astra Krotoszyn

Piast Kobylin mógł pokonać wicelidera rozgrywek, SKP Słupca, ale
w samej końcówce rywale doprowadzili do wyrównania i pojedynek zakończył się podziałem punktów.

Ratyński oddał strzał w samo okienko
bramki przyjezdnych, dając prowadzenie
swojemu zespołowi. Ale już 9 minut później rywale wyrównali. Maciej Stawiński
minął defensorów Astry, po czym strzałem „z czuba” zmusił Patryka Wojtkowiaka do kapitulacji.
W 57. minucie po dośrodkowaniu
w pole karne piłkę wybijał Wojtkowiak,
lecz zrobił to na tyle pechowo, że trafił
w Kamila Szutkowskiego, który umieścił
futbolówkę w siatce. Trzeciego gola dla
Victorii strzelił Robert Skrobacz, który
wykorzystał długie podanie i uderzył nie
do obrony.
5 minut przed końcem rozmiary porażki zmniejszył wprowadzony z ławki
Karol Krystek, pokonując bramkarza
strzałem głową po dośrodkowaniu Bartosza Stachowiaka.
Warto dodać, iż zawodnicy oraz kibice Astry byli bardzo niezadowoleni z sędziowania podczas tego meczu. Jak mówili, praca arbitrów miała duży wpływ
na końcowy rezultat.
(GRZELO)

