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MAHLE

Konkurują nie ceną,
lecz jakością!
KONKURS

Śpiewali polskie piosenki
I Liceum Ogólnokształcące im.
Hugona Kołłątaja w Krotoszynie po
raz drugi zorganizowało Powiatowy
Konkurs Piosenki Polskiej. O laur
zwycięzcy rywalizowali soliści i
zespoły.
W jury znaleźli się Bartosz Marszałek,
Joanna Olejniczak, Alicja Stachurska i
Ilona Olejnik. Repertuar wybrany przez
młodych wokalistów był bardzo
zróżnicowany. Usłyszeć można było
utwory m.in. Edyty Geppert, Renaty

Przemyk czy Dżemu, a nawet piosenki
ludowe. Poziom był bardzo wysoki.
W kategorii solistów bezapelacyjne
zwycięstwo odniosła Wiktoria Łukowiak
ze Szkoły Podstawowej w Smolicach,
wyprzedzając Justynę Wojtkowiak i
Matyldę Ozgę. Z zespołów pierwsze
miejsce przyznano grupie Folklor Błonie.
Drugą lokatę zajął zespół Tacy Nie Inni, a
na trzeciej znalazły się dwa duety: Joanna
Piotrowska i Kacper Bożykowski oraz
Kinga Dutkowiak i Maria Rybicka.
- Niezwykle cieszy fakt, że młodzi
ludzie sięgają po coraz starsze utwory skomentował pomysłodawca wydarzenia
– Bartosz Marszałek.
(LENA)

KROTOSZYN

Ankieta w sprawie programu Mieszkanie+
Gmina Krotoszyn planuje przystąpić
do programu rządowego Mieszkanie+. W tym celu przygotowano ankietę dla mieszkańców. Jej druk
można pobrać ze strony internetowej www.krotoszyn.pl lub w Urzędzie
Miejskim w Krotoszynie (parter – punkt informacyjny).
Ankietę można wypełniać do 19
czerwca. Należy ją dostarczyć do urny
przy wspomnianym punkcie informacyjnym bądź wysłać pocztą (Urząd Miejski
w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700
Krotoszyn) lub przesłać skan e-mailem
(um@krotoszyn.pl).
Ankieta pomoże określić skalę zainteresowania programem Mieszkanie+.
Udzielone informacje będą przydatne
przy opracowywaniu ewentualnej koncepcji wdrażania programu i planowania
realizacji kolejnych etapów przedsięwzię-

cia. Urząd zwraca uwagę, że ankieta nie
jest wnioskiem o wynajem mieszkania,
lecz ma jedynie na celu zebranie wstępnych informacji i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Z programu Mieszkanie+ w pierwszej
kolejności będą mogły skorzystać rodziny,
które nie mogą otrzymać lokalu komunalnego, a ich dochody są zbyt niskie, aby wynająć czy kupić mieszkanie na rynku komercyjnym. Podstawowym kryterium, które będzie musiał spełnić przyszły najemca,

jest tzw. zdolność czynszowa, która określa
możliwości finansowe rodziny pod kątem
terminowego opłacania czynszu.
W zakres pakietu Mieszkanie+ wchodzi program dopłat do czynszu Mieszkanie na Start. Jego celem jest poprawa dostępności mieszkań dla osób o dochodach
utrudniających samodzielne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. System dopłat do czynszu planowany jest w okresie
pierwszych 15 lat wynajmu mieszkania.
(NOVUS)

4 czerwca był w firmie MAHLE Sp.
z o. o. dniem otwartym dla mediów,
zarówno tych lokalnych, jak i związanych ściśle z branżą motoryzacyjną.
Przedstawiciele przedsiębiorstwa
zaprezentowali najnowsze produkty
oraz założenia działu Aftermarket.
MAHLE Aftermarket łączy siłę siedmiu silnych marek, które są synonimami
innowacji i bezkompromisowej jakości
w skali nie tylko regionalnej, ale i światowej. W 2018 roku do rodziny MAHLE
dołączyła nowa marka: brAin bEE, ekspert w wyposażeniu warsztatów samochodowych na rynkach Europy, Bliskiego
Wschodu, Afryki, Ameryki Południowej
i części Azji. Daje to potencjalnym klientom możliwość np. uzyskania sprzętu diagnostycznego do użytku w profesjonalnych warsztatach samochodowych, opracowane we własnym zakresie oprogramowania, klimatyzacyjne wyposażenie
warsztatowe do samochodów osobowych, ciężarowych i terenowych, urządzenia do badania emisji spalin czy system monitorowania ciśnienia w oponach.

Podczas spotkania z mediami przedwi
sta ciele firmy MAHLE z działu Aftermarketu zaznaczyli, że ważniejsze dla nich
jest konkurowanie na rynku motoryzacyjnym wysoką jakością, a nie ceną. Zaprezentowali część swoich najnowszych produktów, które będą także dostępne na polskim rynku, np. technologia TechPRO®
Digital ADAS. Dzięki niej będzie można
szybciej i łatwiej kalibrować systemy wspomagania jazdy niemal wszystkich producentów i typów pojazdów. Zamiast kilku
różnych paneli kalibracyjnych TechPRO®
Digital ADAS wymaga wyłącznie jednego,
co umożliwia precyzyjną regulację wszystkich czujników i kamer. Rozwiązanie takie
pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek, związane z wymianą paneli kalibracyjnych,
znacznie skraca czas przetwarzania danych i eliminuje wydatki związane z zakupem więcej niż jednego panelu. Dzięki
nieustannym aktualizacjom TechPRO®
Digital ADAS zawsze pozostaje na bieżąco. Otwiera to dla warsztatu dodatkowe
możliwości naprawy różnych marek pojazdów w warsztacie.
(NOVUS)
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PLEBISCYT
Z SESJI

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu
Na sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego, która odbyła się 31 maja,
radni wysłuchali wystąpienia starosty Stanisława Szczotki, który
w imieniu zarządu przedstawił raport o stanie powiatu w roku 2018
oraz złożył sprawozdanie z wykonania budżetu. Debacie nad udzieleniem absolutorium przysłuchiwała
się młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja.

Komenda Powiatowa Policji po raz
kolejny organizuje Plebiscyt „Najlepszy dzielnicowy powiatu krotoszyńskiego”. Zachęcamy do udziału w tej
zabawie.

nansowego w zeszłym roku zanotowano
straty. To w dużym stopniu efekt przerzucenia na samorządy części kosztów reformy służby zdrowia. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy było niewykonanie
kontraktu na onkologii. Ordynator tego
oddziału zachorował na tyle poważnie, że
już nie ma go wśród nas. Sytuacja krotoszyńskiego szpitala nie odbiega zbytnio
od normy, jaką widzimy w innych tego typu placówkach. Jako samorząd
w V i VI kadencji dofinansowaliśmy SP
ZOZ w kwocie ok. 55 milionów złotych.
Pieniądze głównie przeznaczone były
na płace i rosnące koszty prądu, wody
i ścieków. Na ostatnim konwencie starostów wyszła niepokojąca informacja, że
w pierwszym kwartale nie było szpitala

powiatowego w Wielkopolsce, który się
bilansuje. Więc taka sytuacja finansowa
naszego szpitala to nie wina starostwa.
Mamy najmniej lekarzy, biorąc pod uwagę województwo wielkopolskie. Jest to
czynnik, przy którym dyrektor Kurowski
nie ma innego wyjścia, jak pertraktować
podwyżki. Rok 2018 to również inne wydatki inwestycyjne, np. drogi, na które
przeznaczono 17 milionów złotych.
Chcę przeprosić mieszkańców, że taki jest
ich stan. Mam tego świadomość, ale nie
stać nas na więcej. Udaje nam się współpracować z gminami w kwestii remontów
dróg powiatowych. Gdyby nie to, w minionym roku mielibyśmy 4 miliony złotych mniej – oznajmił S. Szczotka.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

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 specjalistycznej
pomocy – zagłosuj!
Praca dzielnicowego ma szczególny
charakter. Dzielnicowy w ramach swych
obowiązków dba nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale utrzymując z nimi
stały kontakt, niejednokrotnie pomaga
w rozwiązywaniu codziennych problemów. Zwiększenie poczucia bezpieczeń-

INTERWENCJA

Dochodzi do dewastacji zabytku
Do naszej redakcji dotarły informacje, że w miejscowości Targoszyce
(gmina Kobylin) nagminnie dewastowany jest ważny dla historii naszego regionu zabytek, nad którym
nadzór ma Starostwo Powiatowe
w Krotoszynie. Postanowiliśmy więc
przyjrzeć się tej sprawie.
Chodzi o dworek z począt-

ku XIX wieku. Od 1852 roku był on siedzibą Józefa Łukaszewicza, zasłużonego
dla regionu historyka, publicysty, dyrektora Biblioteki Raczyńskich, a także redaktora m. in. „Przyjaciela ludu”. Budynek jest murowany i otynkowany; parterowy z mieszkalnym poddaszem i podpiwniczony. Wnętrze dwutraktowe, piwnice o sklepieniu kolebkowym z lunetami. Na osi elewacji są wystawki zwieńczo-

ne trójkątnymi przyczółkami. Dach jest
dwuspadowy z naczółkami. W jednym
z pomieszczeń parteru na suficie zachowała się rozeta stiukowa.
Zgłaszający sprawę mieszkaniec poinformował, że obiekt jest obecnie zamieszkały przez osoby z przeszłością kryminalną, które nagminnie dewastują ten
budynek, w związku z czym często interweniuje tam policja. Zwróciliśmy się więc

stwa społecznego, ograniczenie przestępczości i zjawisk patologii społecznej, budowa wzajemnego zaufania i więzi społecznych w ramach danej społeczności – to
oczekiwania związane z jego pracą.
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 2019”. W tym przedsięwzięciu
chodzi przede wszystkim o wyłonienie
dzielnicowego, który swoją ofiarną pracą
oraz przyjaznym podejściem do mieszkańców przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku policji oraz zaufania do tej służby.
Żeby zagłosować na najlepszego
dzielnicowego, wystarczy wypełnić kupon, który zamieszczamy 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
FOT. www.polskiezabytki.pl

Radni 17 głosami za i przy jednym
wstrzymującym się udzielili Zarządowi Powiatu zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2018. Starosta zaznaczył, że priorytetową sprawą dla władz powiatu pozostaje restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie – zarówno w sferze inwestycji (rozbudowa siedziby głównej), jak i finansowej
oraz organizacyjnej. Podkreślił także, że lata 2018 i 2019 są okresem wyjątkowym
dla powiatowej oświaty – do szkół trafi bowiem „podwójny rocznik” absolwentów
podstawówek i klas gimnazjalnych.
Mówiąc o inwestycjach drogowych
w powiecie, S. Szczotka dziękował samorządom gminnym za wsparcie finansowe. – Rok 2018 był kolejnym okresem realizacji planu restrukturyzacji SP
ZOZ – tłumaczył starosta. – Niestety,
po dwóch latach dodatniego wyniku fi-

Kto zostanie najlepszym
dzielnicowym?

do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
o komentarz w tej sprawie.
– W tym momencie składane są
wnioski o eksmisje tych ludzi – wyjaśnia
wicestarosta Paweł Radojewski. – Mieszkają tam na zasadzie starych meldunków
za poprzedniej władzy. Sprawa się przedłużała, ponieważ lokatorzy się zmieniali,

ktoś odsiadywał wyrok w więzieniu. Nie
uiszczają żadnych opłat za użytkowanie
tego obiektu i dewastują to miejsce. Sprawę próbowaliśmy załatwić przez dzielnicowego, który chciał porozmawiać z lokatorami, ale nikt nie otwierał albo zamykano przed nim drzwi. Będzie bardzo trudno przeprowadzić eksmisję, jeśli oczywiście sąd wyda taki wyrok. Nikomu z Wydziału Geodezji nie zależało, żeby kogoś
wyrzucać na bruk, ale jeśli nie ma woli
podporządkowania się, to nie widzimy innego wyjścia – stwierdza wicestarosta.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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ZDUNY

Mężczyzna zginął w pożarze

5 czerwca w Zdunach doszło do tragicznego w skutkach pożaru budynku mieszkalnego. Jedna osoba poniosła śmierć, a dwie zostały ranne.
Do działań zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

w Krotoszynie oraz dwa z OSP Zduny,
jak również Zespół Ratownictwa Medycznego i policję. W budynku wielorodzinnym palił się lokal na par terze,
a w środku znajdowała się jedna osoba.
Pozostali mieszkańcy byli na zewnątrz.
Przed przybyciem jednostek ochrony

KOBYLIN

FOT. KPP Krotoszyn

A co by było, gdyby pojechał...?

58-letni kierowca autobusu, który
miał wyjechać na wycieczkę z dziećmi z Kobylina, był nietrzeźwy. Zatrzymano mu uprawnienia do kierowania pojazdami, a za popełniony czyn
odpowie przed sądem. Grozi mu kara
pozbawienia wolności do dwóch lat.
W piękny czerwcowy poranek dzieci z Zespołu Szkoła Podstawowa

i Przedszkole w Kobylinie były gotowe
do wyjazdu na wycieczkę do Wrocławia. Kilka dni wcześniej umówiona została policyjna kontrola autokaru
przed podróżą.
6 czerwca o godz. 6.50 policjanci
udali się do szkoły na kontrolę autobusu
marki Renault, który miał być sprawdzony przed wyjazdem na wycieczkę
do Wrocławia. Skontrolowano także
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przeciwpożarowej jeden z funkcjonariuszy policji podjął próbę ewakuacji mieszkańca z palącego się lokalu, ale bez powodzenia.
Strażacy, wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych, wprowadzili jeden
prąd gaśniczy wody w natarciu do wnętrza palącego się mieszkania. Po stłumieniu płomieni zlokalizowali nieprzytomną
osobę. Niezwłocznie ewakuowano poszkodowanego na zewnątrz, po czym
przystąpiono do oceny stanu mężczyzny.
Niestety, poniesione obrażenia okazały
się śmiertelne.
W trakcie działań do strażaków zgłosił się funkcjonariusz policji, który ucierpiał przy próbie ewakuacji poszkodowanego. Strażacy udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę Zespołu Ratownictwa
Medycznego. Obrażenia odniosła także
kobieta – personel medyczny udzielił jej
niezbędnej pomocy na miejscu. Po całkowitym ugaszeniu pożaru mieszkanie oddymiono i przewietrzono.

BIBLIOTEKA

Skwer D-O-M już otwarty!

Przy Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste otwarcie Skweru D-O-M (Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy). Środki pozyskane z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, pozwoliły
na stworzenie ogrodu społecznego,
który posłuży mieszkańcom.

(NOVUS)

stan trzeźwości kierującego. W trakcie
badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu alkomat wskazał wynik pozytywny. W związku z tym
na miejsce przyjechali również policjanci z Zespołu Ruchu Drogowego. W dokładnym sprawdzeniu trzeźwości uzyskano kolejno wyniki 0,29 i 0,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Prokurator wydał również polecenie pobrania krwi do badań.
58-letniemu mieszkańcowi powiatu
krotoszyńskiego funkcjonariusze zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdami. Teraz odpowie przed sądem. W świetle obowiązujących przepisów za kierowanie w stanie nietrzeźwości lub po użyciu innego, podobnie działającego środka, grozi kara do dwóch lat pozbawienia
wolności, grzywna w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata.
Na miejsce przyjechał inny kierowca – trzeźwy, z którym dzieci mogły bezpiecznie dojechać do celu.
(NOVUS)

Ewa Bukowska, dyrektor biblioteki,
po przecięciu wstęgi zaprosiła wszystkich
gości na Skwer D-O-M. Tam wręczyła podziękowania tym, którzy przyczynili się
do powstania tego urokliwego miejsca.
Burmistrz Franciszek Marszałek wyraził
słowa uznania dla pracy wielu osób zaan-

gażowanych w stworzenie skweru. Członkowie Klubu Mam, działającego przy KBP,
zostali zaproszeni do wykonania muralu.
W części artystycznej wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola Bajka oraz
zespół Folklor Błonie pod kierunkiem
Mariusza Kaźmierczaka. Strefę gastronomiczną przygotował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie. Potem
odbył się koncert Jana Klupsia z zespołem
No Way Akustycznie. Inicjatorzy powstania Skweru D-O-M wyrazili nadzieję, że
występ ten zachęci innych twórców
do prezentacji dorobku artystycznego.
(NOVUS)

FOTOGALERIA I FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebok.com/glokalna

BRACTWO KURKOWE

Rywalizacja na strzelnicy
Na strzelnicy krotoszyńskiego Bractwa Kurkowego przeprowadzono zawody o Przechodni Łańcuch Herbowy.
Rywalizowali także radni i pracownicy
Starostwa Powiatowego oraz Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie.
Zdobywcą Przechodniego Łańcucha
Herbowego został Janusz Nowak z Rozdrażewa, który wyprzedził Macieja Błażejewskiego z Krotoszyna i Andrzeja Czajkę
z Rozdrażewa.
W zawodach samorządowców
i urzędników najlepszy okazał się Waldemar Wronecki, a kolejne lokaty zajęli Jo-

anna Król-Trąbka i Arkadiusz Brodziak.
W turnieju o tarczę „zabytki Krotoszyna” triumfował Andrzej Warzybok
z Ostrzeszowa, wyprzedzając Bożenę Dobras z Krotoszyna i Alinę Stefańską
z Raszkowa. Ta ostatnia wygrała strzelanie
do tarczy losowej, a na podium znaleźli
się także Sławomir Balcerzyk z Kalisza
i Marek Stefański z Raszkowa.
W tradycyjnym strzelaniu do kura
triumfatorem został Adam Warzybok
z Ostrzeszowa, drugi był Jacek Zasiadczyk
z Ostrzeszowa, a trzecia pozycja przypadła
Andrzejowi Czajce z Rozdrażewa.
(NOVUS)

Na Bieżąco

KROTOSZYN

Na oddziale ratunkowym znów niebezpiecznie...
5 czerwca późnym wieczorem
do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Krotoszynie Zespół Ratownictwa Medycznego przywiózł 25-letniego mężczyznę z Borzęciczek
w stanie upojenia alkoholowego.
Pacjent był pobudzony, wulgarny
i agresywny, obrażał personel medyczny.
Jak informuje Sławomir Pałasz, rzecznik prasowy Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, w pewnym momencie pacjent wstał,

podszedł do lekarza dyżurnego i wykonał
ruch, jakby chciał go uderzyć głową.
W ostatniej chwili jednak się wstrzymał. – Wymachiwał pięściami, próbował
dwukrotnie uderzyć lekarza. Ten jednak
skutecznie uniknął ciosów. Gdy pacjent
zaczął się awanturować, na oddział wezwana została policja – mówi S. Pałasz.
Funkcjonariusze z patrolu policyjnego,
który bardzo szybko przybył na miejsce,
byli świadkami próby uderzenia lekarza,
w związku z czym obezwładnili mężczyznę i przewieźli na komendę do wytrzeźwienia.

– Niedawno w Sądzie Rejonowym
w Krotoszynie zapadł wyrok skazujący
w sprawie mężczyzny, który 5 stycznia,
będąc pod wpływem alkoholu, podczas
interwencji medycznej ratującej jego
zdrowie i życie, zaatakował naszych ratowników medycznych, mających status
funkcjonariuszy publicznych. Mamy nadzieję, że w tym przypadku będzie tak samo i sprawca ataku na lekarza będzie surowo ukarany – oznajmia rzecznik prasowy SP ZOZ.
– Zostaliśmy wezwani przez lekarza
dyżurującego do agresywnego pacjen-
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ta – informuje Piotr Szczepaniak, oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie. – Mężczyznę przywiozło
pogotowie ratunkowe. Policjanci ustalili,
że 25-letni mieszkaniec naszego powiatu,
będąc w stanie nietrzeźwości, bez powodu znieważał słowami wulgarnymi funkcjonariuszy publicznych szpitala powiatowego w Krotoszynie. Z uwagi na jego zachowanie przewieziono go do izby osób
zatrzymanych. Następnego dnia został
przesłuchany. Jeśli będzie złożone stosowne zawiadomienie przez pracowników
szpitala, to do sądu zostanie skierowany
odpowiedni wniosek – przyznaje P.
Szczepaniak.
(NOVUS)

WYPADEK

KROTOSZYN

Pożar mieszkania w kamienicy Pięć poszkodowanych osób i trzy rozbite pojazdy

Dzień po tragicznym pożarze w Zdunach do kolejnego tego typu zdarzenia doszło w Krotoszynie. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym na al. Powstańców Wielkopolskich. Na szczęście tym razem nikomu nic poważnego się nie stało.
Na akcję skierowano trzy zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie. Z jednego z mieszkań na parterze budynku, przez rozbite okna wydobywał się gęsty dym. Sześciu lokatorów zamieszkujących tę część kamienicy zdążyło się ewakuować. Strażacy dowiedzieli
się, że jedna osoba z mieszkania na poddaszu pozostała w środku.
Strażacy wprowadzili dwa prądy gaśnicze piany sprężonej do wnętrza palącego się lokalu i szybko ugasili pożar. Jedno-

cześnie rota strażaków, wyposażona
w sprzęt ochrony układu oddechowego
i urządzenia pomiarowe, udała się
do mieszkania na poddaszu, gdzie przebywała jedna osoba. Po oddymieniu klatki schodowej ratownicy ewakuowali kobietę, a do tego czasu udzielali jej wsparcia
psychicznego i na bieżąco monitorowali
mieszkanie.
Do kierującego działaniami ratowniczymi zgłosił się mężczyzna, który odniósł obrażenia ręki, podejmując jeszcze
przed przybyciem straży pożarnej próbę
ugaszenia ognia gaśnicą proszkową. Strażacy udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy i powiadomili Zespół Ratownictwa Medycznego, który opatrzył poszkodowanego. Na koniec wszystkie
mieszkania sprawdzono przyrządami pomiarowymi, zagrożeń nie stwierdzono.
(NOVUS)

Na akcję wysłano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz jeden z OSP w Sulmierzycach,
jak również ratowników medycznych
i policję. Na drodze wojewódzkiej doszło
do zderzenia dwóch samochodów osobowych, a ponadto pojazd dostawczy zjechał do przydrożnego rowu. Przed przybyciem jednostek ratowniczych osoby
uczestniczące w zdarzeniu samodzielnie
opuściły samochody.
Strażacy w pierwszej kolejności zabezpieczyli teren działań i przystąpili
do udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy czterem osobom dorosłym
i dziecku. Udzielono im wsparcia psychicznego, zaopatrzono powierzchowne
rany oraz wykonano stabilizację odcinka
szyjnego kręgosłupa za pomocą kołnierzy
ortopedycznych. Gdy na miejscu pojawiły
się Zespoły Ratownictwa Medycznego
i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, osoby
poszkodowane przekazano pod opiekę lekarza, który podjął decyzję o ich hospitalizacji.

FOT. PSP Krotoszyn

FOT. PSP Krotoszyn

To skutki wypadku, do którego doszło 3 czerwca na drodze wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Sulmierzyce. W czasie działań ratowniczych
droga była całkowicie zablokowana.

Strażacy odłączyli akumulatory
w uszkodzonych pojazdach oraz zabezpieczyli wyciek paliwa pianą gaśniczą.
Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez policję i usunięciu rozbitych
pojazdów przez pomoc drogową z jezdni
posprzątano elementy karoserii oraz płyny eksploatacyjne.
– Wstępnie ustalono, że kierujący samochodem marki Hyundai mieszkaniec
powiatu krotoszyńskiego zatrzymał się z zamiarem skrętu w lewo i przepuścił jadący
z naprzeciwka pojazd marki Ford Focus,
kierowany przez mieszkankę powiatu
ostrowskiego. Następnie kierowca hyundaia rozpoczął manewr skrętu w lewo. Wów-

czas zauważył w lusterku, że ford zderzył
się z jadącym za hyundaiem pojazdem marki Citroen C3, którym kierowała mieszkanka powiatu ostrowskiego, oraz autem marki
Renault Trafic, którym jechał mieszkaniec
gminy Cieszków z żoną i synem. Wszyscy
uczestnicy zdarzenia zostali zabrani
do szpitala w Ostrowie. Tam po kilku godzinach ustalono skalę obrażeń. W sumie
pięć osób zostało poszkodowanych, z czego
dwie doznały poważnych obrażeń. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Trwa
postępowanie wyjaśniające – informuje
Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)
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ŚWIĘTO MIASTA

Margaret zdobyła koźmińską publiczność

W niedzielę tradycyjnie odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolaków o Złoty
Dzwoneczek. Potem był spektakl dla dzieci „Morskie opowieści” teatru Łata oraz
koncert Chóru im. Czesława Czypickiego
z okazji 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. Wystąpiła też koźmińska orkiestra dęta. Publikę rozbawił kabaretowy Teatr Nikoli, który zaprezentował spektakl
„Maruczella”.
Niedzielny koncert Margaret przyciągnął tłumy fanów, zwłaszcza tych z młodszego pokolenia. Widzowie żywiołowym
aplauzem przywitali gwiazdę, która dała
prawdziwy popis. Wszyscy bawili się znakomicie.
(NOVUS)

W miniony weekend odbyły się kolejne
Dni Koźmina Wlkp. Bez wątpienia największą gwiazdą imprezy była Margaret. Na jej koncert przybyły tłumy fanów.
Organizatorem imprezy był Gminny
Zespół Instytucji Kultury w Koźminie
Wlkp. Na koźmińskim podzamczu oczywiście występowali lokalni artyści, zespoły
muzyczne i grupy działające przy miejscowym Ośrodku Kultury, a także holenderska orkiestra dęta. W piątek licznie zgromadzeni widzowie bawili się na rockowo
z zespołem Grana Śmietana oraz na Castle
Party z udziałem koźmińskiego kolektywu
DJ-ów oraz gwiazdami wieczoru – Kalwi
i Remi. Tego dnia w bibliotece otwarto wystawę sekcji plastycznej i modelarskiej OK.
W sobotę na scenie mogliśmy zobaczyć występy koźmińskich artystów oraz
trzech tenorów z orkiestrą salonową Mo-

derato. Dzień zakończył się w stylu disco-polo z zespołem Power Play oraz zabawą
taneczną z grupą Max-Mix.

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

Ścigali się w Łasku
DART

Nasi na zawodach w Policach

W supermaratonie kolarskim w Łasku startowało czterech zawodników
z powiatu krotoszyńskiego. Zawody
zaliczane są do cyklu Pucharu Polski
w Supermaratonach Szosowych.
Kolarze mieli możliwość ścigania się
na jednym z trzech dystansów. Do pokonania mieli pętlę (dwie bądź trzy) o długości 72 km. Na najdłuższej trasie rywalizował Krzysztof Kubik, który uplasował
się na dziewiątym miejscu w open i był
najlepszy w kategorii wiekowej M2 z czasem 5: 49: 22.
– Jestem bardzo zadowolony ze swojej formy – podkreśla K. Kubik. – Cieszę
się, że mogłem walczyć o zwycięstwo, mimo bardzo wysokiej temperatury. Do po-

dium w open zabrakło bardzo niewiele,
ale i tak nie jest źle. Przede mną dwa wyścigi na dystansie ultra, czyli ponad 500 km i 700 km. Dziękuję za wsparcie burmistrzowi Franciszkowi Marszałkowi, który umożliwił mi spokojne treningi, co jest bardzo ważne dla sportowca – dodaje kolarz.
Na średnim dystansie star tował
Maciej Opielewicz. Kolarz z Koźmina
Wlkp. był 16. w open oraz trzeci w kat.
M5 (4: 29: 42). Najkrótszą trasę pokonali Arkadiusz Zmyślony (2: 11: 23),
który zajął 104. lokatę w open i 18.
w kat. M5, oraz Czesław Seraszek
(2: 17: 09), który został sklasyfikowany
na 126. pozycji.
(GRZELO)

Przedstawiciele Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta wzięli udział
w Grand Prix POD Winmau Polish
Open w Policach.
W zmaganiach deblowych Marta
Pawlicka grała w parze z Vanessą Reyniers. Pierwszego lega przegrały z – jak się
okazało – późniejszymi triumfatorkami,

Renatą Słowikowską i Patrycją Głowacką.
Kolejne dwa legi to świetna gra krotoszyńskiej darterki, która wyprowadziła swój
team na prowadzenie 2: 1. Niestety, potem do głosu doszły rywalki i wygrały 3: 2. Męskie duety Adrian Jasiński /
Przemysław Sawicki oraz Przemysław
Pawlicki / Olszewski zostały sklasyfikowane na miejscach 65-128.

Drugiego dnia rozegrano dwa turnieje indywidualne. W trakcie Winmau Polish Open – Main Event z grupy wyszedł
Przemysław Pawlicki. Popularny Sali
ograł Charliego Edwardsa, Floriana Ruchota i Robbiego De Bie. Następnie
w starciu z Adamem Mouldem prowadził już 2: 1 i miał lotkę kończącą mecz.
Jednak do gry wrócił rywal, zwyciężając
ostatecznie 3: 2. Nasz zawodnik uplasował się na pozycjach 65-128.
W IX Grand Prix na fazie grupowej
zawody zakończyli P. Pawlicki, P. Sawicki
i M. Pawlicka. Lepiej powiodło się A. Jasińskiemu, który po zwycięstwie nad Arie
Van Malsenem 3: 1 zapewnił sobie awans
do fazy pucharowej. Potem krotoszynianin uległ 0: 3 Dawidowi Robakowi.
Trzeciego dnia w Winmau Police Masters najlepiej powiodło się Marcie Pawlickiej, która wygrała z Sophią Kielmann, zapewniając sobie drugie miejsce w grupie.
W fazie pucharowej zawodniczka z Krotoszyna nie sprostała Gabrieli Britcie, ulegając 0: 3.
(GRZELO)
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TRÓJBÓJ SIŁOWY

Agnieszka wicemistrzynią świata!
We Wrocławiu odbyły się I Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych
w Wyciskaniu Leżąc. Pochodząca
z Lutogniewa Agnieszka Zimmermann zdobyła srebrny medal!
Na co dzień pracująca w KPP Krotoszyn sierżant Agnieszka Zimmermann
jest zawodniczką SAC Ursus Krotoszyn.
Swój występ we Wrocławiu rozpoczęła
od zaliczenia ciężaru 55 kg. Potem uporała się z 60 kg, lecz sędziowie dopatrzyli się
błędu – oderwania pośladków od ławki – i nie uznali tego podejścia.
W trzeciej próbie Agnieszka zdecydowała się zaatakować rekord życiowy – ciężar 62,5 kg. Tym razem podejście
było bezbłędne. Ten wynik zapewnił jej
tytuł wicemistrzowski. – Jestem bardzo
zadowolona ze startu pomimo spalenia

drugiej próby – mówi zawodniczka. – Zaliczony w trzecim podejściu ciężar 62,5 kg jest moim nowym rekordem
życiowym. A dodać trzeba, że miałam rekordowo niską masę ciała – niecałe 51 kg.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili
się do tego sukcesu.
Redakcja Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN składa serdeczne
gratulacje i życzy wszystkiego dobrego
na nowej drodze życie Agnieszce i Szczepanowi Zimmermannom.
(GRZELO)

KARATE

Walczyli w Pleszewie i Dopiewie

Karatecy reprezentujący ASW Nippon
Krotoszyn i UKS Shodan Zduny rywalizowali w 6. Central Poland Open
w Pleszewie i III Ogólnopolskich Zawodach Hayashi Cup w Dopiewie.
Tradycyjnie nasi zawodnicy nie wrócili do domów z pustymi rękami.
W Pleszewie startowało 515 zawodników z 70 klubów z dziesięciu krajów.
Cztery medale wywalczyli przedstawiciele UKS Shodan. Na najwyższym stopniu
podium stanęli Marta Streubel (kata indywidualne 9 lat i młodsi) oraz Jakub Romański (kumite U'14 50 kg), srebro zdobyła Dagmara Mujta (kumite U'21 50
kg), a brąz – Katarzyna Trafankowska

(kumite U'21 67 kg).
Trzy krążki to dorobek karateków
ASW Nippon. Srebrne medale zgarnęli
Dawid Fortuniak (kumite U'21 84 kg)
oraz Piotr Bielawski (kumite seniorów 84 kg i kumite masters open).
W turnieju Hayashi Cup udział
wzięli tylko podopieczni trenera Jarosława Adamskiego. Najlepsze w swoich kategoriach były Z. Duczmal (kumite 10/11 lat, +32 kg) oraz M. Streubel (kata 8 lat i młodsze). Z kolei M. Ozga (kumite 12/13 lat, -45 kg), A. Stanisławska
(kata żółte pasy 10/13 lat) oraz Z. Duczmal (kata 10/11 lat) ukończyły zmagania
na drugich miejscach.
(GRZELO)

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Dwa medale na mistrzostwach kraju
Srebro i brąz wywalczyły zawodniczki z terenu gminy Koźmin
Wlkp., reprezentujące na co dzień
MUKS Białe Tygrysy Jarocin, w najważniejszej imprezie sezonu, czyli
na mistrzostwach Polski juniorów
i młodzieżowców. Alicja Kowańdy
zdobyła tytuł wicemistrzowski,
a Natalia Wosiek stanęła na trzecim stopniu podium.
Mistrzostwa odbyły się w Płocku.
Wystartowało blisko 300 zawodniczek
i zawodników z prawie 60 klubów, w tym
dziesięcioosobowa ekipa Białych Tygrysów Jarocin.
W rywalizacji juniorek Alicja Kowańdy dotarła do finału, po drodze wysoko pokonując dwie rywalki, w tym klubową koleżankę – Natalię Wosiek. W decydującym
pojedynku zmierzyła się z Wiktorią Horbą
z LASW Legionowo. Większe opanowanie
stresu w najważniejszych momentach walki przesądziło o minimalnym zwycięstwie
przeciwniczki. Tym samym Alicja zdobyła
srebrny krążek. Z kolei Natalia Wosiek,
która wygrała pierwszą konfrontację, wróciła z mistrzostw z brązowym medalem.
Łącznie zawodniczki Białych Tygrysów wywalczyły 41 punktów do Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Mło-

dzieży, z czego aż 20 to dorobek mieszkanek gminy Koźmin Wlkp.
– Mistrzostwa Polski to podsumowanie rocznego cyklu szkoleniowego i ocena,
jak zawodnicy przepracowali ten okres. Jeżeli chodzi o występ juniorek, to czuję
ogromny niedosyt, bo myślę, że powinniśmy wywalczyć złoty medal, a nie srebro.
Należy bowiem wspomnieć, że Alicja
do tych zawodów przystępowała jako liderka w swojej kategorii wagowej, więc rozstawiano ją z numerem 1, w związku z czym
najgroźniejsze rywalki mogła spotkać dopiero w półfinale i finale. Czegoś zabrakło,
by postawić przysłowiową kropkę nad i.
Szkoda tym bardziej, że Alicja po raz ostatni wystąpiła w mistrzostwach w tej kategorii wiekowej i pewnie chciała pięknie podsumować ostatnie trzy lata startów. Może

i tak być z siebie dumna, gdyż przez ostatnie lata nie schodziła z podium – zdobyła
srebro i dwa brązowe krążki. Na duże brawa zasłużyła również Natalia, która we
wcześniejszych startach nie pokazywała
pełni swoich umiejętności, jednak na najważniejszą imprezę w roku potrafiła się
zmobilizować, dzięki czemu może się teraz cieszyć z powtórzenia zeszłorocznego
wyniku. Jeżeli chodzi o plany na najbliższe
tygodnie i miesiące dla juniorek, to teraz
mamy okres roztrenowania, następnie będą krótkie wakacje na naładowanie akumulatorów, a w połowie sierpnia będziemy
na obozie klubowym i rozpoczniemy przygotowania do kolejnego sezonu startowego – skomentowała Józefina Nowaczyk-Wróbel, trenerka MUKS Białe Tygrysy JaOPRAC. (ANKA)
rocin.

W pchnięciu kulą najdalej rzucali A.
Grzymska, Zuzanna Piotrowska (ZSP
nr 2) i Julia Leczykiewicz (I LO) oraz Samuel Wojak (ZSP nr 3), A. Pauter i Adrian Wichszyński (ZSP nr 2).
W skoku w dal w gronie dziewcząt
zwyciężyła Anna Warkocz (ZSP nr 2),
druga była D. Mujta, a trzecia Weronika

Tuszyńska (I LO). Trójka najlepszych
chłopców to Szymon Jankowski (ZSP
nr 2), Miłosz Pawlik (ZSP nr 3) i Krzysztof Wałkowski (ZSP nr 2).
Zwieńczeniem memoriału była rywalizacja sztafet. Najlepsza była ekipa
z ZSP nr 2, wyprzedzając dwie drużyny
z liceum.
(GRZELO)

LEKKA ATLETYKA

Zawody upamiętniające dyrektora szkoły
Na obiektach I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie odbył się Memoriał Lekkoatletyczny im. Dyrektora Grzegorza
Nowackiego. Byłą to już piąta edycja
tych zawodów.
Imprezę zorganizowali nauczyciele
wychowania fizycznego z pomocą Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego. Dyrektor Nowacki kierował szkołą
w latach 2005-2011. To między innymi
dzięki jego staraniom na terenie placówki

powstała bieżnia, którą w późniejszym
czasie w dużej części sfinansował przyjaciel LO, Dariusz Rozum.
W biegu na 100 m w gronie dziewcząt najlepsza była Dagmara Mujta
(I LO), wyprzedzając Weronikę Ratajek
(I LO) i Aleksandrę Grzymską (I LO).
Wśród chłopców najszybszy był Artur
Pauter (ZSP nr 3), a na kolejnych miejscach uplasowali się Jan Jankowski (ZSP
nr 2) i Szymon Patalas (ZSP nr 3).
W biegu na 300 m pierwszą pozycję
zajęła Marta Pługowska (ZSP nr 2),

a za nią znalazły się Rozalia Szymańska
(I LO) i Monika Jadczak (I LO). W grupie
chłopców triumfował Dominik Piwowar
(ZSP nr 2), który wyprzedził Wiktora
Brykczyńskiego (I LO) i Dominika Palczewskiego (I LO).
W biegu dziewcząt na dystansie 600 m czołowe lokaty zajęły M. Jadczak, Julia Czubak (I LO) i Julia Noskowicz (ZSP nr 3). Z kolei bieg chłopców
na 1500 m wygrał Kamil Frąckowiak
(I LO), przed Dominikiem Rychlikiem
(I LO) i Wojciechem Marciniakiem (I LO).
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Skuteczni w drugiej połowie

Ostatni mecz na własnym boisku rozegrała w minioną sobotę krotoszyńska Astra. Podopieczni Krzysztofa
Wewióra godnie pożegnali się ze
swoimi kibicami, ogrywając Tulisię
Tuliszków 3: 0.
Obie części spotkania znacząco się
różniły. Do przerwy goście wysoko postawili poprzeczkę i miejscowi mieli problemy ze stworzeniem sobie jakiejś dogodnej
sytuacji strzeleckiej.

Po zmianie stron gospodarzom szło
już znacznie lepiej, zwłaszcza w ostatnich 20 minutach, kiedy to trzy razy znaleźli sposób na bramkarza Tulisii. W 73.
minucie wynik otworzył Łukasz Budziak – po dobrym rozegraniu z lewej
strony i podaniu w pole karne. Kilka minut później dopiero co wprowadzony
z ławki Maksym Ishchuk zwiódł defensorów Tulisii, wyłożył piłkę Budziakowi,
a ten po raz drugi tego dnia wpisał się
na listę strzelców. W 89. minucie Ishchuk
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Wymiana ciosów w Odolanowie

Piast Kobylin stoczył bardzo zacięty
pojedynek z silną Odolanovią Odolanów na jej terenie. Dzięki ambicji
i determinacji goście wygrali 3: 2.
Pierwszy kwadrans to wyrównana gra
w środku boiska. Obie drużyny miały
po jednej dobrej okazji. Po strzale głową bliski pokonania bramkarza był Szymon Wosiek. Z kolei po groźnym uderzeniu jednego z odolanowian z 16 metrów skuteczną
interwencją popisał się Bartłomiej Wosiek.
W 16. minucie Jakub Szymanowski
zagrał prostopadle do Patryka Kamińskiego, który w sytuacji jeden na jednego pokonał bramkarza miejscowych. W 27. minucie gospodarze wyrównali za sprawą
Mikołaja Marciniaka.
Krótko po przerwie Piast znów prowadził. Po faulu na Szymanowskim tuż
przed polem karnym sędzia podyktował
rzut wolny. Do piłki podszedł Jakub
Smektała i strzałem z 18 metrów nie dał

Odolanovia Odolanów – Piast
Kobylin 2:3 (1:1)
BRAMKI: 0:1 – Patryk Kamiński (16'), 1:1
– Mikołaj Marciniak (27'), 1:2 – Jakub
Smektała (50'), 2:2 – Hubert
Masnerowicz (51'), 2:3 – Mateusz
Wachowiak (80)
PIAST: B. Wosiek, Kurzawa, Wachowiak
(90' Knuła), Szymanowski, Smektała,
Wciórka (45' Jędrzejak), Kamiński,
Frąckowiak, S. Wosiek (87' Kubiak),
Ratajczak, Kokot

szans bramkarzowi. Odpowiedź gospodarzy była natychmiastowa, bo już minutę
później Hubert Masnerowicz popisał się
skutecznym strzałem głową. Kobylinianie
nie odpuścili i w 80. minucie po raz trzeci znaleźli drogę do bramki rywali. Po dograniu Jakuba Smektały z głębi boiska
zwycięskiego gola głową strzelił Mateusz
Wachowiak.
(LENA)
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Astra Krotoszyn – Tulisia
Tuliszków 3:0 (0:0)
BRAMKI: 1:0 – Łukasz Budziak (73'), 2:0
– Łukasz Budziak (80'), 3:0 – Maksym
Ishchuk (89')
ASTRA: Wojtkowiak, Jankowski, Olejnik,
Budziak, Gmerek (75' Ishchuk), Krystek,
Polowczyk, Reyer (70' Adamski),
Stachowiak (72' Powalisz), Juszczak,
Mizerny (90' Piwowar)

dobił rywali, ustalając rezultat spotkania.
Tak więc ukraińskiemu piłkarzowi wystarczył ledwie kwadrans, by zaliczyć asystę i gola.
– Nasza determinacja wzięła się m.
in. z tego, że był to ostatni mecz w tym sezonie na własnym boisku. Chcieliśmy
zdobyć trzy punkty. Na pewno będziemy
chcieli poprawić naszą grę i wzmocnić się
na następny sezon, by zająć wyższe miejsce w lidze. Najważniejsze jednak jest to,
by sama gra sprawiała zawodnikom przyjemność – skomentował strzelec dwóch
goli, Łukasz Budziak.
(LENA)
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Skandaliczne zachowanie na boisku
W ostatnim w tym sezonie meczu
na własnym boisku Biały Orzeł Koźmin Wlkp. zremisował z Zielonymi
Koźminek 2: 2. Jednak rywalizacja
piłkarska zeszła na dalszy plan wobec skandalicznego zachowania jednego z graczy gości.
Od samego początku wiele się działo.
Już w 3. minucie gospodarze prowadzili,
a do siatki trafił Oskar Maciejewski. Rywale odpowiedzieli bardzo szybko, bo 5 minut później. Po rzucie rożnym koźmińskiego bramkarza pokonał Robert Lisiecki.
Jeszcze przed przerwą goście wyszli na prowadzenie za sprawą Wojciecha Kranca.
Po zmianie stron miejscowi dążyli
dowyrównania. Udało im się to w83. minucie porzucie karnym, podyktowanym zafaul
na Fabianie Wośku. Skutecznym egzekutorem jedenastki był Marcin Kaczmarek.
Po koniec meczu doszło do skandalicznego incydentu. Jeden z graczy Zielo-

nych uderzył dwóch zawodników Białego
Orła! Za ten bandycki wybryk otrzymał
oczywiście czerwoną kartkę. – Jako klub
na pewno będziemy walczyć o sprawiedliwe rozegranie tej sprawy. Poszkodowani
to młodzi zawodnicy – oznajmił trener
Adam Zieliński.
(LENA)

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. - Zieloni
Koźminek 2:2 (1:2)
BRAMKI: 1:0 – Oskar Maciejewski (3'),
1:1 – Robert Lisiecki (8'), 1:2 – Wojciech
Kranc (45'), 2:2 – Marcin Kaczmarek
(83' karny)
BIAŁY ORZEŁ: Nowak, Lis, Maciejewski (55'
Skowroński), Kaczmarek, Roszczak, Olesków,
Ratajczak, Kamiński, Miedziński (80'
Leoniak), Wosiek, Błażejczak (70' Kubot)

