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POD NASZYM PATRONATEM

Integracja poprzez sport!
W środę, 12 czerwca, na boisku wielofunkcyjnym na terenie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.
K. F. Libelta w Krotoszynie odbyła się
Spartakiada Integracyjna pod hasłem „Łączy nas sport!”. Organizatorami wydarzenia były Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
W spartakiadzie wzięli udział
uczniowie następujących placówek – ZSP
nr 1 w Krotoszynie, ZSP nr 2 w Krotoszynie, ZSP nr 3 w Krotoszynie, ZSP w Koźminie Wlkp., Zespół Szkół Specjalnych
w Krotoszynie, Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Koźminie Wlkp., Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Konarzewie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Borzęciczkach.
Impreza miała na celu integrację młodzieży z ośrodków wychowawczych, których organem prowadzącym jest powiat
krotoszyński, z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Dlatego też stworzono
drużyny mieszane. W każdej znaleźli się
reprezentanci szkół specjalnych i śred-

nich. – Chciałbym podziękować wam
wszystkim za uczestnictwo, mimo dość
upalnej pogody. Dzisiaj wszyscy jesteście
zwycięzcami, bo ważna jest wzajemna integracja, a nie rywalizacja – podkreślił wicestarosta Paweł Radojewski.
Organizatorzy przygotowali pięć
konkurencji – sztafetę sprawnościową,
mini piłkę nożną, rzuty do kosza, rzuty
piłką lekarską oraz skok w dal z miejsca.
Każda ze szkół delegowała po dwóch
uczniów do wykonania zadania. Rozpo-

DZIŚ W NUMERZE
● KROTOSZYN

● ROZRYWKA

Dwa samochody
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Czytaj na str. 2
● ZDUNY

Czytaj na str. 6
● DODATEK

Ponad 4 miliony
TWOJE ZDROWIE
na rewitalizację kaflarni
I URODA
Czytaj na str. 3
Czytaj na str. 8-9

● NA SYGNALE

Samobójstwo

● SPORT

funkcjonariusza policji

Ligowe ostatki

Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 16

częcie rywalizacji poprzedził pokaz grupy
cyrkowej z SOSW w Borzęciczkach. Ponadto można było skorzystać z siłowni ze-

wnętrznej, smakować zdrową żywność
oraz poznać walory wody pitnej z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krotoszynie.
W trakcie spartakiady rozstrzygnięto
konkurs plastyczny „W zdrowym ciele
można wiele...” w ramach projektu „Moje
kompetencje – moja przyszłość. Rozwój
potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nadesłane prace oceniało
jury w składzie: Paweł Radojewski (przewodniczący), Przemysław Wójcik i Waldemar Wronecki. Pod uwagę brane były
estetyka wykonania, zgodność pracy z tematem, ciekawe ujęcie tematu.

Zwycięzcą konkursu został Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.
ks. J. Twardowskiego w Konarzewie, reprezentowany przez Jadwigę Walkowiak
i Ewę Zachwyc. Drugie miejsce zajął
ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.,
reprezentowany przez Karolinę Przyjemską, Magdalenę Wydubę i Dominikę
Pytę. Trzecia lokata przypadła Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. J. Korczaka w Borzęciczkach, reprezentowanemu przez Patryka Szkopińskiego, Juliana Ratajczaka i Mateusza
Skrzypczaka. Wszystkim wyróżnionym
uczniom wręczono dyplomy i nagrody
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Pozostali uczestnicy
otrzymali dyplomy za udział oraz drobne upominki, ufundowane przez sponsorów.
Sponsorami wydarzenia były:

PGKiM w Krotoszynie, KRUK Transport
Zduny, MAHLE Polska, EWA S.A., JOTKEL s. c., Bolsius Polska Sp. z o. o., ODZ
Stanisław Paterek Koźmin Wlkp.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

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

Dwa samochody dla stacji dializ

6 czerwca przy budynku Stacji Dializ
im. W. Bolewskiego w Krotoszynie
firma MAHLE Polska Sp. z o. o. przekazała szpitalowi dwa samochody
marki Skoda Oktavia, które jeździły
we flocie firmy. Teraz będą transportowały chorych na dializy, a po ich
zakończeniu – odwoziły do domów.

HAPPENING

Ekologia na krotoszyńskim rynku
6 czerwca uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkolacy wzięli
udział w happeningu ekologicznym,
prowadzonym przez fundację ekologiczną. Impreza odbyła się na krotoszyńskim rynku.
Dla dzieci przygotowano zabawy,
dzięki którym poszerzały one swoją wiedzę z zakresu ekologii. Zorganizowano
też zbiórkę zużytych baterii i zaprezentowano prace przygotowane na konkurs
„Śmieciowy potwór”.

Dzieci mogły samodzielnie wykonać
torby wielokrotnego użytku. Uczestniczyły w konkursie na najszybszą segregację śmieci, a także miały okazję przekonać
się, jak siłą własnych mięśni wytworzyć
energię elektryczną. Przygotowano również upcyclingowy triathlon.
– Myślę, że takie wydarzenia są bardzo potrzebne. Uczą, jak dbać o otaczające nas środowisko, a przy okazji jest to
świetna zabawa – powiedziała młoda
uczestniczka happeningu.
(LENA)

W uroczystym przekazaniu samochodów udział wzięli Radosław Domaradzki – dyrektor techniczny w MAHLE Polska, odpowiedzialny za infrastrukturę zakładu, Norbert Niedziela – dyrektor Zakładu Produkcji Tulei
w MAHLE Polska, Stanisław Szczotka – starosta krotoszyński i prezes Zarządu Fundacji „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”, Zbigniew Brodziak – przewodniczący Rady Fundacji „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”, Tadeusz Stefaniak – doradca Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego ds. szpitala, Krzysztof Kurowski – dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie, Dariusz Markowski – zastępca dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych,
lek. Jan Pulchny – kierownik Stacji Dializ, Lucyna Wybierała – zastępczyni kierownika Stacji Dializ ds. pielęgniarstwa.
Przedstawiciele szpitala, fundacji oraz sta-

rostwa podziękowali firmie MAHLE
za przekazane samochody. Dyrektorzy
przedsiębiorstwa przekazali kluczyki Zbigniewowi Brodziakowi i Stanisławowi
Szczotce. Auta w formie darowizny otrzymała najpierw Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”, a następnie przekazała je SP ZOZ.
Jan Pulchny podkreślił, że zarówno
transport na dializy, jak i powrót chorych do domów jest częścią zakontraktowanej procedury z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wiele w dializowaniu pacjentów zależy więc od komfortu transportu. Dzięki ofiarowanym pojazdom
będzie on teraz znacznie przyjemniejszy
dla chorych.
Jako że rok temu oficjalnie zainaugurowano pracę niezwykle nowoczesnego
aparatu RTG typu Telekomando, którego
zakup możliwy był dzięki współfinansowaniu firmy MAHLE, dyrektor Krzysztof Kurowski podsumował dzialalność tego sprzętu i jeszcze raz podziękował firmie za pomoc.
Na koniec uczestników spotkania zaproszono do jednej z sal stacji dializ, gdzie
zaprezentowany został sprzęt używany
podczas dializ.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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PLEBISCYT
ZDUNY

Kto najlepszym dzielnicowym?

Ponad 4 miliony na rewitalizację kaflarni

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

Wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
w Zdunach” pozwoli samorządowi zakupić nieruchomość, dokonać remontu,
przebudowy i rozbudowy budynków
dawnej kaflarni. Ma to na celu przywrócenie obiektom dobrego stanu technicznego oraz wprowadzenie nowych funkcji,
umożliwiających ich dalszą eksploatację
dla celów kultury, edukacji i turystyki. Powstanie więc zespół obiektów funkcjonalnych, przyjaznych odbiorcom, w tym osobom niepełnosprawnym, wyposażony
w nowoczesne urządzenia.
Obecnie niszczejący budynek i brak
uporządkowanej przestrzeni negatywnie
wpływają na odbiór tego miejsca. Lokalizacja obiektów wchodzących w skład
kompleksu byłej kaflarni wymaga podjęcia działań naprawczych w celu budowania pozytywnego wizerunku miasta

FOT. www.zduny.pl

Gmina Zduny otrzymała ponad 4 miliony złotych na rewitalizację terenów po najstarszej w Polsce kaflarni. Dzięki dotacji obiekt zostanie
przejęty od prywatnego właściciela,
przebudowany, zyska nowe funkcje.
Z całą pewności stanie się wizytówką miasta.

i zmian, jakie w nim następują. W ramach
przebudowy powstaną pomieszczenia
biurowe, konferencyjne, mieszkalne, wystawiennicze, muzealno-edukacyjne, gastronomiczne, a także sala amfiteatralna
do spotkań i warsztatów, muszla koncertowa i sala występów scenicznych.
Po zrealizowaniu projektu mieszkańcy z ościennych gmin czy powiatów będą
mieli dostęp do szeroko rozumianej kultury – koncerty, występy zespołów muzycznych, wystawy tematyczne, warsztaty, poznawanie tradycji lokalnych. Obiekty przyciągną przedsiębiorców związanych z branżą ceramiczną, kominkarską
oraz turystów zainteresowanych historią
przemysłu ceramicznego w Polsce.

NA SYGNALE

Samobójstwo funkcjonariusza policji
13 czerwca w godzinach wieczornych w jednej z podkrotoszyńskich
wsi doszło do tragicznego zdarzenia. 38-letni funkcjonariusz policji
popełnił samobójstwo. Prokuratura
prowadzi śledztwo w tej sprawie.
– 38-letni funkcjonariusz policji – według wstępnych ustaleń – zabił
się, strzelając do siebie z broni służbowej.
W wyniku obrażeń poniósł śmierć
na miejscu. Na miejsce został wysłany cały sztab policjantów dochodzeniowo-śledczych, którzy pod nadzorem prokuratora

zabezpieczyli wszelkie ślady. Trwają czynności mające na celu ustalenie wszystkich
okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Ze względu na to, że funkcjonariusz pełnił służbę na posterunku, w którym nie
było magazynu, to – zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawami – miał zgodę na przechowywanie broni służbowej
w domu – informuje Marcin Meler,
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.
Na miejscu zdarzenia znaleziono
broń służbową wraz z amunicją, które zabezpieczono pod nadzorem prokuratora.

W nowo powstałym ośrodku planuje
się stworzenie Ceramicznego Centrum
Rzemiosła Artystycznego, Muzeum Kaflarstwa oraz Muzeum Pieca. Będzie to
miejsce do prowadzenia warsztatów
zduństwa oraz zajęć ceramicznych w ramach działalności Cechu Zdunów Polskich. W obiektach poddanych rewitalizacji będą organizowane warsztaty zawodowe cechu oraz przeprowadzane egzaminy na stopień czeladniczy i mistrzowski dla osób z całej Polski.
Wartość
całkowita
projektu
to 7 413 387,80 zł, z czego 4 151 497,16 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.
OPRAC. (NOVUS)

Ciało funkcjonariusza na polecenie prokuratora zabezpieczone zostało do sekcji
zwłok, która pozwoli uzyskać więcej informacji w tej sprawie. Zaplanowano ją
na 18 czerwca. Mężczyzna był zatrudniony w policji blisko 11 lat, pracował w komisariacie w Koźminie Wlkp., w służbie
patrolowo-interwencyjnej.
– Przesłuchani zostali już także
członkowie rodziny, którzy stwierdzili, że
w chwili tego tragicznego zajścia nie było
ich w domu. Policjanci, którzy mieli
ostatnio styczność ze zmarłym, także zostaną przesłuchani, żeby ustalić, jak zachowywał się ostatnich dniach – dopowiada prokurator.
(NOVUS)

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-

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

Na Bieżąco
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WYRÓŻNIENIA

Zduny Super Samorządem
8 czerwca uhonorowano laureatów
nagrody Super Samorząd. Jury wyróżniło tym tytułem siedem spośród 15 nominowanych samorządów. Jak podkreślono, ich działania
dotyczyły różnych zagadnień, jednak
łączy je jedno – w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos udało się
wprowadzić pozytywne zmiany
w społeczności dzięki udanej współpracy z władzami samorządowymi.
Wśród nagrodzonych samorządów
znalazła się gmina Zduny.

WARSZTATY

Super Samorząd to nagroda, która
jest przyznawana od 2011 na zakończenie kolejnych edycji akcji „Masz Głos”.
Otrzymują ją zarówno uczestnicy, którym udało się wprowadzić pozytywne
zmiany w swojej społeczności dzięki
współpracy z władzami samorządowymi,
jak i owe władze, które okazały się otwarte na dialog i pomogły w realizacji oddolnych inicjatyw.
Nazwa nagrody nawiązuje do samo-

Mnóstwo pozytywnej energii

ZSP ZDUNY

rządu rozumianego jako wspólnota
wszystkich mieszkanek i mieszkańców,
a nie tylko organy lokalnych władz. Poprzez przyznanie nagrody jury docenia
sukcesy uczestników akcji i otwartość
władz, ale także pokazuje, że „samorząd
to my wszyscy”, i promuje dobre praktyki
w zakresie współdziałania organizacji pozarządowych czy nieformalnych grup aktywnych mieszkanek i mieszkańców
z władzami samorządowymi.
Nominowani do nagrody wyłaniani są
przez koordynatorów regionalnych spośród
uczestników akcji „Masz Głos”. Wśród nominowanych jury wybiera kilku laureatów.
W tym wąskim gronie znalazła się gmina
Zduny, którą doceniono za działania stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa”, dzięki
którym udało się zabezpieczyć w budżecie
powiatu środki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w tej miejscowości.
Mieszkańcy Konarzewa z powodzeniem wykorzystali dostępne im narzędzia współpracy z władzami. W efekcie
w gminie powstaje nowa ścieżka pieszo-

-rowerowa. Stowarzyszenie „Razem dla
Konarzewa” zajmuje się między innymi
integracją społeczności lokalnej oraz edukacją dotyczącą praw i obowiązków
mieszkańców oraz jawności informacji
publicznej. Starając się o budowę ścieżki
pieszo-rowerowej, stowarzyszenie wykorzystało swoje najważniejsze zasoby – wiedzę i doświadczenie w korzystaniu z instrumentów partycypacji społecznej, budowany latami dobry kontakt ze
społecznością oraz umiejętność nawiązywania współpracy z mieszkańcami
i z władzami. Poparcie dla tych działań zapewniła stała współpraca z lokalnymi grupami, organizacjami i instytucjami, takimi jak szkoła, ośrodek kultury czy biblioteka. Stowarzyszeniu udało się zebrać
podpisy pod skierowaną do władz powiatu petycją o budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej. Pomysł
poparł burmistrz Zdun i zadeklarował
pokrycie 50 procent kosztów inwestycji,
co w dużej mierze zadecydowało o powodzeniu przedsięwzięcia. W rezultacie tego środki w budżecie zabezpieczył także
starosta krotszyński.
(NOVUS)

FOT. KOK

Kilińczycy w sejmie
Pod koniec maja w Krotoszyńskim
Ośrodku Kultury zorganizowano
warsztaty gospel, które prowadziła
Anna Maria Mbayo – wokalistka,
kompozytorka i pedagog, dyrygentka wrocławskiego chóru Gospel Life
oraz propagatorka muzyki gospel
na Dolnym Śląsku.
W warsztatach wzięło udział około 40 osób z powiatu krotoszyńskiego
i okolic. Dwa dni nauki zakończył koncert
finałowy. – To był fantastyczny czas, dużo
pracy i nauki, a efekt można było zoba-

czyć podczas koncertu finałowego. Panowała niesamowicie pozytywna energia.
Za rok będę tu znowu – stwierdził jeden
z uczestników.
Trening wokalny podczas warsztatów
był możliwy dzięki dofinansowaniu burmistrza Krotoszyna oraz dzięki Krotoszyńskiemu Ośrodkowi Kultury. Organizatorami
byli Stowarzyszenie im. Gwiżdż Janiny oraz
członkowie zespołu Positive. Instrumentaliści tej grupy uświetnili również koncert finałowy. Warsztaty były bezpłatne, a organizatorzy pracowali wolontariacko.
OPRAC. (NOVUS)

Dwoje uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego
w Zdunach, Anna Pijacka i Bartłomiej Kalak, 1 czerwca wzięło udział
w XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
W ramach projektu Kilińczycy
przedstawili społeczności lokalnej swoją
prezentację „Działalność Wojciecha Wydry-Nawrockiego jako posła II RP i jego losy podczas wojny i okupacji”, czego
zwieńczeniem było uroczyste nadanie
kronice Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Bestwinie imienia tego posła.
Po spełnieniu wszystkich wymagań
uczniowie ZSP Zduny zakwalifikowali się
do udziału w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie jako jeden z 230 zespołów wPolsce. Dostolicy wyjechali już31 ma-

ja, więc mieli okazję zobaczyć m. in. Grób
Nieznanego Żołnierza, Krakowskie Przedmieście, plac Piłsudskiego, Stare Miasto, kolumnę Zygmunta czy Zamek Królewski.
Następnego dnia uczniowie mieli
możliwość spotkania w Sali Kolumnowej
z klubami poselskimi. Ponadto zwiedzali
obiekt i udzielali wywiadów dla radiowej
Jedynki, Polskiego Radia 24, TVP 1
i TVP INFO.
Myślą przewodnią tegorocznych obrad sejmu były losy parlamentarzystów II RP w czasie okupacji. Młodzież
wysłuchała przemówień m. in. rzecznika
praw dziecka czy zastępcy minister edukacji. W dalszej części wypowiadali się
młodzi posłowie, głosowano nad poprawkami, a następnie przegłosowano uchwałę XXV sesji SDiM.

Ąnna Pijacka i Bartłomiej Kalak bardzo dziękują ZSP w Zdunach za wsparcie
w dążeniu do celu i realizacji projektu
oraz za ciepłe słowa, pełne dobrej energii
podczas wyjazdu; OSP Bestwin, bez której nie udałoby się tego projektu zrealizować; przedstawicielom kuratorium
za profesjonalną opiekę oraz wszystkim
uczestnikom, którzy zasiedli razem z nimi w ławach sejmu. Wyjazd ten pozwolił
im zdobyć nowe doświadczenia, poszerzyć horyzonty, co na pewno zaprocentuje w ich dorosłym życiu.
(ANKA)

Na Bieżąco
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BASZKÓW

Festyn rodzinny z historią w tle
Na terenie Szkoły Podstawowej
w Baszkowie odbył się festyn rodzinny. Na przybyłych gości czekała moc
atrakcji. Imprezę poprzedziło uroczyste przecięcie wstęgi na Ławeczce
Powstańców Wielkopolskich oraz
zerwanie wstęgi na muralu upamiętniającym powstanie wielkopolskie.
Odsłonięcia Ławeczki Powstańców
Wielkopolskich dokonali Danuta Kułaga – przewodnicząca Rady Miejskiej
w Zdunach, Tomasz Ptak – sołtys Baszkowa, Dionizy Waszczuk – radny RM
w Zdunach i dyrektor DPS w Baszkowie,
Jarosław Kubiak – radny Rady Powiatu
Krotoszyńskiego,
Michał
Klimek – przedstawiciel Fundacji Orlen
oraz Elżbieta Kurkiewicz – była przewodnicząca RM w Zdunach. Mural powstał
dzięki środkom przekazanym od darczyńcy – Fundacji „Orlen – Dar Serca”.
Po odsłonięciu w górę poszybowały biało-czerwone balony. Następnie dla zgromadzonej publiczności wystąpiły dzieci z SP
w Baszkowie.
W tym dniu obchodzono również 70-lecie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Był tort dla jubilatek i podziękowania. – Dziękujemy naszym kochanym seniorom za przybycie i umilenie

nam czasu swoim towarzystwem i opowieściami – napisano w poście podsumowującym festyn na profilu facebookowym sołectwa Baszków. Podziękowano
także Karolinie Hoffmann, Łukaszowi
Krzywdzie, Michałowi Płonce, Katarzynie Nowackiej, paniom z baszkowskiego
stowarzyszenia oraz dzieciom za piękną
część artystyczną.
W trakcie festynu nie brakowało
atrakcji dla najmłodszych, jak choćby plac
zabaw, dmuchany zamek czy dmuchane
kule na wodzie. Można było przejechać
się bryczką oraz zakupić słodkości i napoje przy stoiskach. Dla dzieci przygotowano także malowanie twarzy. Starsi mieszkańcy do późnych godzin nocnych bawili
się na zabawie tanecznej.

KOŹMIN WLKP.

FOT. dh Szymon Sikora

Samochód stanął w płomieniach

7 czerwca przy ulicy Jana Pawła II w Koźminie Wlkp. doszło do po-

żaru samochodu osobowego.
Na szczęście nikomu się nic nie stało.

(NOVUS)

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

TOMASZ GIERKO – doradca finansowy

Czynsze rosną ekspresowo, niczym
wynajem w dużych miastach...
Niestety rynek nieruchomości mocno przyśpieszył, wpływ ma na to
wiele czynników i od nich warto zacząć. Spotykając się z wieloma głosami, że to już mocno przesadzone
ceny, trudno się nie zgodzić, skoro
ktoś, kto podjął decyzję o zakupie
swojego mieszkania, jeszcze około
dwa lata temu w Krotoszynie za jeden metr płacił około 800 zł mniej
niż dzisiaj.

Do pożaru zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej, w tym średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA
STAR-MAN 2,5/16, ciężki samochód
gaśniczy GCBA JELCZ 4/32 z OSP Koźmin Wlkp. oraz ciężki samochód gaśniczy GCBA MAN 5/32 z JRG PSP w Krotoszynie.
Jak się okazało, doszło do pożaru
komory silnika pojazdu osobowego.
Kierowca znajdował się poza autem
i nie wymagał pomocy medycznej. Strażacy ugasili ogień i sprawdzili pojazd
kamerą termowizyjną pod kątem występowania zarzewi ognia. Zagrożenia
nie stwierdzono.
(NOVUS)

Już wtedy wiele osób pytało, czy to
dobra inwestycja, czy to nie jest zbyt wysoka cena, a jak widać – rynek mocno pozwolił na wzrost tych cen, dając Klientom
spory zarobek na nieruchomości, gdyby
tylko zechcieli ją sprzedać. Jednak wiele
z tych osób podjęło decyzję o zakupie, by
cieszyć się niczym nieskrępowaną wolnością i własnym mieszkaniem czy domem.
Wiele osób zastanawiało się i nadal zastanawia, czy to będzie dobra decyzja.
Dla tych, którzy nie są zdecydowani,
jest rynek wynajmu nieruchomości, gdzie
często możemy znaleźć nowoczesne i wyremontowane wnętrza. Jednak musimy
pamiętać, że nigdy nie będziemy w nich
czuli się tak jak we własnym mieszkaniu
czy domu. Kolejną kwestią są ceny najmu,

które idą mocno w górę w ostatnim czasie,
więc każdy potencjalny wynajmujący powinien zastanowić się,
czy warto.
Rynek nieruchomości szybko prze
do przodu, sprzyja temu sporo środków,
którymi jako społeczeństwo zaczęliśmy
dysponować, wciąż poprawiająca się nasza sytuacja finansowa i czas pracownika,
dzięki czemu łatwiej nam wynegocjować
dla siebie lepsze warunki zatrudnienia
czy płacy. Jest to także bardzo wymowny
sygnał z rynku, gdzie wiele nieruchomości kupowanych jest za gotówkę, bo
przy tak niskim oprocentowaniu depozytów bankowych i z uwagi na zmienną inflację nie ma się co dziwić właśnie takim
decyzjom konsumentów. By jednak podjąć świadomą decyzję, warto przemyśleć
wszystkie jej aspekty, zwrócić uwagę
na ryzyko, jakie tej decyzji towarzyszy, ale
na tym polu nie zostajemy sami, ponieważ wiele osób może pomóc nam w takiej
analizie, a wtedy decyzja może być znacznie łatwiejsza.
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DNI ZDUN 2019

Burzowa sobota i słoneczna niedziela
W miniony weekend odbyły się Dni
Zdun. Organizatorzy przygotowali
bogaty program, lecz – niestety – musiał on ulec modyfikacji,
gdyż w sobotę wieczorem nad miastem przeszła gwałtowna burza.
Trzeba było ewakuować uczestników imprezy i odwołać koncerty Michała Teodorczyka oraz Jacka Stachurskiego.
Pierwszego dnia na stadionie miejskim w Zdunach przeprowadzono VI Bieg o Zdunowskiego Kafla na dystansie 5,35 kilometra. Wzięły w nim
udział 193 osoby. W gronie kobiet najlepsza była Debora Kubeczak (Zduny) z czasem 24: 08, która wyprzedziła Bogumiłę
Tanaś (Cieszków / 24: 08) i Monikę Ratajek (Zduny / 26: 53). Wśród mężczyzn
triumfował Bartosz Pawlaczyk (Zduny
/ 19: 37), a kolejne miejsca zajęli Kamil
Frąckowiak (Krotoszyn / 20: 13) i Tomasz
Kowal (Zduny / 21: 10). Medale i nagrody najlepszym biegaczom wręczał burmistrz Tomasz Chudy.
Uczestnicy Dni Zdun mogli oddać
krew i mieli okazję obejrzeć zabytkowe
pojazdy. Nie brakowało oczywiście stoisk
gastronomicznych czy stoisk organizacji
pozarządowych. Dla dzieci przygotowano mały lunapark. Na scenie wystąpili
Zdunowski Zespół Kameralny Akcent

oraz uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej.
W niedzielę w godzinach porannych
zorganizowano na orliku turniej piłki
nożnej dla dzieci. Na scenie natomiast
wystąpiły przedszkolaki, dziecięca schola
oraz podopieczni DPS Zduny. Były też
pokazy taneczne w wykonaniu Art of
Dance, Ancymonów i Ancymonek oraz
Centrum Tańca Show Dance. Publiczność rozbawiał Kabaret z Konopi. Gwiazdą wieczoru był disco-polowy zespół Skaner. Dni Zdun zakończyły się wspólną zabawą taneczną przy muzyce elektronicznej, przygotowanej przez DJ-ów ze Zduny
(NOVUS)
Summer Festival.
FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

W Dniu Dziecka uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.,
pod opieką dyrektora Jacka Zawodnego, mieli okazję pływać statkami
i motorówkami po Warcie. Rejs przygotowali członkowie Stowarzyszenia
Wodniaków w Koźminie Wlkp.
Była to nagroda dla dzieci, które osiągnęły wysokie wyniki w nauce w pierwszym okresie kończącego się roku szkolnego. Wcześniej uczniowie wzięli udział

w szkoleniu z zasad bezpiecznego przebywania nad wodą. Rejs po Warcie przygotowali Jacek Sitarz, Leszek Lewandowicz,
Tomasz Zaworski, Marek Działoszek, Roman Galiński i Robert Zachwiej. Po wodnych wyprawach na młodzież czekał poczęstunek, który także przygotowało Stowarzyszenie Wodniaków.
– Serdecznie dziękuję członkom Stowarzyszenia Wodniaków w Koźminie
Wielkopolskim za ciekawą inicjatywę,
którą zorganizowali dla uczniów koźmiń-

FOT. SP nr 1 Koźmin Wlkp.

Rejs po Warcie

skiej Jedynki. Wierzę, że współpraca będzie nadal owocnie się układała, co umożliwi młodzieży poznawanie zasad bezpiecznego przebywania nad wodą i aktywne spędzanie czasu. Z pewnością była

to nie tylko zabawa, ale również żywa lekcja wychowania do kultury fizycznej
i krzewienia aktywności ruchowej – powiedział Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1
(ANKA)
w Koźminie Wlkp.

RATOWNICTWO

7 czerwca na terenie gminy Zduny
zorganizowano I Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze „Nocny Tropiciel SiR 2019”. Ćwiczenia, w których
wzięło udział blisko 200 osób, zorganizowały Stowarzyszenie Szukamy
i Ratujemy z Ostrowa Wlkp., Moose
Productions oraz OSP w Zdunach.
Przedstawiciele OSP, Wojsk Obrony
Terytorialnej i Straży Leśnej, ratownicy
medyczni, obserwatorzy z Państwowej
Straży Pożarnej, policji, Wojewódzkiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Urzędu Miejskiego w Zdunach
mieli okazję przećwiczyć poszukiwania
nocne w terenie leśnym.
– O godz. 20.20 z Aeroklubu
Ostrowskiego wystartował samolot, który wykonał kilka przelotów nad miejscem rejestracji uczestników manew-

rów – jednostką OSP Zduny. 15 minut
później otrzymaliśmy symulowane zgłoszenie o rozbiciu samolotu. Na akcję wysłane zostały najbliższe jednostki OSP,
które po zlokalizowaniu miejsca zdarzenia poprosiły o większą ilość sił i środków, bowiem oprócz rozbitego samolotu 100 metrów dalej znajdowali się pozoranci we wraku samochodu. Najprawdopodobniej samochód uderzył w drzewo,
gdy kierowca patrzył na spadający samolot. Działaniom towarzyszyły wybuchy
pirotechniczne oraz dym, przygotowane
przez kaliską firmę Mizet. Strażacy
w okolicach wraku samolotu odnaleźli
ciężko rannego pilota, który po kilku minutach od dotarcia zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Druga jednostka zajęła się wydobyciem dwóch pozorantów
z samochodu, którym trzeba było udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Wedle ich relacji mieli widzieć oddalają-

ce się osoby z wraku samochodu oraz
skoczka spadochronowego – opowiada
rzecznik prasowy Stowarzyszenia Szukamy i Ratujemy.
Postanowiono na miejscu stworzyć
sztab odpowiedzialny za poszukiwanie
osób zaginionych. Skierowano więc tam
samochód SiR-01 – Mobilne Centrum
Koordynacji Poszukiwań. Każda z 18
grup była widoczna na żywo w systemie
SIRON dzięki aplikacji SiR. W znaczący
sposób ułatwiło to koordynację, a także
dalsze działania przy lokalizowaniu pozostałych czterech pozorantów. Każdy
z nich miał do odegrania swoją rolę – od osoby znajdującej się w szoku
i uciekającej przed ratownikami, po kobietę z uszkodzonym kręgosłupem, która
wyskoczyła na spadochronie w tandemie
z dzieckiem. Uczestnicy manewrów musieli być bardzo spostrzegawczy, ponieważ każdy szczegół miał duże znacze-

KROTOSZYN

W każdym narodzie są ludzie dobrzy i źli

A. Azari mówiła o początkach żydowskiego ruchu narodowego w Europie,
działalności toruńskiego rabina Kalisha,
ukształtowaniu się ruchu syjonistycznego, którego celem było odbudowanie państwa izraelskiego w Palestynie i pierwszym kongresie syjonistów w Bazylei
w ostatnich latach XIX wieku.
Międzynarodową legitymizację ruch
syjonistyczny uzyskał 24 lipca 1922 roku.
Na początku listopada 1947 państwa

FOT. Jacek Kępa

W Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie gościła Anna Azari – ambasador Izraela w Polsce. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać jej
wykładu pt. „Państwo Izrael – od Ziemi Obiecanej do kraju innowacji”. Dyskutowano także
o współczesnych relacjach polsko-izraelskich w kontekście II wojny
światowej.

członkowskie ONZ przegłosowały utworzenie dwóch państw – jednego dla Żydów, drugiego dla Arabów. Kilka miesięcy przed Deklaracją Niepodległości Żydzi
zostali zaatakowani przez Egipt, Irak, Syrię, Liban i Jordanię. Z Palestyny wycofali
się Brytyjczycy, przekazując broń Arabom. W walkach wzięli udział ocaleni

z Holokaustu, którzy po zakończeniu II wojny światowej znaleźli się na Bliskim Wschodzie. 14 maja 1948 roku
zgodnie z decyzją ONZ została ogłoszona
Deklaracja Niepodległości, a populacja
Żydów, zasilona uchodźcami z krajów
arabskich, wzrosła do 1,3 miliona.
W Warszawie we wrześniu tego samego

FOT. Stowarzyszenie Szukamy i Ratujemy

Wielkie manewry w Zdunach

nie – od zakrwawionej koszulki, po numer telefonu zapisany u pozorantów.
Strażacy byli w pełni zaangażowani
w poszukiwania, dzięki czemu wszyscy
„poszkodowani” zostali odnalezieni kwadrans przed upływem wyznaczonego
czasu. Mimo ciemności i nieznanego terenu każda z grup przeszukała wyznaczone sektory z dużą dokładnością. Kierowcy
karetek, wozów operacyjnych bez problemów lokalizowali odbierany sygnał SOS
od poszczególnych zespołów. Po manewrach nastąpiło uroczyste podsumowanie.
Gośćmi honorowymi wydarzenia
byli senator Łukasz Mikołajczyk oraz

minister Andżelika Możdżanowska.
W działaniach uczestniczyły OSP Zduny, OSP Baszków, OSP Konarzew, OSP
Bestwin, OSP Perzyce, OSP Krotoszyn,
OSP Kuklinów, OSP Orpiszew, OSP Sośnie, OSP Aleksandria, OSP Wtórek,
OSP Dobrzyca, OSP Milicz, OSP Karski,
OSP Odolanów, OSP Cieszków, OSP
Kobierno, OSP Sulmierzyce, KP PSP
Krotoszyn, KP PSP Ostrów Wielkopolski, KPP Krotoszyn, harcerze ze Zdun,
Straż Leśna, Transmed24, Moose Productions – Moose Emergency, Aeroklub
Ostrowski.

roku została otwarta pierwsza na świecie
izraelska ambasada.
Państwo Izrael od początku musiało
walczyć o swe istnienie. Wojna o niepodległość z lat 1947-1948 kosztowała ponad sześć tysięcy ofiar. W roku 1956 doszło do kryzysu sueskiego i wojny z Egiptem. W roku 1967 wybuchła wojna sześciodniowa, której efektem było przejęcie
przez Izrael kontroli nad całą Jerozolimą.
W roku 1973 wybuchła wojna Yom Kippur – Izrael walczył z koalicją egipsko-syryjską. Punktem zapalnym pozostaje
do dziś strefa Gazy, rządzona przez radykalną organizację Hamas.
Izrael ma obecnie około 8,5 miliona
mieszkańców, spośród których około 75%
to Żydzi. Wzrost liczby mieszkańców
możliwy był dzięki wspieranej przez państwo masowej emigracji do tego kraju.
Izrael to drugi kraj na świecie
pod względem innowacyjności i szesnasty w światowym raporcie na temat konkurencyjności. To kraj start-upów i drugi
po Dolinie Krzemowej ośrodek przemysłu elektronicznego.

W dyskusji, jaka wywiązała się
po wykładzie, pani ambasador podkreślała obopólny wzrost zainteresowania
między mieszkańcami naszych krajów.
Mówiła o 250 tys. Polaków, którzy
w ubiegłym roku odwiedzili Izrael, i 180
tys. Izraelczyków odwiedzających Polskę. Mówiąc o Holokauście, Anna Azari
zaznaczyła, że wymordowanie przez
Niemców trzech milionów Polaków to
wielka tragedia, ale równie wielką było
wymordowanie trzech milionów polskich Żydów, bo wojnę zdołało przeżyć
zaledwie kilkaset tysięcy.
W Izraelu pamięta się także o przymusowym wyjeździe z Polski kilkunastu
tysięcy Żydów w wyniku wydarzeń marcowych w roku 1968. W każdym narodzie – jak stwierdziła ambasador – są ludzie dobrzy i źli, Polacy nie są pod tym
względem wyjątkiem. Stanowią największą grupę narodowościową Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ale trzeba
pamiętać, że nie wszyscy Polacy do Żydów są nastawieni przychylnie.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

(NOVUS)

Rozmaitości

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

To już 70 lat!

W dwóch ostatnich dniach maja Zespół Szkół Specjalnych im. Marii
Grzegorzewskiej w Krotoszynie świętował swoje 70-lecie. Był czas
na wspomnienia z historii placówki
oraz na dobrą zabawę.
30 maja w kinie Przedwiośnie odbyła
się uroczysta akademia, na którą przybyło
liczne grono gości, a pośród nich przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, byli i obecni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice, absolwenci i przyjaciele szkoły.

Dyrektorki placówki, Dorota Walczak i Agnieszka Leciej, dziękowały byłym i obecnym nauczycielom za wieloletni trud i zaangażowanie oraz życzyły nieustającego entuzjazmu i pomysłów w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Ważnym punktem spotkania była prezentacja multimedialna, przybliżająca widzom historię, tradycję i codzienne życie
Zespołu Szkół Specjalnych. Akademię
uświetnił występ artystyczny uczniów ZSS.
Przybyli goście składali życzenia sukcesów,
zadowolenia i niekończącej się pasji w pracy
z młodzieżą. Szczególnym gościem była
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profesor UAM dr hab. Danuta Kopeć, która w wykładzie poruszyła ważne aspekty
współczesnej pedagogiki specjalnej.
Nazajutrz na terenie szkoły odbyła się
Biesiada Integracyjna, na której nie mogło
zabraknąć urodzinowego tortu. Przybyli
uczniowie, absolwenci, rodzice mogli
uczestniczyć w zabawach czy konkursach
prowadzonych przez profesjonalnych animatorów. Każdy mógł zrobić sobie selfie
z dużą maskotką. Niezwykłą atrakcją był
pokaz baniek mydlanych. Dla starszych
i młodszych pań otwarte było stoisko kosmetyczne. Nie zabrakło oczywiście
smacznego jadła w postaci grochówki, kebabu, kiełbasy z grilla czy rożnych ciast.
ZSS im. Marii Grzegorzewskiej
w Krotoszynie jest szkołą kształcenia
specjalnego dla dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności umysłowej i fizycznej (ze sprzężoną niesprawnością ruchową i niepełnosprawnością słuchową), o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Placówka spełnia wymagania niezbędne do organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Istnieje od 1949 roku.
Jest przyjazna, wykorzystuje nowatorskie metody pracy. Ma dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
(NOVUS)

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

TURYSTYKA

Krotoszynianin w poznańskim rajdzie

FOT. Antoni Azgier
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Niedawno odbywała się IX edycja
Rajdu Poznańskiego „Wiosna z Koziołkami”. Pośród 90 uczestników
znalazł się jeden krotoszynianin – Antoni Azgier.
Organizatorem wydarzenia był Klub
Turystyki Rowerowej „Sigma” z Poznania,
a hasło przewodnie brzmiało: „Poznań
na torach”. Pierwszego dnia rajdu przeprowadzono drużynowy konkurs z odgadywaniem haseł, podobnie jak w programie telewizyjnym „Kocham Cię, Polsko”.
Połączone siły ostrowsko-krotoszyńskie
zajęły drugie miejsce.
Nazajutrz uczestnicy udali się do lokomotywowni PKP Cargo w Poznaniu,

gdzie wiele się dowiedzieli o faktach związanych z przeglądami i naprawami pociągów. Drugim obiektem była zajezdnia
tramwajowa MKP Poznań na Franowie.
Tam można było zobaczyć nowoczesne
oraz zabytkowe tramwaje.
Po wspólnym posiłku grupa udała się
na Rataje, gdzie zorganizowano mini
skansen z zabytkowymi parowozami. Była też wizyta nad jeziorem Malta, a wieczorem zorganizowano dwa konkursy
rzutowe – lotkami i woreczkami do celu.
W niedzielę grupa pojechała do sanktuarium maryjnego w miejscowości Tulce, gdzie zakończył się trzydniowy rajd
„Wiosna z Koziołkami”.
(GRZELO)

Finanse
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WYSTAWA

Fotograficzne portrety ze świata

Dokumenty z powstania wielkopolskiego
13 czerwca w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kobylinie miało miejsce
otwarcie wystawy pt. „Powstanie
Wielkopolskie – rozkaz! Dokumenty
Powstania
Wielkopolskiego”.
Na uroczystość przybył Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego z Poznania.
Celem wystawy jest ukazanie powstania wielkopolskiego jako czynu zbrojnego,

W maju w Muzeum Regionalnym
im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie odbył się wernisaż wystawy
fotografii autorstwa Edwarda Grzegorza Funke, zatytułowanej „Portret
ze świata”. Ekspozycja znalazła się
w naszym mieście dzięki współpracy z Agencją Zegart. Można ją obejrzeć do 30 czerwca.
Na wystawę składa się 60 fotografii
przedstawiających indywidualne i zbiorowe – reporterskie z istoty i formy – portrety mieszkańców wielu kontynentów
i krajów, które E. G. Funke odwiedził. Całość stanowi barwną – o wysokim poziomie artystycznym – panoramę ludzkich
typów i osobowości, będących przedstawicielami wszystkich ras, wielu narodów,
kultur i cywilizacji.
Wystawa „Portret ze świata” jest plonem wielu podróży po wszystkich, z wyjątkiem Antarktydy, kontynentach
w ostatnich 15 latach. Fotografie pochodzą z 17 krajów. Wystawa miała swoją premierę w Warszawie, a gościła także m. in.
w Bytomiu, Kaliszu, Bydgoszczy, Płocku
i Gdańsku oraz w Grodnie i Mińsku
na Białorusi. Edward Grzegorz Funke to

doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Gdańskiej, mieszkaniec Koszalina od 1951 roku. Fotografią zajmuje się
już ponad pół wieku. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach i konkursach fotograficznych, krajowych i zagranicznych.
Jest autorem wielu kalendarzy oraz wydawnictw albumowych. Został odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis”, z kolei Kapituła Fotoklubu RP
przyznała mu złoty medal „Zasłużony dla
fotografii polskiej”. Jego prace znajdują się
w zbiorach m. in. Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, Muzeum Zamku
Książąt Pomorskich w Darłowie, Muzeum Historyczno-Przyrodniczym w Świsłoczy na Białorusi, muzeum w Koszalinie
oraz w zbiorach i kolekcjach prywatnych.
Od wielu lat swoimi pracami wspiera licytacje charytatywne. Mocno zaangażował
się także we współpracę z Aresztem Śledczym i Zakładem Karnym w Koszalinie.
W 2009 roku w Koszalinie powołał do życia Bałtycką Szkołę Fotografii. Od kilkunastu lat, wraz z małżonką Krystyną, realizują własny projekt fotograficzny „Portret
świata” i pod tą nazwą prowadzą autorską
galerię fotografii, www.portretswiata.pl.
(NOVUS)

FOT. www.kobylin.pl

WYSTAWA

który zdecydował o kształcie odrodzonej
Polski. Archiwum Państwowe w Poznaniu
przechowuje w swoich zasobach dokumenty powstania wielkopolskiego, w tym
m. in. rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim z okresu powstania. Rozkazy te są
częścią zachowanego w niewielkim fragmencie zespołu archiwalnego „Dowództwo Okręgu Generalnego w Poznaniu
z lat 1919-1920.”
OPRAC. (NOVUS)

BIBLIOTEKA

Spotkanie z Tadeuszem Bartosiem
W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej gościł Tadeusz Bartoś. Odwiedził
on rodzinne miasto, bo w Krotoszynie się urodził, by promować swoją
pierwszą powieść, zatytułowaną
„Mnich”.
Po ukończeniu szkoły średniej w Poznaniu T. Bartoś w 1987 roku wstąpił
do zakonu dominikanów. Wkrótce przyjął święcenia zakonne, a sześć lat później – kapłańskie. W roku 1998 uzyskał
stopień doktora, a w 2007 – doktora habilitowanego. Wtedy też opuścił zakon.
Obecnie jest profesorem Akademii im.
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i publicystą, piszącym krytycznie na temat
Kościoła. Kieruje Warszawskim Studium
Filozofii i Teologii.
Jego powieść „Mnich” jest retrospektywnym spojrzeniem głównego bohatera
na własne życie. Zdecydowała o nim podjęta w młodości spontaniczna decyzja
o wstąpieniu do zakonu kartazów. Sądził,

że w klasztornych murach znajdzie sens
życia, którego nie potrafił odnaleźć w sobie. Rzeczywistość zakonną oglądamy
przez pryzmat jego myśli, doświadczeń
i narastającego rozczarowania. Porwany
perspektywą wieczności, której dotyka
już za życia, uważa, że codzienne modlitwy zakonników wprowadzają Boski ład
w istnienie świata.
Rozczarowanie przychodzi z chwilą,
gdy modły nie spotykają się z odpowiedzią Boga, a wszystkie pobożne formuły
stają się powtarzanymi w kółko, pustymi
stwierdzeniami, pozbawionymi wiary.

Od życia zakonnego odstręcza go także
powszechność praktyk homoseksualnych, skrywanych pod płaszczykiem troski o młodych zakonników.
W powieści T. Bartosia obraz życia
zakonnego to duchowa pustka, nakaz
bezwzględnego posłuszeństwa, brak
możliwości wewnętrznego rozwoju i głoszenia własnych opinii, to koniec epoki,
w której znaczącą rolę odgrywała duchowość i religia. Autor przyznał, że książka
zawiera fragmenty niepozbawione elementów autobiograficznych.
OPRAC. (ANKA)
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LEKKA ATLETYKA

Poznaliśmy młodych mistrzów

Roszczak zdobył dwa medale

Dobiegła końca druga edycja Otwartych Mistrzostw Powiatu Krotoszyńskiego w Szachach Szybkich. 7
czerwca w Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej im. Arkadego Fiedlera
odbył się ostatni turniej i podsumowanie rozgrywek.

W Łagiewnikach, na ranczu Czesława Roszczaka, odbyły się IX Otwarte
Mistrzostwa Wielkopolski Masters
w Rzutach pod honorowym patronatem marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. Gospodarz zawodów wywalczył dwa
medale.

Rywalizacja toczyła się wczterech kategoriach. W gronie dziewcząt z roczników 2004-2007 triumfowała Wiktoria Łukowiak, wyprzedzając Natalię Grzonę i Zuzannę Zielezińską. W grupie dziewcząt
z rocznika 2008 i młodszych najlepsza była
Katarzyna Kaczmarek, a kolejne miejsca zajęły Paulina Antkowiak i Zofia Kalak.
Wśród starszych chłopców zwyciężył
Kamil Grzesiak, który wyprzedził Kacpra
Ugorka i Dawida Gustowskiego. W młodszej kategorii wygrał Mateusz Antkowiak,
a na podium znaleźli się także Adam Jarczyński i Wojciech Świerblewski.

– Dziękuję Bankowi Spółdzielczemu
w Krotoszynie za objęcie patronatem honorowym całego cyklu, Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej za udostępnienie
miejsca do rozegrania zawodów, Gazecie
Lokalnej KROTOSZYN za patronat medialny, EKO SIÓDEMCE, reprezentowanej przez panią Ewę Obal, za przekazanie
upominków na nagrody dla uczestników,
Pawłowi Plewie za osłodzenie dzieciom
cukierkami i wodą przerw pomiędzy gra-

niem kolejnych partii szachowych, firmie
Tarczyński za ufundowanie dodatkowych nagród i gadżetów, a także wszystkim uczestnikom, którzy chętnie przybywali na nasze turnieje, dzielnie walcząc
przy planszach szachowych. Jeszcze raz
wszystkim bardzo dziękuję i do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym – podsumował Przemysław Gustowski, organizator zawodów.
(LENA)

W pchnięciu kulą pierwsze miejsce zajęli ex aequo dwaj zawodnicy. Wacław Krankowski (M65, MKL Toruń) rzucił kulą owadze 5 kg na odległość 12,60 m, natomiast
Czesław Roszczak (M75, Olimpijczyk Pogorzela) kulą o wadze 4 kg uzyskał rezultat 11,59 m. Obaj zdobyli 922 punkty.
W rzucie dyskiem łagiewniczanin
wywalczył srebro, osiągając odległość 35,96 m. W klasyfikacji open – według ilości zdobytych punktów – Roszczak uplasował się na 5. pozycji, ex aequo
z Krankowskim.

KOLARSTWO

Prawie cała doba w trasie
Krzysztof Kubik wystartował w Ultramaratonie „Piękny Zachód” w Niesulicach k. Świebodzina, zaliczanym
do klasyfikacji generalnej Pucharu
Polski Ultramaratonów w Polsce.
Krotoszyński kolarz zajął 33. miejsce w gronie 131 zawodników.
Do pokonania była trasa o długości 527 km. Dla K. Kubika był to trzeci
start w ultramaratonie, pierwszy na takim dystansie. Warto jednak przypomnieć, że w ubiegłym roku przejechał
on 1008 km bez przerwy spod Bałtyku aż

do Bieszczad. Dystans maratonu był więc
w zasięgu jego możliwości.
Krotoszynianin pokonał trasę 527 km w ciągu 23 godzin i 13 minut,
wliczając w to krótkie postoje na posiłek
i uzupełnienie bidonów. Został sklasyfikowany na 33. lokacie w open.
– W połowie trasy miałem niemały
kryzys, odcięło mi prąd i straciłem dużo
czasu na odpoczynek i dyskusję z organizatorem, który chciał mnie zdjąć z wyścigu – relacjonuje K. Kubik. – Jednak
wiedziałem, że muszę tylko chwilę odpocząć i mogę jechać dalej. Tak też zrobi-

łem. Dużo zaryzykowałem, nadając bardzo mocne tempo przez pierw-

sze 270 km. Gorsza była zmiana warunków jazdy z 35*C w dzień do ledwie 6*C

Przeprowadzono także otwarty konkurs w pchnięciu kulą (5 kg) o Puchar Mistrza Świata Czesława Roszczaka. Zwyciężył Paweł Matuszewski z Kobylina (12,12
m), wyprzedzając Przemysława Madzię
z WKU Leszno (10,48 m) i Hieronima Jędrkowiaka z Łagiewnik (10,46 m).
(ANKA)

w nocy. To była walka z samym sobą
i cieszę się, że ukończyłem ten maraton.
Dumnie reprezentując Krotoszyn, dzięki wsparciu UM i burmistrza Franciszka
Marszałka, mogłem zająć się spokojnymi
treningami, bez żadnego „ale” przygotowywać formę i nie martwić się formalnościami. Trzymajcie kciuki za kolejny
start w Ultra-Tour de Pomorze pod koniec lipca! Na takich dystansach bardzo
dużą rolę odgrywa doświadczenie zawodników i objeżdżenie tego typu tras.
Na razie zbieram doświadczenie, ale
wiem, że jestem w stanie walczyć o najwyższe pozycje – przyznaje krotoszyński kolarz.
(LENA)
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Darterski turniej masters
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8 czerwca w Centrum Bilardowym
BILA darterzy rywalizowali w turnieju
masters. Najlepsi byli Anna Kowalczyk i Jacek Cieślak.
W rozgrywkach panów Jacek Cieślak
wyprzedził Przemysława Misiaka, Norberta Pecynę i Przemysława Pawlickiego.
W gronie kobiet bezkonkurencyjna okazała się Anna Kowalczyk. Za pochodzącą
z Ostrowa Wlkp. zawodniczką uplasowały się Anna Pawlicka, Ewa Pawlicka i Nina
Lech-Musialska.
Na 28 czerwca zaplanowano oficjalne zakończenie sezonu Krotoszyńskiej Ligi Darta.
(LENA)

BIEGI

Mama i córka w świetnej formie
W Jankowie Przygodzkim po raz
czwarty odbyła się Dyszka Pięciu
Stawów. Był to pierwszy ze startów
zaliczanych do Grand Prix Powiatu
Ostrowskiego w Bieganiu.
Bieg wygrał Yuriy Blahodir z KS Fabryka Biegania Ostrów Wlkp. (35: 42),
a wśród kobiet najlepsza była Monika Ukleja z Ostrowa Wlkp. (46: 27).
W gronie startujących nie zabrakło
przedstawicieli Krotoszyńskiej Grupy
Biegowej. Znakomicie spisała się Monika

Jadczak (uczennica I LO Krotoszyn), która zajęła trzecie miejsce w kategorii K16,
ale największą niespodziankę sprawiła jej

mama, Anita Jadczak, która była pierwsza w kat. K40.
(ANKA)

Sport
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Piast nie dał rady mistrzowi ligi
W ostatnim meczu sezonu Piast Kobylin zmierzył się na własnym obiekcie z najlepszą drużyną ligi, Victorią
Ostrzeszów. Kobylinianie dzielnie
walczyli, ale nie dali rady gościom
i przegrali 2: 5.
Spotkanie rozpoczęło się znakomicie
dla gospodarzy, którzy już w 3. minucie
objęli prowadzenie. Jakub Smektała kropnął z 25 metrów i bramkarz Victorii musiał wyciągać piłkę z siatki. Goście bardzo
szybko odpowiedzieli za sprawą Michała
Mazurka, a w 23. minucie już prowadzili.
Przed przerwą bliscy byli podwyższenia
wyniku, ale po uderzeniu jednego

Mariusz Walkowiak

Piast Kobylin – Victoria
Ostrzeszów 2:5 (1:2)
BRAMKI: 1:0 – Jakub Smektała (3'), 1:1 –
Michał Mazurek (8'), 1:2 – Mateusz
Kucharski (23'), 1:3 – Adam Kurzawa
(77' samobójcza), 2:3 – Jakub Smektała
(82'), 2:4 – Robert Skrobacz (87'), 2:5 –
Remigiusz Pastucha (90')
PIAST: Wosiek, Kokot, Kurzawa,
Jędrzejak, Frąckowiak, Snela,
Szymanowski, Wciórka (60' Knuła),
Smektała, Kamiński, Wachowiak (80'
Jędrzejak)

z ostrzeszowskich graczy piłka trafiła
w słupek. Również Piast miał swoje okazje, których jednak nie wykorzystali Mateusz Wachowiak i J. Smektała.
Po zmianie stron goście nastawili się
na grę z kontry. Po jednej z nich niefortunnie interweniował Adam Kurzawa,
zaliczając trafienie samobójcze. Niedługo
później drugiego gola strzelił J. Smektała,
wykorzystując zagranie Dominika Sneli.
Miejscowi starali się doprowadzić do remisu, lecz w końcówce dwukrotnie na-

dziali się na kontry Victorii, która ostatecznie wygrała 5: 2.
(LENA)

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

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

PIŁKA NOŻNA

Wysoka porażka
na zakończenie słabego sezonu
W pierwszej połowie wykorzystała dwie.
Do siatki trafili Jacek Pacyński i Błażej
Ciesielski. Goście próbowali grać z kontry, lecz jedyne zagrożenie stwarzali ze
stałych fragmentów gry.
Po zmianie stron miejscowi dalej
punktowali rywali. Najpierw J. Pacyński
zaliczył drugie trafienie, wykorzystując
rzut karny, a niedługo potem B. Ciesielski
dwa razy wpisał się na listę strzelców, tym
samym kompletując hat tricka. Tak więc
po godzinie gry Stal prowadziła już 5: 0.
W końcówce honorowego gola dla
koźminian strzelił Mikołaj Leoniak,
a chwilę później Tomasz Zawada ustalił
wynik na 6: 1.
(LENA)

Stal Pleszew – Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 6:1 (2:0)
Ostatni mecz taki jak cały sezon – tak można podsumować sobotnie spotkanie Białego Orła.
W Pleszewie koźminianie ulegli gospodarzom 1: 6 i zakończyli rozgrywki na ostatnim miejscu w tabeli.
Przez cały mecz gra toczyła się
pod dyktando pleszewskiej drużyny, która stwarzała sobie wiele sytuacji.

BRAMKI: 1:0 – Jacek Pacyński (19'), 2:0
– Błażej Ciesielski (35'), 3:0 – Jacek
Pacyński (49' karny), 4:0 – Błażej
Ciesielski (55'), 5:0 – Błażej Ciesielski
(59'), 5:1 – Mikołaj Leoniak (88'), 6:1 –
Tomasz Zawada (89')
BIAŁY ORZEŁ: Nowak, Lis (70' Marciniak),
Bierla, Kaczmarek, Roszczak, Ratajczak,
Jagodziński, Błażejczak, Miedziński,
Wosiek (70' Leoniak), Skowroński (80'
Kaczyński)

PIŁKA NOŻNA

Mecz rzutów karnych

W ostatnim spotkaniu sezonu 2018/2019 Astra Krotoszyn pokonała na wyjeździe GKS Sompolno 3: 2. Drużyna zadedykowała to
zwycięstwo Szymonowi Juszczakowi
i jego nowo narodzonej córce.
Do 60. minuty nic nie wskazywało
na to, że goście zdobędą komplet punktów. Po pierwszej połowie GKS prowadził 2: 0. W 19. minucie po szybkim rozegraniu po wrzucie z autu wynik otworzył

Damian Kotkowski. Ten sam gracz 20 minut później podwyższył na 2: 0, wykorzystując rzut karny.
W drugiej połowie krotoszynianie zagrali znacznie lepiej. W 61. minucie Bartosz Stachowiak zagrał z prawej strony
do Mateusza Mizernego, który pokonał
bramkarza miejscowych. Do wyrównania
doprowadził Damian Gmerek, który trafił do siatki z 11 metrów. Rzut karny podyktowany został za faul na Krzysztofie
Ratyńskim. W 89. minucie K. Ratyński

GKS Sompolno – Astra Krotoszyn
2:3 (2:0)
BRAMKI: 1:0 – Damian Kotkowski (19'),
2:0 – Damian Kotkowski (38' karny), 2:1
– Mateusz Mizerny (61'), 2:2 – Damian
Gmerek (77' karny), 2:3 – Damian
Gmerek (89' karny)
ASTRA: Wojtkowiak, Jankowski, Olejnik,
Ratyński, Ishchuk (90' Roszczak), Budziak,
Gmerek, Polowczyk, Stachowiak (70'
Piwowar), Juszczak, Mizerny

ponownie był nieprzepisowo powstrzymywany w polu karnym i arbiter podyktował kolejną jedenastkę. D. Gmerek
znów się nie pomylił, tym samym zapewniając Astrze trzy punkty.
– Sędziowanie pozostawmy bez komentarza. Widzieliśmy wszyscy wiele zaskakujących decyzji arbitrów – skomentował Mariusz Ratajczak, prezes Astry.
Warto dodać, że sędzia pokazał aż 11 żółtych kartek i dwie czerwone.
Krotoszynianie zadedykowali to zwycięstwo Szymonowi Juszczakowi i jego
córce, która urodziła się kilka godzin
przed meczem. Gratulujemy!
(LENA)

