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,,Stop manipulacji – nie
kupuj na prezentacji!”

Koncert z okazji
100-lecia PCK
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● KROTOSZYN

Absolutorium
dla burmistrza
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Podział punktów

Kolejne spotkanie
pełne emocji i waśni

w derbach powiatu

PLEBISCYT

krotoszyńskiego

PIONIER ulubionym sklepem w Galerii Krotoszyńskiej!

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 8-11

Czytaj na str. 4
● NA WOKANDZIE

Zapadł wyrok w sprawie
agresji wobec ratowników
medycznych
Czytaj na str. 5

● SPORT

Czytaj na str. 16

26 maja ogłoszono wyniki Plebiscytu na Ulubiony Sklep w Galerii Krotoszyńskiej i wręczono nagrody głosującym.
Plebiscyt, organizowany wespół
przez Galerię Krotoszyńską i Gazetę Lokalną KROTOSZYN, wygrał sklep PIONIER. Drugie miejsce zajął DANHEN,
a na trzeciej lokacie znalazł się ESOTIQ.

POD NASZYM PATRONATEM

Dzień Dziecka z PSZCZÓŁKĄ!

str. 9
Czytaj
W sobotę, 1 czerwca, w Markecie Budowlanym PSZCZÓŁKA Krotoszyn – Centrum Budowlanym Banaszak zorganizowano Dzień Dziecka. Wydarzenie przyciągnęło tłumy dzieci i młodzieży. Przygotowano dla nich wiele
ciekawych atrakcji. Najbardziej widowiskowa była „eksplozja kolorów”.
Podczas imprezy odbył się także finał kolejnej edycji konkursu „Kolorowa klasa”,
skierowanego do klas I-II szkół podstawowych z powiatu krotoszyńskiego. Główną
nagrodą była możliwość odnowienia klasy zgodnie z projektem Sławomira Nowackiego
z Salonu Wykończeń Wnętrz przy Centrum Budowlanym BANASZAK.
(NOVUS)

str. 3
Czytaj

Nagrodzono również trójkę osób spośród tych, które oddały swój głos w plebiscycie. Anna Gronowicz otrzymała wysokiej klasy smartwach Amazfit, Katarzyna
Wawrzyniak wygrała opaskę MiBand 3,
natomiast Beatę Olejniczak, Marcina
Bzdęgę i Adriana Olejniczaka nagrodzono karnetami na zajęcia w Akademii Piłkarskiej Reissa.
OPRAC. (KOSTKA)
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BEZPIECZEŃSTWO

Uważajmy na naciągaczy!
Rozmaici oszuści znajdują coraz to
nowe metody naciągania, zwłaszcza starszych ludzi. O jednej z takich spraw mówią organizatorzy
kampanii społecznej ,,Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”.
Od zeszłego roku w Polsce prowadzona jest kampania społeczna, stawiająca sobie za cel przeciwdziałanie manipulacji sprzedażowej, do której dochodzi podczas spotkań i prezentacji
w całym kraju. Ofiarami tej nieetycznej formy sprzedaży są głównie osoby
starsze, niejako „zmuszane” do zakupu
produktów, których nie potrzebują
i na które ich nie stać, po abstrakcyjnej
cenie – nawet do 50 razy wyższej niż
w sklepie. Namawianie do podjęcia nieracjonalnej decyzji zakupu odbywa się
przy użyciu znanych od lat technik manipulacyjnych.
Najpierw seniorzy są zwabiani
na zamknięte spotkania poprzez oferowanie im bezpłatnych badań, porad
i gratisowych prezentów. Takie spotkanie trwa od dwóch do trzech godzin,
a odbywa się w hotelu, uzdrowisku czy
domu kultury. Dwie godziny to wystarczający czas, aby spec od psychotechniki
(psychologii, manipulacji i technik wywierania wpływu) oderwał swoje ofiary
od rzeczywistości, od racjonalnego materialnego świata i doprowadził je
do podjęcia nieprzemyślanej, nieopłacalnej decyzji o zakupie produktu. Najczęściej są to garnki, masażery, fotele
do masażu, wyciskarki do soków, materace, pościele i suplementy diety. Osoby, które nabyły taki towar po nierynkowej cenie, bardzo często na raty, wpadają potem w spiralę kredytową. Efektem
są często problemy windykacyjno-komornicze, a także zdrowotne.
Aby przeciwdziałać tym nieetycznym i skandalicznym praktykom, Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora
oraz Fundacja FAST rozpoczęły kampanię „Stop manipulacji, nie kupuj na pre-

FOT. Stop manipulacjom
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zentacji!”. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Narodowego Centrum Wolności. Partnerem została Polska Unia
Seniorów. Działania zakładają edukację
seniorów, ich rodzin, mediów, ale także
samorządów oraz placówek, na których
terenie odbywają się takie prezentacje.
Do tej pory organizatorzy akcji zorganikonferencji prasozowali sześć
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Patronat honorowy nad kampanią
objęło wiele instytucji i osobistości, m.
in. wiceprezes Rady Ministrów Beata
Szydło, marszałek senatu Stanisław Karczewski, Rzecznik Praw Obywatelskich,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komenda Główna Policji, przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki
Senioralnej Małgorzata Zwiercan, wojewoda śląski, prezydenci Poznania i Włocławka, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów czy Ogólnopolska
Federacja Stowarzyszeń UTW.
(NOVUS)
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Kolejne spotkanie
pełne emocji i waśni
Na Parcelkach odbyło się kolejne
spotkanie poświęcone sprawie planowanej przebudowy ulic Żabiej, Rybiej, Żurawiej i Słowiczej. Ponownie
nie brakowało emocji i ostrej polemiki pomiędzy mieszkańcami
a przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.
Na spotkanie przybyli radna sejmiku
wojewódzkiego Joanna Król-Trąbka, Andrzej Kaik – naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Michał Kurek – naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Damian Wagner – inspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Michał Sułecki z biura projektowego, które opracowywało
koncepcję przebudowy dróg na osiedlu
Kopieczki, a także Dominik Swoiński – przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa.
Pierwotnie w planach było omówienie opracowanej koncepcji przebudowy
ulic na osiedlu Kopieczki, jednak od razu
sprzeciwili się temu mieszkańcy, zarzucając urzędnikom, że nie takie były wcześniejsze ustalenia, oraz zwracając uwagę
na nieobecność burmistrza. Ponadto byli
oburzeni sposobem opracowania koncepcji, który nie ma – ich zdaniem – podstawy prawnej. Przypomnieli także, iż
przy tworzeniu projektu nie informowano ich ani nie pytano o zdanie.
– Cała ta dyskusja zmierza w złym
kierunku. Państwo zaczęli pochylać się
nad sprawami technicznymi, a ja chciałbym się skupić nad istotą problemu.
Na czyje zlecenie opracowano koncepcję, która kosztowała mieszkańców około 45 tysięcy złotych, a nie – jak nam
mówiono wcześniej – około 13-15 tysięcy? W jakim celu opracowano ten dokument? – dopytywał mecenas Knapik,
pełnomocnik jednego z mieszkańców,
Piotra Januszkiewicza.
Joanna Król-Trąbka powiedziała, że
decyzję podjął burmistrz Franciszek
Marszałek. Z kolei Damian Wagner wyjaśnił, że o inwestycjach drogowych decyduje Rada Miejska. – To radni decydują, jaką inwestycję przyjąć do budżetu.
Wiele powodów, po co to było zrobione,
możemy podać – np. brak odwodnienia
na tym osiedlu… – mówił D. Wagner,
lecz
przerwano
jego
wypowiedź. – Zgodnie z Konstytucją RP organy państwa, w tym burmistrz Krotoszyna, działają na podstawie i w granicach
prawa. Różni to się od zwykłych obywateli tym, że my możemy robić wszystko,
czego nam prawo nie zabrania. Organy
państwa natomiast mogą robić to, na co
prawo zezwala. Według dokumentów

urzędowych koncepcja ma dwie podstawy prawne – Ustawa o Finansach Publicznych i Prawie Zamówień Publicznych. Tego typu opracowania powinny
być robione przez urzędników, bo to ich
obowiązek. Ten dokument tak naprawdę w systemie prawnym nie istnieje.
Chodzi o to, żeby urząd działał w granicach prawa, a nie wedle widzimisię jakiegoś urzędnika – powiedział mecenas.
Andrzej Kaik oznajmił, że opracowany dokument opiera się na przyjętym
w 2013 roku „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz „Planie zagospodarowania przestrzennego”. – W oparciu o te dokumenty opracowana została koncepcja – po to, by przygotować dokumentację techniczną. Wtedy dopiero będą rozstrzygane problemy, o których państwo
mówicie, czyli przesunięcia gruntów czy
zmiany organizacji ruchu. Uwagi odnośnie tego, jakie miałyby być tutaj drogi,
powinny być zgłaszane na etapie opracowywania planów, a nie dzisiaj, bo wszelkie
konsultacje się odbyły – objaśnił naczelnik wydziału.
– Na poprzednim spotkaniu ustaliliśmy, że koncepcja jest wstępna – takie
słowa padły ze strony pana burmistrza.
Dzisiaj przyszliśmy, żeby wprowadzać
swoje zmiany, a nie omawiać przyjęty bez
naszej zgody dokument, z którym się już
w większości zapoznaliśmy. Dlaczego
państwo, przyjmując „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania”,
wydawali pozwolenia na budowę domów w tym miejscu, skoro chcieliście
w przyszłości rozbudować tutaj drogi?
W 2013 roku były tam pola i ludzie zaczęli się rozbudowywać. My nie chcemy,
żeby codziennie w tym miejscu jeździły
tysiące samochodów. Chodzi nam również o przesunięcia gruntów i związane
z tym niszczenie płotów czy ogrodzeń
oraz brak możliwości wyjazdu samochodem z garażu – tłumaczyli mieszkańcy
Parcelek.
Joanna Król-Trąbka odrzekła, że
z protokołu z poprzedniego spotkania wynika, że słowa o „wstępnej koncepcji” nie
padły, lecz była mowa o wstępnej dokumentacji budowlanej. Nie zgodzili się
z tym mieszkańcy.
Spotkanie zakończyło się wnioskiem mieszkańców o dokonanie zmian
w „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego” oraz
„Planie zagospodarowania przestrzennego”. Ma zostać powołany zespół, który
przedstawi Urzędowi Miejskiemu kompleksowe uwagi. Do tematu z pewnością
wrócimy.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Z SESJI

Absolutorium udzielone, ale niejednogłośnie
Na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie, która odbyła się przed kilkoma
dniami, debatowano nad raportem
o stanie gminy Krotoszyn w roku 2018. Radni podjęli uchwały
w sprawie udzielenia burmistrzowi
wotum zaufania oraz absolutorium
za wykonanie budżetu.
– Raport o stanie gminy jest wymogiem ustawowym. Chciałem, by wytyczne do opracowania tego dokumentu były
przyjazne dla mieszkańców. Na ile nam
się to udało, czas pokaże. To syntetyczny
materiał na temat tego, ile przez rok działo się w gminie Krotoszyn. Być może pojawią się nowe pomysły – powiedział burmistrz Franciszek Marszałek.
Radny Bartosz Kosiarski stwierdził,
iż raport jest zbyt idealny, albowiem brakuje w nim celów, które nie zostały zrealizowane, a także problemów, które dotykają mieszkańców Krotoszyna. – Zapoznałem się z tym raportem i zgodzę się, że
jest bardzo fajnie napisany – przyznał
radny. – Gdybym był mieszkańcem Okinoshimy, to po przeczytaniu tego dokumentu chciałbym zamieszkać w Krotoszynie. Jestem rodowitym krotoszynianinem i mam pewne spojrzenie w kwestii

tego, co się dzieje w mieście i gminie. Nie
zgadzam się z tym, że jest tutaj tak cudownie i wspaniale. Co mnie niepokoi
w mieście? Nepotyzm, który panuje
w urzędzie, partyjniactwo, czyli robienie
kariery przez przynależność partyjną,
brak przejrzystości w działaniu urzędów,
brak kontaktu z mieszkańcami. Brakuje
mi w raporcie tego, co w gminie funkcjonuje źle, brakuje wspomnienia porażek.
Przecież są ludzie niezadowoleni z tego,
co się dzieje. To nie jest porażka pana burmistrza, lecz 30 lat rządzenia Krotoszynem. To dotyczy nas wszystkich, również
mnie. Jestem radnym od niedawna. Można było zaprosić mieszkańców, żeby się
wypowiedzieli na temat życia w tym mieście. Nie może być tak cudownie, skoro

w ostatnich wyborach zagłosowało
na mnie prawie 4 tysiące ludzi, a na panią
Kalak 3 tys. Dla mnie to jest dobrze napisana powieść fantastyczna, ewidentnie
zabrakło krytycznego myślenia – oznajmił B. Kosiarski.
Radny Sławomir Augustyniak odrzekł, że tego typu dyskusje powinny odbywać się na komisjach, kiedy jest możliwość
wpłynięcia na proponowane rozwiązania. – Zachęcam, żeby korzystać z możliwości, które pojawiają się nie tylko na sesji
w świetle kamer. Na co dzień możemy
uczestniczyć w naradach osiedla. Ja, słysząc o braku aktywności mieszkańców,
osobiście poczułem się urażony. Od 12 lat
się tym zajmuję i myślę, że z doskonałym
skutkiem. Mieszkańcy mają możliwość od-

niesienia się do tego raportu, bo został opublikowany – zaznaczył S. Augustyniak.
Z uwagami B. Kosiarskiego nie zgodził się burmistrz Marszałek, prosząc, by
w kwestii nepotyzmu radny podał konkretne przykłady. – Odniosłem wrażenie,
że zarzuty radny Kosiarski sam do siebie
kieruje – oświadczył włodarz Krotoszyna. – Aktywizacja mieszkańców – ja
od 20 lat pracuję w urzędzie i odbyłem
setki spotkań z mieszkańcami. Tak się
składa, że kiedy radny Kosiarski jeszcze
nie zaczął swojej kariery politycznej, to
na tych spotkaniach go nie było. Jeśli
twierdzi, że raport jest powieścią fantastyczną, to powinien pokazać konkrety.
Możemy się nie zgadzać, ale prosiłbym
odnosić się do faktów. Gdzie jest fantazja
tych, którzy ten raport pisali? Nic takiego
nie zauważyłem. Udało nam się dokonać
skoku, jeśli chodzi aktywizację mieszkańców. Wystarczy popatrzeć, jak organizowane są oddolne imprezy, na które przychodzi 500-1000 mieszkańców. Wiem
również z doświadczenia, że ludzie przychodzą gremialnie, gdy pojawiają się jakieś problemy. Jeśli wszystko jest dobrze,
to ani tych pozytywnych, ani negatywnych nie ma. Widać to na przykładzie zebrań na Parcelkach. Dlaczego nie pisali-

śmy o porażkach? Wydaje mi się, że gdyby
burmistrz pisał o swoich niepowodzeniach, to byłoby dziwne. Absolutnie nie
zgadzam się z zarzutami o nepotyzm.
Chciałbym poprosić radnego Kosiarskiego o konkrety. Jeśli pan widział takie przykłady, to niech je poda, żeby wszyscy usłyszeli. Jesteśmy transparentni. Urząd to
jest wielka machina, która działa zgodnie
z prawem – podkreślił burmistrz.
F. Marszałek poinformował zebranych, że w poprzednim roku budżet podlegał dużym zmianom. Dochody zamknęły się w kwocie 164 608 515,54 zł (100,78
procent), a wydatki – 174 722 715,76 zł
(97,60 procent). Deficyt wyniósł
więc 10 114 200,22 zł, czyli mniej niż zakładano (15 676 892 zł). Zadłużenie gminy Krotoszyn na dziś to około 55,5 mln
zł. – Pomimo wysokiego zadłużenia gmina
ma pełną stabilność finansową na najbliższe lata – powiedział burmistrz.
W sprawie przyjęcia raportu o stanie
miasta i gminy Krotoszyn w roku 2018
i podjęcia uchwały udzielającej burmistrzowi Krotoszyna wotum zaufania 19
radnych było na tak, jeden był przeciw.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Krotoszyn
za 2018 rok wszyscy byli za. W kwestii
udzielenia absolutorium burmistrzowi
Krotoszyna 19 radnych zagłosowało
na tak, jeden był przeciwny.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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KROTOSZYN

Z POLICJI

W Sądzie Rejonowym w Krotoszynie
zapadł wyrok skazujący w sprawie
ataku na ratowników medycznych,
do którego doszło 5 stycznia. Mężczyzna, który tego dnia, będąc
pod wpływem alkoholu, podczas interwencji medycznej ratującej jego
zdrowie i życie, zaatakował ratowników, dobrowolnie poddał się karze,
o jaką wnioskował prokurator.
Skazano go na siedem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu
na rok, zapłatę szpitalowi kwoty 6780,40 zł na naprawę uszkodzonego
przezeń defibrylatora (był na wyposażeniu karetki, którą mężczyznę transportowano z Maciejewa do szpitala w Krotoszynie), wystosowanie pisemnych przeprosin do dwóch ratowników medycznych,
posiadających podczas wykonywania
swojej pracy status funkcjonariuszy publicznych, wypłacenia im po 800 zł tytułem zadośćuczynienia, zobowiązanie się
do powstrzymywania się od nadużywania
alkoholu i pokrycie kosztów sądowych.
Wyrok jest prawomocny.
Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 5 stycznia. Kilka minut po północy
Zespół Ratownictwa Medycznego z podstacji pogotowia w Koźminie Wlkp.

otrzymał wezwanie do wyjazdu do nieprzytomnego, pijanego mężczyzny, który
leżał przed swoim domem w Maciejewie
(gmina Rozdrażew). Na miejscu ratownicy stwierdzili, że pacjent jest nieprzytomny, zdecydowali o przetransportowaniu
go do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Krotoszynie. W karetce pacjent odzyskał przytomność. Miał objawy upojenia alkoholowego, był agresywny.
Niemożliwe było przeprowadzenie
wywiadu medycznego, ponieważ pacjent
nie był w stanie odpowiadać logicznie
na zadawane pytania. Z powodu agresywnego zachowania nie dało się też przeprowadzić pełnego badania medycznego.
Podczas transportu pacjent był agresywny, słownie ubliżał ratownikowi, który siedział obok niego. Gdy ratownik zwrócił
mu uwagę, by się uspokoił i nie niszczył

znajdującego się w karetce sprzętu, ten
uderzył w monitor nowoczesnego defibrylatora, uszkadzając go.
Już na terenie Krotoszyna, na ul.
Mickiewicza, pacjent szamotał się, uwolnił się z części pasów, którymi był przypięty do noszy, zaatakował ratownika, bijąc
go i kopiąc, próbował ugryźć. Drugi ratownik poinformował o tym dyspozytora
medycznego i poprzez niego wezwano
policję. Gdy karetka podjeżdżała na podjazd prowadzący do SOR-u, pacjent nasilił
swój atak. Odepchnął ratownika na drzwi
karetki.
Po zatrzymaniu samochodu agresywnego mężczyznę udało się obezwładnić.
W akcję włączyli się lekarz i trzeci ratownik medyczny z SOR-u. W kierunku ratowników padały wyzwiska, wulgaryzmy,
groźby karalne. W tym momencie przyjechał patrol policji.
Pacjent cały czas był niezwykle agresywny, pobudzony, stanowił realne zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla znajdujących się wokół niego osób. Przyjęty został na SOR. Lekarz dyżurny potwierdził
stan upojenia alkoholowego. Po wykonaniu niezbędnych badań mężczyzna został
wypisany z oddziału i przekazany policji,
która przetransportowała go na komendę.
(NOVUS)

FOT. KPP Ostrów Wlkp.

Wyrok za atak na ratowników medycznych Narkotyki, broń i amunicja

Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego zabezpieczyli blisko kilogram
MDMA i ponad 100 gramów amfetaminy. W związku z tym zatrzymali
trzech młodych mężczyzn. Dodatkowo w mieszkaniach dwóch z nich
kryminalni zabezpieczyli broń gazową i amunicję.
W trakcie przeszukania policjanci
znaleźli biały proszek i zbryloną jasno-brązową substancje. Wstępne badania
narkotesterem wykazały, że są to amfetamina i MDMA. Ponadto w miejscu zamieszkania 26-latka znaleziono kilkanaście sztuk amunicji, a u 22-latka ujawniono i zabezpieczono broń gazową.
Mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnego aresztu.
Na podstawie zgromadzonego materiału
dowodowego ostrowscy śledczy przedsta-

wili dwóm podejrzanym, tj. 21- i 26-latkowi, zarzuty posiadania znacznych ilości
zakazanych środków odurzających. Ponadto 26- i 22-latek usłyszeli zarzuty
z art 263§2 KK: Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8. Dwóch zatrzymanych to mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego, a trzeci jest ostrowianinem.
Na wniosek policji i prokuratora sąd
zastosował wobec dwóch mężczyzn tymczasowy areszt, a wobec kolejnego poręczenie majątkowe oraz dozór policyjny.
Przypomnijmy, że posiadanie narkotyków
w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności, a jeżeli w grę wchodzi ich znaczna ilość, można mówić o karze nawet do 10 lat.
(NOVUS)
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PCK

Koncert na miarę stulecia
W ostatni dzień maja w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie odbył się
koncert charytatywny z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wystąpił zespół Sound'n'Grace. Dochód uzyskany z biletów zostanie
przekazany na rzecz sióstr Mai i Oliwii
Drońskich oraz Sebastiana Drygasa.
Siostry Drońskie cierpią na pęcherzowe złuszczanie się naskórka. Maja i Oliwia
są pod stałą opieką lekarza, mają zmiany
nie tylko na skórze, ale także wewnątrz organizmu, co jeszcze bardziej utrudnia leczenie. Kilka razy dziennie przez specjalną sondę otrzymują specjalne odżywki – to zapobiega anemii. Rodzina Drońskich na same opatrunki miesięcznie wydaje ok. 7 tys. złotych. NFZ refunduje je
tylko w nieznacznym stopniu, stąd potrzebna jest stała pomoc w zapewnieniu
dziewczynkom leczenia.

Z kolei Sebastian Drygas ma 21 lat
i urodził się z porażeniem mózgowym
oraz niedowładem kończyn. W 2010 roku przeszedł operację stawu biodrowego,
po której nastąpiły powikłania. Doszło
do zakażenia kości, w efekcie ma nienaturalne odkształcenie klatki piersiowej. Wymaga stałej rehabilitacji, a rodzina jest

w ciężkiej sytuacji materialnej. W ramach
koncertu udało się zebrać 14 935 złotych.
Przed koncertem Krzysztof Kierzek – prezes zarządu krotoszyńskiego
oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża – przybliżył historię PCK oraz idee,
którymi kierują się członkowie organizacji. Ponadto sponsorom, którzy wspierają
akcje organizowane przez krotoszyński
oddział, wręczono okolicznościowe odznaczenia „Na 100-lecie PCK”.
Potem na scenie pojawił się zespół Sound’n’Grace, znany z takich hitów jak
„Dach” czy „Możesz wszystko”. Swoją
działalność grupa rozpoczęła w 2005 roku. W chwili obecnej zespół liczy około 20 wokalistów. Sound’n’Grace porusza
się w nurcie łączącym ze sobą elementy
funk, soulu, jazzu, groove oraz r n'b. Miesza, przeplata, czerpie, łączy, eksperymentuje. Ale przede wszystkim zwraca
uwagę wysokim poziomem muzycznym
oraz jakością aranżacji i wykonań.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

PIERWSZA POMOC

Trójka dziewiąta w Wielkopolsce

25 maja na terenie ogrodu botanicznego przy ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu przeprowadzono XXVII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Na dziewiątej pozycji uplasowała się reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie.
Przypomnijmy, że etap powiatowy
wygrał team z ZSP nr 3, wyprzedzając
drugą ekipę o zaledwie pół punktu. W Po-

znaniu zespół złożony z piątki uczniów
musiał przejść pięć stacji, na których należało udzielić pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w różnych sytuacjach
życiowych. Ostatnim zadaniem był test
pisemny, składający się z 25 pytań.
– Nie ma co porównywać etapu powiatowego do wojewódzkiego – komentuje Grzegorz Nowak, opiekun drużyny. – W Krotoszynie na każdej stacji był
jeden pozorant, a przedstawiciel straży
pożarnej mówił chłopakom, co się wyda-

rzyło. Z kolei w Poznaniu było po dwóch-trzech poszkodowanych, którym należało udzielić pierwszej pomocy.
Po czterech godzinach zmagań okazało się, że najlepsza była drużyna z Kępna, zdobywając 197 pkt. Na kolejnych
miejscach uplasowały się ekipy z Liceum
Ogólnokształcącego w Kole (191 pkt.)
oraz ZSP w Zagórowie (188 pkt.). Warto
dodać, że rok temu team z Koła był najlepszy na etapie krajowym. Ale w tym roku województwo wielkopolskie w Płocku
reprezentować będą uczniowie z Kępna.
Krotoszyńska Trójka zajęła dziewiąte
miejsce. – Dla naszych uczniów było to
bardzo cenne doświadczenie, które powinno zaprocentować w zawodach przyszłorocznych oraz w codziennym życiu.
W imieniu całej drużyny chciałbym podziękować szkolnej pielęgniarce, Renacie
Mierzejewskiej, za przygotowanie młodzieży do zawodów, a także pani dyrektor
Izabeli Kossakowskiej i Radzie Rodziców
za umożliwienie nam startu w Poznaniu – oznajmia G. Nowak.
(KAKTUS)
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KROTOSZYN

Bartosz Kosiarski szefem ZNP
W maju wybrano prezesa oraz zarząd krotoszyńskiego oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
na kolejną, pięcioletnią kadencję.
Na czele ZNP stanął, wygrywając
z przewagą pięciu głosów, Bartosz
Kosiarski – radny Krotoszyna i nauczyciel wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. Tym samym zastąpił Karola Kaja, który pełnił tę funkcję od 1990 roku.
Podczas spotkania wyborczego zrzeszeni w związku nauczyciele postawili
szereg zarzutów dotychczasowemu prezesowi – Karolowi Kajowi. Wytknęli mu
brak wyraźnego wsparcia strajkujących
pracowników oświaty oraz pozorne działania w sprawie wypłacenia należnych
pensji za nadgodziny pracy. – Mojemu
poprzednikowi zarzucono, że nie repre-

zentował naszego środowiska należycie.
Zwłaszcza wtedy, kiedy nauczyciele postanowili zawalczyć o niezapłacone przez
Urząd Miejski należne nadgodziny. Uważał, że nie jest stroną w tej sprawie. W czasie strajku nie pojawiał się w krotoszyńskich szkołach, żeby okazać nauczycielom
wsparcie – stwierdza Bartosz Kosiarki.
Podczas wyborów na prezesa związku radny Kosiarski zaapelował do swoich
kolegów, by zgłaszali innych kandydatów.
Jako że nikt nie wyraził takiej chęci, zaproponował swoją kandydaturę. Wygrał
stosunkiem głosów 23 do 18.
– Wygraną odbieram jako jasny sygnał, że dotychczasowa polityka prowadzenia ZNP przez Karola Kaja była porażką. Chcę podkreślić, że mój poprzednik
był dobrym organizatorem, jeśli chodzi
o właściwą integrację naszego środowiska,
ale nie było widać w jego działaniach poparcia dla postulatów nauczycieli, kiero-

wanych do władz. Jako nowo wybrany
prezes chcę się skupić na obronie praw
pracowniczych i podtrzymywaniu dobrych relacji między nauczycielami. Nasze środowisko chce poważnych zmian,
dlatego podjąłem decyzję o kandydowaniu – skomentował nowy prezes ZNP
w Krotoszynie.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

SP SULMIERZYCE

Matematyczno-przyrodnicze zmagania
W sali widowiskowej Sulmierzyckiego Domu Kultury miejscowa
Szkoła Podstawowa zorganizowała III Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy pod hasłem
„Matematyczne wędrówki szlakami
przyrody”.
W konkursie udział wzięło 14
uczniów, reprezentujących siedem szkół.
Musieli oni wykazać się wiedzą z przedmiotów przyrodniczych oraz z matematyki. W oczekiwaniu na wyniki uczestni-

cy pod okiem sulmierzyckich gimnazjalistek wykonywali ciekawe doświadczenia
przyrodnicze.
Konkurs wygrał Piotr Rak ze Szkoły
Podstawowej w Lutogniewie, wyprzedzając Łukasza Grobelnego ze Szkoły Podstawowej w Zdunach oraz Alicję Miękus ze
Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie.
Sponsorami nagród były sulmierzycki oddział Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, Rada Rodziców przy SP oraz
Urząd Miejski w Sulmierzycach.
(ANKA)
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POD NASZYM PATRONATEM

Triumf krotoszyńskiej pary
W niedzielę w sali kameralnej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury odbył się
trzeci turniej PlayStation FIFA KLF
CUP 2vs2. Organizatorem wydarzenia był Krystian Jankowski, we współpracy z Krotoszyńską Ligą FIFA.
– Dwie poprzednie imprezy cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem.
W pierwszej rywalizowano indywidualnie, a w drugiej w parach. Stwierdziliśmy,
że zmagania duetów dały uczestnikom
więcej frajdy, dlatego zostaliśmy przy tej
formule – mówi Krystian Jankowski.
W szranki stanęło 16 par, które podzielono na cztery grupy. Zawody rozgrywane były na czterech stanowiskach, a finały na dużym ekranie. Rywalizacja stała
na bardzo wysokim poziomie. Gra o zwycięstwo toczyła się często do ostatniej minuty, z dogrywką i rzutami karnymi.

– Poziom rozgrywek był wysoki.
Mieliśmy graczy z Leszna i Poznania, ale
zwyciężyli krotoszynianie. Mamy bardzo
dobrych zawodników, ze sporym potencjałem – podkreśla K. Jankowski. Najlepsi okazali się Gracjan Guzowski i Oskar
Sędziak (Krotoszyn), którzy wyprzedzili
duet z Poznania i kolejną parę z Krotoszy-

na – Michała Kudrykiewicza i Szymona
Kierowicza. Zawodnicy, którzy znaleźli
się na podium, otrzymali pamiątkowe
medale oraz nagrody w postaci padów,
klawiatury, stacji dokujących do padów
czy bonusów do gry w FIFĘ.
(NOVUS)

TENIS ZIEMNY

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Deblowe zmagania o Puchar Burmistrza Sportowy dzień w szkole
W maju rozegrano VIII edycję Otwartego Turnieju Tenisa Ziemnego
w Grach Podwójnych o Puchar Burmistrza Krotoszyna. W finale Krzysztof Matyla i Piotr Wierzchowski
ograli Andrzeja Kaźmierczaka i Dominika Marcisza w dwóch setach.
Do zawodów przystąpiło dziewięć
par z Wielkopolski. Organizatorzy podzielili je na trzy grupy, w których rywalizowano systemem każdy z każdym.
w pierwszej grupie Andrzej Kaźmierczak
i Dominik Marcisz pokonali Romana
Kornka i Waldemara Wroneckiego 2: 0
(6: 3, 6: 0) oraz Bogusława Frąckowiaka
i Rafała Frąckowiaka 2: 0 (6: 2, 6: 0). Ci
ostatni nie sprostali także Kornkowi
i Wroneckiemu, którzy wygrali 2: 0
(6: 1, 6: 1) i zajęli drugą lokatę.
Kolejną grupę wygrali ubiegłoroczni
triumfatorzy – Ryszard Greutzmacher
i Jan Dotar, którzy ograli Macieja Kędzierskiego i Wiktorię Konieczną 2: 0
(6: 1, 6: 4) oraz Wiesława Bergera i Bartosza Machnika 2: 1 (6: 2, 4: 6, 10: 6). Berger z Michnikiem okazali się natomiast
lepsi od Kędzierskiego i Koniecznej, zwyciężając 2: 1 (6: 2, 1: 6. 10: 6).
W trzeciej grupie triumfowali
Krzysztof Matyla i Piotr Wierzchowski,

pokonując Grzegorz Kruszkę i Macieja
Przewoźnego 2: 1 (6: 2, 3: 6, 10: 5) oraz
Piotra Gawrońskiego i Marcina Zborowskiego 2: 1 (3: 6, 6: 1, 10: 5).
Do dalszej fazy awansowali zwycięzcy grup. Czwartą parę wyłoniły spotkania
barażowe. W półfinałach Kaźmierczak
i Marcisz wygrali z Kruszką i Przewoźnym 2: 0 (6: 1, 6: 1), a Matyla i Wierzchowski ograli Greutzmachera i Dotara 2: 1 (6: 0, 3: 6, 10: 8). Triumfatorami
zostali Matyla i Wierzchowski, którzy
w finałowym pojedynku okazali się lepsi
od Kaźmierczaka i Marcisza, wygrywając 2: 0 (6:3, 6:4)).
– Poziom turnieju był wysoki, a umiejętności zawodników bardzo wyrówna-

ne – ocenił W. Wronecki, prezes Krotoszyńskiego Towarzystwa Tenisowego. – Cieszy
fakt, że tenisiści z ościennych miast i powiatów chętnie do nas przyjeżdżają i chwalą
wyjątkową atmosferę oraz dobrą organizację. W porównaniu z rokiem ubiegłym mieliśmy więcej uczestników, co potwierdza powyższą tezę. W imieniu Krotoszyńskiego
Towarzystwa Tenisowego pragnę podziękować Urzędowi Miejskiemu, Bankowi Spółdzielczemu, BNP Paribas oraz innym naszym sponsorom za wparcie turnieju. Zapraszamy wszystkich miłośników tenisa
do korzystania z obiektów przy ulicy Ogrodowskiego – dodał.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Czwartek, 30 maja, w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie był Dniem Sportu. Młodzież
miała okazję rywalizować w rzutach
lotkami, skoku w dal, pchnięciu kulą, biegu krótkim, mini tenisie ziemnym oraz siatkówce.
W zawodach tenisa ziemnego,
nad którymi czuwał Wiesław Berger,
wśród uczennic najlepsza okazała się Zuzanna Łuczak, wyprzedzając Zuzannę
Marciniak i Angelikę Nowak, a w gronie
chłopców triumfował Jan Przewoźny,
przed Mikołajem Szczepaniakiem
i Krzysztofem Chudym.
Trzy konkurencje lekkiej atletyki
nadzorowali Paweł Zwierz, Paweł Augustyniak i Kasia Kruk-Mitula. W biegu
na 50 m czołowe lokaty zajęli Artur Pau-

ter, Klaudiusz Mogiłka, Szymon Sowiński
i Krystian Kempa oraz Aleksandra Patalas, Emilia Matysek i Karolina Krakowska.
W pchnięciu kulą najlepsi byli A. Pauter,
Miłosz Pawlik i Adam Łuczak oraz K. Krakowska, Klaudia Zielezińska i Wiktoria
Ostój. W skoku w dal chłopców triumfował K. Mogiłka, wyprzedzając Kacpra
Płonkę i Pawła Gniazdowskiego, w grupie
dziewcząt pierwsza była Aleksandra Patalas, a druga E. Matysek.
Nad zawodami darterskimi czuwał
Piotr Wiedemann. Zwyciężył Kamil Nowak, a za nim uplasowali się Arkadiusz
Hądzlik i Łukasz Kot. Rozgrywki siatkówki nadzorowali Grzegorz Nowak i Radosław Stefański. Turniej wygrała drużyna
z klasy IIc, pokonując w finale If. Trzecie
miejsce zajęła IIb.
(GRZELO)
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PIŁKA NOŻNA

Trzy srebrne medale w Niemczech

Zwycięski weekend Akademii Talentów

Zawodnicy z naszego powiatu przywieźli trzy medale z Pucharu Europy
Juniorów i Seniorów w Sumo. Zawody odbyły się w niemieckiej Brandenburgii.
W kategorii +80 kg juniorów na drugim stopniu podium stanął Kacper Mikołajczyk z Towarzystwa Atletycznego Rozum Krotoszyn. W zmaganiach seniorów
dwaj nasi sumocy wywalczyli medale.
Aron Rozum (TA Rozum) był drugi w kategorii 115 kg, natomiast Patryk Swora

(UKS Samson Kobylin) zgarnął srebro
w kategorii 85 kg, przegrywając w walce finałowej z mistrzem świata. Dzięki temu

osiągnięciu reprezentant kobylińskiego
klubu w rankingu europejskim awansował na trzecie miejsce.
(GRZELO)

SZACHY

Zawodnicy Dragona najlepsi w Sulmierzycach
32 młodych szachistów stanęło
w szranki w IV Turnieju Szachowym
o Puchar Przewodniczącej Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Sulmierzycach. Rozgrywki toczyły się
systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund z tempem gry 15
minut dla zawodnika.
Do rywalizacji przystąpili szachiści
z Milicza, Krośnic, Sycowa, Krotoszyna,
Smolic, Rawicza i Sulmierzyc. W kategorii dziewcząt najlepsza okazała się Wiktoria Łukowiak, reprezentująca UKS Dra-

gon Smolice, a wśród chłopców triumfował jej klubowy kolega, uczeń krotoszyńskiej szkoły – Dawid Gustowski. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, pu-

chary, dyplomy oraz medale. Ponadto
wszystkim uczestnikom zawodów wręczono medale i dyplomy.
(ANKA)

Ostatni weekend majowy był bardzo
udany dla drużyn reprezentujących
Akademię Talentów w Krotoszynie.
Cztery ekipy rywalizujące w rozgrywkach ligowych zwycięsko zakończyły
swoje mecze.
W piątkowe popołudnie konfrontacją Akademii Talentów z Astrą Krotoszyn
zakończył się sezon orlików młodszych.
Ekipa AT wygrała 9: 2. Z kolei w meczu
derbowym I ligi orlików starszych zespół
AT okazał się lepszy od Astry, zwyciężając 7: 4. – Szansę na dłuższą grę otrzymali wszyscy zawodnicy i zawodniczki. I tę
szansę wykorzystali, udowadniając, że po-

trafią fantastycznie grać w piłkę – oznajmia Łukasz Rak, trener Akademii Talentów. – Jesteśmy niepokonani na wiosnę,
zanotowaliśmy sześć zwycięstw i dwa remisy. Dziękuję za cały sezon wszystkim
zawodnikom i ich rodzicom.
Następnego dnia rozegrane zostały
spotkania ligi młodzików młodszych oraz
trampkarzy młodszych. W młodzikach
Akademia Talentów pokonała Jarotę Jarocin 4: 1, a Transnet Akademia Talentów, grająca w wojewódzkiej lidze trampkarzy młodszych, ograła na własnym boisku Victorię Września 2: 0, dzięki czemu
utrzymała się na czwartej pozycji w lidze.
(GRZELO)
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PIŁKA NOŻNA

Wyrównany pojedynek derbowy
W derbach naszego powiatu Piast
Kobylin zremisował 2: 2 z Astrą Krotoszyn. Pierwsza połowa należała
do gości, ale po zmianie stron
do głosu doszli gospodarze.
W pierwszej połowie podopieczni
Krzysztofa Wiewióra zdominowali rywali
i udokumentowali to dwoma trafieniami.
Wprawdzie początkowe 20 minut było
dość spokojne, ale w 26. minucie Damian
Gmerek dał krotoszynianom prowadzenie. Ledwie dwie minuty później Bartłomiej Wosiek po raz drugi musiał wyciągać
piłkę z siatki, a na listę strzelców wpisał się
Krzysztof Ratyński. Do szatni goście

Mariusz Walkowiak
Piast Kobylin – Astra Krotoszyn
2:2 (0:2)
BRAMKI: 0:1 - Damian Gmerek (26'), 0:2
– Krzysztof Ratyński (28'), 1:2 – Mateusz
Wachowiak (53'), 2:2 – Jakub Smektała
(55')
PIAST: B. Wosiek, Kurzawa, Kubiak
(Jędrzejak), Szymanowski (Wachowiak),
Smektała, Wciórka, Snela, Frąckowiak, S.
Wosiek, Ratajczak, Kokot
ASTRA: Wojtkowiak, Jankowski, Olejnik,
Ratyński, Ishchuk, Budziak, Gmerek,
Polowczyk, Stachowiak, Juszczak, Mizerny

schodzili więc z dwubramkowym prowadzeniem.
Po zmianie stron gospodarze prezentowali się znacznie lepiej. Pierwsze akcje
Piasta były obiecujące, ale nie przyniosły
spodziewanego efektu. W 53. minucie
Mateusz Wachowiak pokonał krotoszyńskiego bramkarza i ten gol dodał kobyli-

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

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

nianom skrzydeł. Już dwie minuty później do remisu doprowadził niezawodny
Jakub Smektała.
Do samego końca obie drużyny starały się przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, ale wynik już się nie zmienił
i spotkanie zakończyło się podziałem
punktów.
(LENA)

PIŁKA NOŻNA

Tur za silny dla Białego Orła
POD NASZYM PATRONATEM

Szostak znów najlepszy
Dobiegły końca rozgrywki Superligi
Darta. Po raz drugi w historii triumfował Sebastian Szostak, który wyprzedził Jacka Cieślaka i Marcina
Kmieciaka.
W ostatniej kolejce mistrz pokonał
Damiana Klubę (6: 2), a w pojedynku
braci Cieślaków Jacek pokonał Mariusza
(6: 1). Trzecie miejsce, dzięki wygranej 6: 0 z Michałem Kobuszyńskim, zapewnił sobie debiutujący w superlidze
Marcin Kmieciak.
Tuż za podium sezon zakończył Przemysław Pawlicki, który pokonał Ewę Paw-

licką (6: 0). Mimo remisu 5: 5 z Włodzimierzem Skalskim piątą pozycję utrzymał Mateusz Wojtaszek. Szóstą lokatę zajął Sławomir Olgrzymek, ogrywając na koniec Martę Pawlicką (6: 2).
Do finału Superligi zakwalifikowało
się ośmiu najlepszych graczy oraz wszyst-

kie zgłoszone darterki. Podczas wszystkich spotkań w tym sezonie rzucono 29
razy maksymalną liczbę punktów. Najwięcej, bo aż dziewięciokrotnie, uczynił
to S. Szostak. Sześć razy rzucono maksymalną liczbę punktów na „dziewiętnastkach” – trzy razy zrobił to S. Olgrzymek.
Ponad 140 pkt. rzucono 255 razy, a przodował w tym S. Szostak (41 razy). Z kolei 1579 razy rzucono powyżej 100 pkt.
Tutaj też prym wiódł S. Szostak (163).
Najszybciej lega dwunastą lotką zakończył J. Cieślak. Ma on na koncie też najwyższe skończenie lega ze 143 punktami.
W sobotę, 8 czerwca, na godzinę 16.00 zaplanowano wręczenie nagród
za miniony sezon, a o godz. 17.00 rozpocznie się turniej masters.
(GRZELO)

W sobotę Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
przegrał na wyjeździe 1: 4 z Turem 1921 Turek. Miejscowi po pierwszej połowie prowadzili już 2: 0.
Pierwsza odsłona meczu należała
zdecydowanie do gospodarzy, którzy dominowali nad koźminianami. W 19. minucie wynik spotkania otworzył Michał
Ignaczak, a na 2: 0 niedługo potem podwyższył Beniamin Trzepacz. Miejscowi
mogli prowadzić nawet wyżej, lecz nie
wykorzystali rzutu karnego.
Po przerwie Orły zagrały lepiej. I choć zawodnicy z Koźmina zaczęli stwarzać sobie dogodne sytuacje,
w 60. minucie przegrywali już 0: 3
po drugim trafieniu B. Trzepacza.
W 72. minucie udało im się strzelić honorowego gola – rzut karny wykorzystał
Oskar Maciejewski. W końcówce koźmińskiego bramkarza pokonał jeszcze

Tur 1921 Turek - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 4:1 (2:0)
BRAMKI: 1:0 - Michał Ignaczak (19'), 2:0
– Beniamin Trzepacz (27'), 3:0 –
Beniamin Trzepacz (60'), 3:1 – Oskar
Maciejewski (72' karny), 4:1 – Tomasz
Kasierski (88')
BIAŁY ORZEŁ: Konradowski, Roszczak,
Maciejewski, Jagodziński (70' M. Leoniak),
A. Leoniak (65' Marciniak), Ratajczyk,
Kamiński, Miedziński (46' Wosiek),
Skowroński (60' Kubot), Szulc, Bierła

Tomasz Kasierski, tym samym ustalając
rezultat konfrontacji.
(LENA)

