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POGODA

Ulewa znów sparaliżowała miasto
W sobotę, 13 lipca, w godzinach popołudniowych straż pożarna miała
pełne ręce roboty. A wszystko przez
gwałtowną ulewę, która przeszła
przez Krotoszyn oraz pobliskie miejscowości. Wprawdzie deszcz nie padał zbyt długo, ale był na tyle intensywny, że na jakiś czas sparaliżował
ruch drogowy w mieście.

BENICE

Rodzina
fundamentem
Polski i Europy!

str. 5
Czytaj

W sumie odnotowano 17 zdarzeń.
Pierwsze zgłoszenie do straży pożarnej
wpłynęło o godzinie 12.35 i dotyczyło zalanej posesji w Zdunach. Kolejne napływały niedługo potem i wymagały podjęcia
interwencji z uwagi na zalane piwnice
w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz ulice i parkingi w Krotoszynie.
Najgorsza sytuacja była – tradycyjnie – na ulicy Kobylińskiej w Krotoszynie, pod wiaduktem kolejowym. Droga
biegnąca pod nim po raz kolejny zamieniła się w jezioro, całkowicie paraliżując
ruch. Zalane było też centrum Krotoszyna – ulice Zdunowska, Kościuszki, Sienkiewicza, 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Młyńska.
Zalane zostały pomieszczenia siedziby Stowarzyszenia Twoja Alternatywa.
Jak poinformowali przedstawiciele stowa-

FOT. OSP Kuklinów
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rzyszenia, woda zniszczyła zupełnie matę
w siłowni i część sali sportów walki. Zalało także magazyn, w którym znajdowała
się większość materiałów wykorzystywanych w teatrze ognia oraz resztki rzeczy
krotoszyńskich harcerzy, które ocalały rok
temu z pożaru ich siedziby. Straty szacowane są na kilka tysięcy złotych.
– Dziękujemy panom ze straży pożarnej, bo bez ich pomocy nie byłoby szansy
na pozbycie się wody. Teraz pozostaje prosić o pomoc władze miasta, które – mamy
nadzieję – nie zostawią nas bez wsparcia.
Może wreszcie zaczniemy rozmawiać

z radnymi, którzy zauważą, że z każdym
rokiem z budynkiem hali sportowej jest
coraz gorzej – skomentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Twoja Alternatywa
na swoim profilu facebookowym.
Działania związane z usuwaniem
skutków intensywnego deszczu strażacy
zakończyli około godziny 16.00. Łącznie
w interwencjach brało udział 25 zastępów z JRG Krotoszyn, OSP Zduny, OSP
Krotoszyn, OSP Biadki, OSP Lutogniew,
OSP Benice, OSP Kobierno i OSP Kuklinów.
(NOVUS)
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ZDUNY

Pod koniec czerwca jubileusz 30-lecia świętowali działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wlkp. Impreza połączona
była z Dniem Działkowca.
Przybyłych działkowców, ich rodziny
oraz gości w imieniu organizatora przywitał prezes ROD – Paweł Pfloegel. Działkowcy gościli delegacje Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców,
Zarządu ROD im. M. Kopernika w Krotoszynie, Zarządu ROD Stokrotka

w Zdunach oraz przedstawiciela gminy
Zduny.
Prezes przybliżył zebranym historię
ogrodu, zaznaczając, że czternaście osób
użytkuje swoje działki od samego początku. Nieżyjących już działkowców uczczono symboliczną minutą ciszy. Przybyli goście życzyli pomyślności na kolejne lata,
wręczając przy tym stosowne dyplomy, listy gratulacyjne, puchary okolicznościowe oraz prezenty w postaci sprzętu i akcesoriów ogrodowych.
Okrągły jubileusz stał się również

FOT. www.zduny.pl

Jubileusz ogrodu działkowego

okazją do wręczenia odznaczeń działkowych – 16 odznak brązowych oraz 5 od-

znak srebrnych „Zasłużony Działkowiec”.
Przyznano także nowe odznacze-

nie – „Zasłużony dla ROD”. Uhonorowano nim Józefa Kościelnego – przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu, Tomasza Chudego – burmistrza
Zdun, Miłosza Zwierzyka – kierownika
Wydziału Rozwoju UM w Zdunach, Karolinę Grzelak – dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Zdunach oraz Jarosława Nowickiego – prezesa firmy Trans-Milk z Krotoszyna.
Uroczystość miała charakter imprezy
plenerowej. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, jak choćby dmuchanej zjeżdżalni. Wspólna zabawa integracyjna,
w miłej atmosferze, trwała do późnych
godzin wieczornych.
OPRAC. (NOVUS)
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ROZRYWKA

Osiedlowy piknik na strzelnicy
szonym ogórkiem. Dla wszystkich przygotowano upominki. Przeprowadzono
także losowanie nagród.
Atrakcje dla najmłodszych przygotowały panie z Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej, a do tańca zachęcał DJ CUPBLAKE MUSIC. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Rada Osiedla nr 6
bardzo dziękuje za przybycie wszystkim
gościom.
(ANKA)

6 lipca na terenie strzelnicy Bractwa
Kurkowego w Krotoszynie odbył się
Rodzinny Piknik Rady Osiedla nr 6.
Tym razem imprezę zorganizowano
pod hasłem ,,Z gwarą za pan brat”.
Licznie przybyłych uczestników powitał przewodniczący RO nr 6 – Walde-

mar Wronecki. Na piknik przybyli także
burmistrz Franciszek Marszałek, radni – Krzysztof Kierzek i Natalia Robakowska, a także Mariola Kaźmierczak, dyrektor SP nr 3.
Każdy mógł się uraczyć tradycyjnymi
poznańskimi pyrami z gziką, kiełbaską
z grilla, pajdą chleba ze smalcem czy ki-

SPONSORZY NAGRÓD
Jubilerstwo „Kaźmierczak” Krotoszyn, NAS-CAR Krotoszyn, Mieszalnia Farb PETRA Krotoszyn, Sklep Ogrodniczy OGRODOWO
Krotoszyn, WIT-CARS Krotoszyn, sklep MAX-Elektro Krotoszyn, Natalia Robakowska – radna RM w Krotoszynie, Krzysztof
Kierzek – radny RM w Krotoszynie, Urząd Miejski w Krotoszynie, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Sklep Sportowy CORNER
Krotoszyn, JOTKEL Krotoszyn, TOPFRYZ Dorota Stefaniak, INSTYTUT URODY NATURA Joanna Kubiak, REHABILITACJA Katarzyna
Matyla, P.W. KNOT Aleksander Bojarski, Kantor Wymiany Walut Grzegorz Brajer, Firma Handlowa PAPIRUS Tadeusz Modrzyński,
Sklep Meblowy Wiesław Zajączek, PPHU PARTNER Zdzisław Adamczewski, SOFT KOMPUTERY Dominik Tokarski, Kwiaciarnia
MERCEDES Agata Jarosław Zachwiej, ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY Karol Gacka, Butik ER Edyta Rosińska, CURA SALUTIS
Agnieszka Krawczyńska, Gabinet Kosmetyczny JOANNA Joanna Wandelewska, Salon fryzur Angelina - Angelina Andrzejak,
Jubilerstwo Łukasz Śpitalniak, POWER JUMP Angelika Szydlak, Radosław Orwat, Sklep Motoryzacyjny PAWLICKI, Fryzjerstwo
Agnieszka Selwat, Gabinet Kosmetyczny Anna Cienkusz.

WAKACJE

Dojechać bezpiecznie do celu!

Mimo iż wakacje to czas beztroski
i wypoczynku, nie należy zapominać o zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie jest istotne bez względu na porę roku. Krotoszyńscy policjanci, wspólnie ze strażakami, zorganizowali więc akcję profilaktyczną pod hasłem „Bezpieczna droga na wakacje”.
W Bożacinie, przy drodze krajowej
nr 15, ustawiono namiot ratowniczy stra-

FOT. KPP Krotoszyn

Jak zachować się na drodze, gdy dojdzie do wypadku samochodowego?
Czym ugasić płonący pojazd? Jak
uratować zdrowie i życie ofiary wypadku? Odpowiedzi na te ważne pytania otrzymali kierowcy podróżujący krajową drogą nr 15 w Bożacinie
w ramach corocznej akcji „Bezpieczna droga na wakacje”, realizowanej
przez policję i straż pożarną.

ży pożarnej. Policjanci zatrzymywali
do kontroli drogowej kierowców popełniających wykroczenia drogowe, ale również tych, którzy przewozili bagaż i ładu-

nek wskazujący na to, iż udają się na wakacje. Następnie mundurowi przekazywali cenne uwagi odnośnie bezpiecznego
poruszania się po drogach, właściwego za-

bezpieczenia ładunku, jak również popełnionych wykroczeń. W ramach pouczenia zarówno kierujący, jak i pasażerowie
uczestniczyli w szkoleniu z udzielania
pierwszej pomocy.
Nie zabrakło również osób, które – mimo że jechały zgodnie z przepisami – same chciały wziąć udział w szkoleniu. Akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Wielu kierowców, którzy zostali
zatrzymani do kontroli drogowej, a jechali na wypoczynek, znalazło odrobinę czasu, aby uczestniczyć w instruktażu. Jak
stwierdzili, tego typu punktów powinno
być więcej.
To kolejna tego typu wspólna akcja
policji i straży pożarnej na terenie powiatu
krotoszyńskiego. Warto poświęcić chwilę
czasu i uwagi na takie inicjatywy, bowiem
udzielając pierwszej pomocy, ratujemy
czyjeś życie lub zdrowie. Nie pozwólmy,
aby przerwa od szkoły i od pracy była jednocześnie przerwą od myślenia i odpowiedzialności za nas samych i naszych najbliższych. Pamiętajmy, iż udzielenie pierwszej
pomocy to nasz obowiązek.

Wszyscy powinniśmy zabiegać
o świadome, kulturalne, zgodne z zasadami poruszanie się po naszych drogach, z uwzględnieniem każdego, kto
z nich korzysta. Musimy pamiętać, że
bezpieczeństwo na drogach zależy
od każdego uczestnika ruchu drogowego, zarówno od pieszego, jak i kierowcy.
Powinniśmy mieć świadomość, że – będąc uczestnikami ruchu drogowego – jesteśmy odpowiedzialni nie tylko
za własne bezpieczeństwo, ale też zdrowie i życie innych osób poruszających
się po drogach. Stosowanie się do tego
pozwoli uniknąć nieszczęśliwych zdarzeń na drodze. Również sami przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. W związku z tym najlepszym pomysłem na bezpieczną jazdę jest wyobraźnia i zdrowy rozsądek.
Kierujący i pasażerowie otrzymywali
też kamizelki i elementy odblaskowe, które mogą przydać się podczas wakacyjnych
wyjazdów. Ufundował je Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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LUTOGNIEW

Orzeł Agrobiznesu
dla przedsiębiorstwa CENTNAS!

Pierwszy etap zakończony

Zakończyła się 65. edycja konkursu
o nagrodę Orzeł Agrobiznesu. Wśród
uhonorowanych firm znalazło się
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CENTNAS sp. z o. o. Ponadto
tytuł i nagrodę Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu otrzymał Franciszek Marszałek – burmistrz Krotoszyna.

biznesu bądź firmy handlu spożywczego.
Do tej pory, łącznie z nagrodami II i III stopnia, wyłoniono 470 laureatów. Po roku każdy z nich może ubiegać
się o Orła Agrobiznesu Grand Prix. Honorowy patronat nad nagrodą sprawuje
poseł do Parlamentu Europejskiego – Jarosław Kalinowski.
OPRAC. (ANKA)

Krotoszyńska firma CENTNAS to producent mieszanek traw
i nasion rolniczych, doskonale znanych w kraju i na innych
rynkach Unii Europejskiej. Burmistrza Marszałka wyróżniono z kolei za rekomendowanie laureata.
Nagroda Orzeł Agrobiznesu przyznawana jest od 2001 roku za sukces rynkowy.
Organizatorem konkursu jest warszawska Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS. O nagrodę mogą
ubiegać się wszystkie firmy z branży rolno-spożywczej i jej
otoczenia oraz
banki działające
na rzecz agro-

FOT. www.krotoszyn.pl

NAGRODY

Przed kilkoma dniami miał miejsce
odbiór ulicy Miodowej w Lutogniewie. Inwestycja kosztowała ponad 850 tysięcy złotych.

W ra mach za da nia pod na zwą
„Budowa ulicy Miodowej w Lutogniewie – etap I” przebudowano drogę
gminną na odcinku o długości oko-

(ANKA)

WAKACJE

FOT. Katarzyna Kucharska

Wypoczywali nad Balatonem

Od 2 do 9 lipca grupa uczniów koźmińskich szkół wypoczywała w węgierskiej miejscowości Balatonma-

riafürdö. Wymiana młodzieży jest
stałym elementem współpracy pomiędzy partnerskimi gminami.

ŁAGIEWNIKI

Pierwszy dzień uczestnicy spędzili
w Kobylinie, by odwiedzić Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. Największym zainteresowaniem cieszyły się niegdyś uży-

wane maszyny do pisania. Kolejnym
punktem pobytu w Kobylinie była wizyta
w klasztorze ojców franciszkanów. Dzieci
miały okazję poznać życie klasztorne
od innej strony. Opowiadał o tym ojciec
Masseo. Goście mieli okazję pospacerować po wirydarzu (ogrodzie wewnątrz
murów klasztornych), a w refektarzu dowiedzieli się, jak wyglądają posiłki spożywane przez mnichów. Podziwiali również
piękne organy znajdujące się w kościele,
o których z wielką pasją opowiedział ojciec Ksawery. Na zakończenie dnia pełne-

FOT. www.kobylin.pl

Wakacyjne zajęcia z biblioteką
Wakacje to czas wypoczynku, czas
wolny od zajęć szkolnych, który dzieci lubią spędzać aktywnie. W związku z tym filia kobylińskiej biblioteki
w Łagiewnikach w dniach 1-3 lipca
zorganizowała dla najmłodszych zajęcia w ramach akcji „Wakacje z biblioteką”.

go wrażeń wszyscy zajadali się pysznymi
lodami.

ło 351 m i szerokości 5 m. Wykonana
została podbudowa pod nawierzchnię
drogi oraz nawierzchnia z mieszanek
mi ne ral no -bi tu micz nych. Uło żo no
krawężniki, zrobiono ścieżkę rowerową oraz parking dla osób odwiedzających cmen tarz, jak rów nież zjaz dy
do posesji i na pola. Ponadto częściowo zabudowano rów, gdzieniegdzie
do ko na no po głę bie nia. Wy ko na no
również oznakowania pionowe i poziome jezdni.
Prace na tym odcinku trwały
od połowy stycznia, a zakończyły się
w czerwcu. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 853 487,41 zł.

Kolejny dzień upłynął na grach i zabawach. Dużą popularnością cieszyły się

Gospodarze przygotowali dla polskiej młodzieży bardzo atrakcyjny program. W pierwszym dniu koźminianie
odwiedzili urząd i burmistrza Galacza
György, który był inicjatorem nawiązania współpracy partnerskiej. Jego
sta ra nia za owo cowa ły pod pi sa niem
aktu partnerstwa w 2007 roku pomiędzy Balatonmariafürdö i Koźminem
Wlkp.
Koźminianie kąpali się w Balatonie, zwiedzali, uczestniczyli w warszta tach ta necz nych. Zor ga ni zowa no
dla nich wyciecz kę do Bu da pesz tu
i Marcali, a także rejs statkiem po Balatonie.
OPRAC. (NOVUS)

wyścig z balonami czy odgadywanie osoby na podstawie zadawanych pytań. Zabawa dzieci w zoo wywołała sporo śmiechu.
Ostatniego dnia uczestników „Wakacji z biblioteką” odwiedził gość specjalny – Paweł Skalski, który pasjonuje się historią. Zobaczyli więc ciekawe eksponaty
przezeń przywiezione, jak choćby hełmy
czy buty używane przez żołnierzy. Dzięki
niezwykle barwnej opowieści dzieci poznały historię od nieco innej, bardziej
atrakcyjnej strony.
Po wizycie wszyscy brali udział w wyścigach kangurów, puszczaniu baniek
mydlanych czy zabawie w policjantów
i złodziei.
OPRAC. (NOVUS)

Wydarzenie
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BENICE

Rodzina fundamentem Polski i Europy!
Za nami kolejna Wystawa Zwierząt
Gospodarskich i Domowych w Benicach. Trzynasta edycja tej imprezy
przyciągnęła liczne grono wystawców, również spoza naszego powiatu, a także mieszkańców, dla których przygotowano szereg atrakcji.
Były występy artystyczne, przejażdżki konne, rozmaite stoiska gastronomiczne i zabawy dla dzieci z nagrodami. Gwiazdą wydarzenia był zespół Weekend!
Organizatorami wystawy tradycyjnie
byli Jan Zych – sołtys Benic i radny miejski Krotoszyna, miejscowa Rada Sołecka
oraz Franciszek Marszałek – burmistrz
Krotoszyna. W tym roku imprezie przyświecało hasło „Rodzina fundamentem
Polski i Europy”. Tym samym organizatorzy nawiązali do wartości i tradycji, które
scala rodzina – jako najmniejsza i najważniejsza komórka społeczeństwa, zapewniająca jego przetrwanie i równowagę.

Z każdą kolejną wystawą mieszkańców i wystawców jest coraz więcej.
Na pierwszej edycji wystawców było 15,
a teraz ta liczba oscyluje wokół 200.
Oprócz zwierząt hodowlanych i domowych, takich jak bydło, drób, gołębie,
króliki, można było obejrzeć nowoczesne maszyny rolnicze. Każdy mógł zasięgnąć porad od profesjonalnych firm, zajmujących się paszami dla zwierząt czy
pozyskiwaniem środków unijnych i funduszy przeznaczonych na rozwój gospodarstwa.

Uroczyste otwarcie imprezy poprzedziło przecięcie wstęgi i wystąpienie
przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego, którzy zadęli w rogi. Jednocześnie wypuszczono gołębie, co wywołało
niemały aplauz publiczności. Wielkie podziękowania starosta krotoszyński oraz
zaproszeni parlamentarzyści skierowali
do Jana Zycha za stworzenie wspaniałej
atmosfery na imprezie, na którą co roku

przybywa rzesza zadowolonych mieszkańców. Za zasługi w krzewieniu wartości patriotycznych i poczucia wspólnoty
sołtys Benic otrzymał wyróżnienie w postaci medalu z okazji 100-lecia powstania
wielkopolskiego.
– Kolejny rok kolegi Janka w roli
głównej, jako gospodarza. Wiele tygodni
poświęcił na przygotowanie tego wydarzenia. Jak pamiętam, od lat jest on przykładem krzewienia patriotyzmu, również
gospodarczego. Zachęca do współpracy
i integruje nas wszystkich. Zasługujesz

na medal „100-lecia Powstania Wielkopolskiego”, którego symbolem jest nasz
wielkopolski orzeł w koronie. Chciałbym
ci w imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej i kolegów rolników serdecznie podziękować za to, co robisz dla mieszkańców wsi i gminy czy powiatów ościennych – powiedział poseł Piotr Walkowiak.
– Wielkopolska rolnictwem stoi.
Mamy w naszym województwie najniższe bezrobocie w skali całego kraju. Zawdzięczamy to przede wszystkim rolnictwu i przetwórstwu rolno-spożywczemu. 1/3 trzody chlewnej jest wytwarzana właśnie w Wielkopolsce, zwłaszcza
na południu. Chylę czoła przed panem
sołtysem, który wpadł na pomysł na prezentację tego dorobku – stwierdził poseł
Tomasz Ławniczak.
Z kolei senator Piotr Mikołajczyk pochwalił organizatorów za stworzenie
wspaniałego hasła tegorocznej imprezy,
przypominającego, jak znaczącą wartością jest rodzina. – Jest mi bardzo miło, że
po raz kolejny mogę gościć w przyjaznych

Benicach. Znów państwo pokazujecie siłę
wspólnoty lokalnej, pokazujecie, że jesteście razem i chcecie wspólnie świętować.
Hasło macie przepiękne. Panie sołtysie,
należą się panu ogromne podziękowania
za to, co pan robi. Przekazuję dwa bony
na wycieczkę do Warszawy, zwiedzanie
sejmu i senatu, Muzeum Narodowego,
Centrum Pieniądza. Jeden dla pana,
a drugi dla mieszkańców, którzy będą
mieli okazję go zdobyć podczas loterii – oznajmił senator.
Starosta Stanisław Szczotka również
przyłączył się do podziękowań dla Jana
Zycha i wszystkich wystawców, którzy tego dnia postanowili przyjechać do Benic,
by zaprezentować swój dorobek. Podkreślił, że nader istotna w zorganizowaniu
wystawy jest dobra współpraca z Urzędem Miejskim w Krotoszynie.
– Trudno jest mi cokolwiek powiedzieć – mówił wzruszony Jan Zych. – Po-

wiem „dziękuję”! Rodzina jest najważniejsza, ona łączy nas wszystkich we wspólnotę wartości i tradycji. Przy wspólnej zaba-

wie możemy to dostrzec – zaznaczył organizator wystawy.
Jak zawsze organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny. Na scenie wystąpili lokalni artyści oraz – oczekiwany przez wszystkich – disco-polowy
zespół Weekend z Radosławem Liszew-

skim na czele. Ich koncert przyciągnął tłumy fanów, którzy mogli bawić się przy takich hitach jak „Ona tańczy dla mnie” czy
„Za każdą chwilę z Tobą”.
Następnie odbyła się oficjalna prezentacja wszystkich wystawców, którzy
tego dnia pojawili się w Benicach. Przeprowadzono też loterię fantową, w której
do wygrania były m. in. rowery, sprzęt rolniczy, urządzenia AGD czy codziennego
użytku. Zwieńczeniem dnia była zabawa
taneczna.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

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

6

Wydarzenia

WTOREK, 16 lipca 2019

ROZRYWKA

Rodzinny piknik w Sulmierzycach
zabawa taneczna. O oprawę muzyczną
zadbali Maciej Maciejewski oraz Cupblake. Wszyscy świetnie się bawili.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

W minioną sobotę na terenie Ogródków Działkowych „Przyszłość” w Sulmierzycach odbył się tradycyjny piknik rodzinny. Na imprezę przybyło
wielu mieszkańców. Atrakcji nie brakowało.
Dla dzieci przygotowano dmuchany
zamek oraz fotobudkę. Każdy mógł
skosztować przysmaków ze stoisk gastronomicznych, gdzie ser wowano lody,
ciastka oraz wyroby z grilla.
Zorganizowano loterię fantową,
w której do wygrania było wiele cennych
nagród, m. in. aparat cyfrowy, rower czy
tablet. Wieczorem natomiast odbyła się

ROZRYWKA

Rywalizacja sołectw w Kuklinowie
7 lipca w Kuklinowie odbyła się piąta
edycja Turnieju Miasta i Wsi Gminy
Kobylin „Sołtysiada”. Organizatorami
wydarzenia były Rada Sołecka wsi
Kuklinów, Stowarzyszenie „kuKLINów”, miejscowe OSP i Szkoła Podstawowa oraz burmistrz Kobylina.
W szranki stanęło 11 drużyn, reprezentujących Fijałów, Kobylin, Kuklinów,
Łagiewniki, Raszewy, Rzemiechów,
Smolice, Sroki, Wyganów, Zalesie Małe
i Zalesie Wielkie. Rywalizacja toczyła się
w nader ciekawych konkurencjach – skeczu, bandażowaniu mumii,
skokach przez skakankę, żółwiej jeździe
rowerem, rzucie filcakiem, rzucaniu
ziemniakami do wiadra z wodą, sprząta-

niu rzeczy z boiska, biegu po buty czy
ręcznikowej siatkówce.
Po podliczeniu punktów okazało się,
że zwyciężyła ekipa z Fijałowa, drugie

miejsce zajęły Raszewy, a trzecia lokata
przypadła reprezentacji Kobylina. Dla
najlepszych zespołów przewidziano nagrody pieniężne – 3000 zł, 2000 zł
i 1000 zł.
Nie brakowało też wielu innych
atrakcji. Wystąpił chór Familia, można
było posilić się przy stoiskach gastronomicznych, a dla dzieci przygotowano
dmuchany zamek i zjeżdżalnię. Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna
z zespołem To My.
(NOVUS)

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

Na Sygnale
NA DRODZE

Wypadek osobówki w Perzycach

Do działań ratowniczych zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz jeden
z OSP Zduny.
Samochodem podróżowała kobieta
z dwójką dzieci. W chwili przybycia
na miejsce strażaków uczestnicy wypadku znajdowali się poza pojazdem w obecności świadków zdarzenia.
Strażacy udzielili im kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Dzieciom podarowali
maskotkę Misia Ratownika. Potem poszkodowanych przekazano pod opiekę
Zespołu Ratownictwa Medycznego. Jedną osobę przewieziono do Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego.

FOT. JRG Krotoszyn

8 lipca doszło do wypadku drogowego w miejscowości Perzyce (gmina
Zduny). Samochód osobowy wypadł
z drogi i zatrzymał się na drzewie.
Jedna osoba została przewieziona
do szpitala.

W uszkodzonym samochodzie strażacy odłączyli akumulator oraz zakręcili
zawór instalacji LPG. Na czas prowadzonych działań ruch na drodze odbywał się
wahadłowo.
(ANKA)

KOBYLIN

FOT. OSP Kobylin

Niekontrolowany
wyciek gazu

6 lipca na ulicy Grobla w Kobylinie
w trakcie wykonywania prac ziemnych doszło do uszkodzenia linii
przesyłowej gazu średniego ciśnienia. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
Po odebraniu zgłoszenia na miejsce
niezwłocznie wysłano strażaków z jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i z kobylińskiej OSP. Jak ustalono
w przeprowadzonym rozpoznaniu,
na skutek uszkodzenia sieci przesyłowej
nastąpił niekontrolowany wypływ gazu
pod ciśnieniem. Obecni na miejscu pracownicy Pogotowia Gazowego oraz firmy
wykonującej prace ziemne podjęli działania zmierzające do ograniczenia intensywności wycieku.
Po zabezpieczeniu terenu działań
strażacy wyznaczyli strefę niebezpieczną
oraz przeprowadzili ewakuację zagrożonych obiektów – dwóch budynków

mieszkalnych i placu zabaw, użytkowanego przez dzieci. Ponadto wstrzymano
ruch pojazdów na pobliskiej drodze osiedlowej. W celu ograniczenia skali zagrożenia rozstawiono kurtynę wodną w pobliżu miejsca uszkodzenia.
W dalszej części akcji strażacy,
przy użyciu urządzeń pomiarowych, monitorowali strefę zagrożenia, wspomagając czynności przedstawicieli Pogotowia
Gazowego, zmierzające do usunięcia awarii. Na uszkodzoną rurę przesyłową założono zaciski, tym samym eliminując wyciek gazu.
Wyeliminowanie zagrożenia potwierdzili strażacy, dokonując pomiarów
w pobliżu wykopu. Sprawdzono także
pobliskie obiekty pod kątem występowania gazów niebezpiecznych w atmosferze.
Zagrożeń nie stwierdzono i ewakuowani
mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów.
(ANKA)
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EDUKACJA

ZSTO – nowe szkoły dla młodzieży!

W Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Krotoszynie
są Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia. Wierzymy, że wybór placówki,
w której będzie się kontynuowało
naukę, nie jest łatwy, dlatego staramy się nieco ułatwić ten wybór poprzez przybliżenie naszej oferty.

CAx), dziennikarskim (rozszerzenie: język polski, język angielski + warsztaty

dziennikarskie), kosmetycznym (rozszerzenie: biologia, język angielski + zabiegi
kosmetyczne), turystycznym (rozszerzenie: geografia, język angielski + geografia
turystyczna). Nazywają się one tak, a nie
inaczej, ponieważ naszym założeniem
oraz celem jest to, aby uczniowie oprócz
wykształcenia średniego mogli równocześnie zapoznać się z daną branżą i tym samym upewnić się w decyzji, czy chcą wiązać z nią swoje przyszłe życie.
Nasze Technikum oferuje do wyboru
dwa kierunki: technik mechatronik
i technik pojazdów samochodowych.
Technik mechatronik to kierunek, który
najbliżej można spotkać w Jarocinie bądź
Ostrowie Wielkopolskim i który równo-

cześnie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do dyspozycji podczas zajęć będą oczywiście bogato wyposażone pracownie.
Technik pojazdów samochodowych
z kolei jest idealny dla uczniów ze smykałką techniczną, pragnących poznać tajniki budowy i eksploatacji samochodów,
interesujących się motoryzacją. Część zajęć odbywać się będzie w zaprzyjaźnionym warsztacie na terenie Krotoszyna,
by pokazać, jak to wszystko wygląda
w praktyce.

W Szkole Branżowej uczniowie będą
uczyć się w grupach wielozawodowych. I tu nauka, tak jak w każdej szkole
branżowej, będzie podzielona na zajęcia
ogólnokształcące w szkole oraz na zajęcia
praktyczne w wybranym zakładzie pracy.
Młodociani pracownicy będą mogli bardzo szybko zdobyć upragniony zawód.
Ale to nie wszystko. Niezwykłym zainteresowaniem cieszy się także kwestia
zajęć wychowania fizycznego, które będą
odbywać się na basenie, siłowni i w sali
gimnastycznej.
Należy pamiętać, że rekrutacja
do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych nadal trwa i nic nie stoi
na przeszkodzie, by zmienić swój wybór.
(ZSTO)

Przyszli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego będą mogli się uczyć na bardzo pożądanych i ciekawych profilach, tj.
politechnicznym (rozszerzenie: matematyka, język angielski + projektowanie

BEZPIECZEŃSTWO

Strażacy apelują!
Wakacyjny okres to dla jednych czas
odpoczynku od codziennych zajęć,
a dla innych okres wzmożonej, ciężkiej, wytężonej pracy. Zwiększony
ruch maszyn rolniczych na drogach,
odgłosy kombajnów, ciągniki kursujące ze zbożem i słomą zwiastują żniwa.
Niestety, na strażackich statystykach
okres ten także odciska swoje piętno.
Wzmożona ilość interwencji strażackich w okresie letnim dotyczy również
zdarzeń powstałych podczas różnorodnych prac gospodarskich. Wiele tragicznych wypadków czy pożarów powstaje
wskutek niezachowania podstawowych
zasad bezpieczeństwa przez rolników zarówno podczas prac na polu, jak i w obejściu. Dlatego też warto przypomnieć
o podstawowych zasadach, związanych
z pracą na roli.

Przed rozpoczęciem czynności gospodarczych należy sprawdzić stan maszyn rolniczych. Wszystkie ich elementy
wymagają zabiegów konserwacyjnych.
Części powinny być smarowane i kontrolowane na bieżąco. Zatarte łożyska są najczęstszą przyczyną pożarów kombajnów
zbożowych oraz pras do słomy. Wały
PAMIĘTAJ!
Zgodnie z § 41 ust. 1 ust. 7. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów
„podczas zbioru, transpor tu i składowania
płodów rolnych należy wyposażyć miejsca
omłotów, ster towania i kombajnowania
w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt
służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie pożaru”.

przekaźnika oraz ruchome elementy maszyn powinny mieć specjalne osłony. Nieodzownym elementem wyposażenia
sprzętu rolniczego jest sprawny sprzęt gaśniczy do prowadzenia ewentualnych
działań gaśniczych. W czasie różnych napraw czy regulacji napędy i silniki powinny być wyłączone. Pamiętać należy, że
miejsca napraw z użyciem spawarek i palników powinny być dozorowane przez
kilka godzin po ich zakończeniu.
W czasie transportu materiałów ładunki muszą być zabezpieczone
przed spadaniem, a ich maksymalna wysokość od podłoża może wynosić 4 metry.
Często podczas zbierania płodów osoby

przemieszczają się na zaczepach, błotnikach czy podestach roboczych, co jest niedopuszczalne.
Rolnicy powinni zapewnić bezpieczeństwo sobie, ale także dzieciom. Te powinny mieć zorganizowane bezpieczne
miejsce zabaw, z dala od używanych maszyn rolniczych. Dzieci nie wolno przewozić na ciągnikach, kombajnach czy załadowanych przyczepach. Ruszając pojazdami, należy upewnić się, czy w pobliżu
nie ma nikogo, ponieważ często dzieci jako miejsce swoich zabaw wybierają obręb
maszyn rolniczych. Ważne, aby zabezpieczyć także studzienki, szamba oraz inne

zbiorniki, które w okresie letnim są
w użyciu przez pracujących rolników.
Szczególnej rozwagi w tym okresie
wymaga używanie ognia otwartego.
Ewentualne palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawionych
materiałów palnych, oddalonych od terenu wykonywania prac żniwnych i występowania palnych płodów rolnych co najmniej 10 m. Natomiast całkowicie zabronione jest palenie tytoniu przy obsłudze
sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transportu.
OPRAC. (MD – PSP)

Wymagania dotyczące ustawiania stert, stogów i brogów
– bezpieczne odległości:
Od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30 m, od budynków wykonanych z materiałów niepalnych – 20 m, od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m, od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m, od urządzeń i przewodów energetycznych wysokiego napięcia – 30 m, między ster tami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m,
od dróg wewnętrznych oraz granicy działki – 10 m.
Należy pamiętać, że wokół stogów i stert powierzchnia o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu powinna być pozbawiona materiałów palnych. Strefa pożarowa
ster ty i stogu nie może przekroczyć 1000 m2 / 5000 m3.

Edukacja
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SULMIERZYCE

Zawody sikawek konnych
W Sulmierzycach przeprowadzono VII Powiatowe Zawody Sikawek Konnych. W szranki stanęło
pięć drużyn kobiecych i dziewięć
męskich.
Organizatorami były Oddział Powiatowy ZOSP RP w Krotoszynie, Starostwo
Powiatowe w Krotoszynie, Urząd Miejski
w Sulmierzycach i miejscowa OSP.
W zmaganiach męskich najlepsza
okazała się ekipa OSP Gościejew (Puchar
Burmistrza Sulmierzyc), wyprzedzając
OSP Kaniew (Puchar Przewodniczącego
Rady Powiatu Krotoszyńskiego), OSP
Dąbrowa (Puchar Prezesa Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Rozdrażewie),

OSP Chwaliszew, OSP Bożacin, OSP
Perzyce, OSP Grębów, OSP Sulmierzyce
i OSP Tomnice.
W kategorii żeńskiej zwyciężył zespół OSP Dąbrowa (Puchar Starosty Krotoszyńskiego), a kolejne miejsca zajęły
OSP Gościejew (Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulmierzycach),
OSP Kaniew (Puchar Prezesa Oddziału
Powiatowego ZOSP RP), OSP Grębów
i OSP Sulmierzyce.
Na XVI Europejskich i XIX Krajowych Zawodach Sikawek Konnych nasz
powiat będą reprezentowały drużyny pań
z OSP Gościejew i OSP Dąbrowa oraz męska ekipa z OSP Gościejew.
OPRAC. (NOVUS)

SULMIERZYCE

Przy Cmentarzu Św. Józefa w Sulmierzycach postawiono lampę solarną, która będzie oświetlać tamtejszy parking. Sprawę zainicjowano
już w poprzedniej kadencji Rady
Miejskiej.
Kontynuacją tej inicjatywy zajęli się
obecni radni – Agnieszka Gibasiewicz
i Marcin Ptak. Lampa została zakupiona

przez Urząd Miejski w Sulmierzycach
i zamontowana dzięki pomocy radnego
Krzysztofa Paulińskiego, który z racji swojego zawodu służył pomocą przy wyborze
i montażu.
Lampa solarna kosztowała 3300 zł.
Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby odwiedzające cmentarz nie będą musiały
poruszać się w ciemnościach.
OPRAC. (NOVUS)

FOT. www.sulmierzyce.pl

Lampa solarna przy cmentarzu
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ZSP NR 1 KROTOSZYN

Na praktykach w Bolonii i Saragossie

Na przełomie maja i czerwca grupa 26 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
odbyła miesięczne praktyki we Włoszech i w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS + „Europa – czemu
nie?”.
Przed wyjazdem uczniowie, podzieleni na dwie grupy, uczestniczyli w szkoleniach kulturowych, dzięki czemu dowiedzieli się wszystkiego, co było przydatne podczas pobytu w danym kraju. Ponadto wzięli udział w szkoleniach z języka angielskiego oraz włoskiego i hiszpańskiego. Potem, wraz z opiekunami, wyruszyli do Włoch i Hiszpanii, aby przez
cztery tygodnie nie tylko doskonalić
umiejętności zawodowe, ale także nauczyć się zarządzania czasem i budżetem,
przygotowywania posiłków, organizowania czasu wolnego czy korzystania z komunikacji miejskiej.

W Bolonii uczniowie krotoszyńskiej
Ceramy praktykę zawodową odbyli
w trzech zawodach: technik budownictwa, technik weterynarii oraz technik logistyk. Pracowali w małych i większych magazynach, supermarketach, hurtowniach,
gabinetach weterynaryjnych i w firmach
budowlanych. Praktyki były precyzyjnie
zaplanowane, co pozwoliło młodzieży
na wykonywanie i doskonalenie różnych
czynności w danym zawodzie.
Przyszli technicy weterynarii brali
udział w sterylizacji zwierząt domowych, wykonywali szczepienia, diagnozowali zwierzęta. Logistycy z kolei wykonywali prace magazynowe, poznawali
tamtejsze logistyczne programy komputerowe. Budowlańcy analizowali dokumentację techniczną, przygotowywali
pomieszczenia do remontów, wykonywali prace budowlane oraz dokonywali
ich odbioru pod nadzorem miejscowych
managerów.

Ale Erasmus + to nie tylko praca. Organizacja koordynująca przebieg praktyk
zadbała o atrakcyjny program czasu wolnego. Uczniowie z Bolonii wyjeżdżali
na wycieczki do Rimini – kurortu
nad Adriatykiem, do Florencji oraz
do Wenecji. Równie bogaty program zaoferowano w Saragossie. W Hiszpanii
uczniowie zwiedzali m. in. Barcelonę, podziwiali piękne Pireneje, ćwiczyli swoją
sprawność fizyczną w parku linowym,
zwiedzili kurort narciarski Jaca.
Uzyskanie środków na realizację projektu w wysokości ponad 66 tysięcy euro
nie było łatwe, ale z pewnością się opłacało.
To najlepsza inwestycja w przyszłość młodzieży. Zdobycie kompetencji zawodowych i językowych, doświadczenia w pracy
w zagranicznej firmie, poznanie nowych
osób i miejsc, dla wielu pierwsza podróż
lotnicza – to tylko niektóre zalety programu, który z całą pewnością będzie procenOPRAC. (ANKA)
tował w przyszłości.

Sport
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PIŁKA NOŻNA

Mama i córka najlepsze
w swoich kategoriach

Zagrali w międzynarodowym turnieju

Ponad 200 zawodników wzięło
udział w piątej edycji imprezy „Polska Biega” w Tarchałach Wielkich
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta
Odolanów. W zawodach nie zabrakło biegaczy z naszego powiatu.
Po raz kolejny świetne wyniki osiągnęły Monika i Anita Jadczak.
Zawody w Tarchałach Wielkich były – po IV Dyszce Pięciu Stawów i II Dyszce Skalmierzyckiej – ostatnią imprezą
cyklu Powiat Ostrowski Biega.
Biegacze mieli do pokonania dystans 10 km, a miłośnicy nordic walking
ruszyli na 5-kilometrową trasę.
Bieg wygrał Yuriy Blahodir, reprezen-

tujący KS Fabryka Biegania Ostrów
Wlkp., z czasem 34: 32. Wśród kobiet
najlepsza była Monika Ukleja.
Na starcie nie zabrakło przedstawicieli Krotoszyńskiej Grupy Biegowej. Znakomicie spisały się Monika Jadczak i Anita Jadczak. Ta pierwsza, powracająca
po kontuzji do szybkiego biegania, uzyskała czas 45: 46 i była trzecia w kategorii
K16. Z kolei jej mama, z rekordem życiowym – 49: 41, zajęła pierwsze miejsce
w kat. K40.
Obie panie okazały się najlepsze
w swoich kategoriach w klasyfikacji końcowej całego cyklu GP Powiat Ostrowski
Biega.
(ANKA)

Połączone siły UKS Trójka i Astry
Krotoszyn wzięły udział w turnieju
piłkarskim Wrocław Trophy 2019.
Młodzi zawodnicy zdobyli kolejne
cenne doświadczenie.
W imprezie rywalizowało aż 200 zespołów z 25 krajów, m. in. z Francji,
Czech, Włoch, Albanii, a nawet ze Stanów Zjednoczonych. Krotoszyn wystawił
drużyny w rocznikach 2006 i 2008.
Młodszy team, którego trenerem był
Karol Krystek, trafił do grupy C. Krotoszynianie odnieśli dwa zwycięstwa (6: 0
z czeskim TJ Sokola Maslowa Lhota i 4: 3
z AP Młoda Ravia Rawicz) oraz zanotowa-

li dwie porażki (0: 6 z FC Wrocław Academy i 1: 3 z albańskim FC Lovcen). Siedem
razy do siatki trafił Mateusz Bochyński,
a po dwa gole strzelili Bartosz Kurzawa
i Maksymilian Konarski.
W dalszej fazie zmagań podopieczni
K. Krystka ulegli 0: 7 słowackiemu GBFz
Nitro Tuko oraz ograli 4: 2 FORZA Wrocław. W tym meczu na listę strzelców
wpisali się Patryk Leszczyński (dwa razy)
oraz M. Bochyński i B. Kurzawa. Ostatecznie krotoszyński zespół uplasował się
na jedenastym miejscu.
Ekipa z rocznika 2006 trafiła do grupy D, w której zanotowała jedno zwycięstwo (2: 1 z FK Dinamo FC z Kosowa)

oraz dwie porażki (0: 2 ze szwedzkim
Tullinge BK i 0: 5 z Lechią Dzierżoniów).
W zwycięskim spotkaniu gole strzelili
Wojciech Leczykiewicz i Mateusz Pluciński.
W kolejnej fazie nasi piłkarze przegrali 0: 2 z MKS Sparta Ziębice oraz odnieśli dwa zwycięstwa z czeskimi drużynami (1: 0 Tj Sokot Kostany i 3: 1 z Tj
Smrzice). W tych meczach do siatki trafiali Kacper Wojciechowski (dwa razy)
oraz Wojciech Leczykiewicz i Antek Stanikowski. Zmagania w tej kategorii połączone siły Trójki i Astry zakończyły
na trzynastej lokacie.
(LENA)
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Święto crossfitu w Krotoszynie
Weekend w Krotoszynie upłynął
pod znakiem crossfitu. Czołówka zawodników z Polski i z zagranicy przyjechała do naszego miasta, by stanąć do rywalizacji w zawodach LOGinLAB.
Za nami już piąta edycja tych zawodów. Trzydniowa impreza przyciągnęła
wielu sportowców. Zawodnicy i zawodniczki walczyli w siedmiu kategoriach – czterech indywidualnych oraz
trzech zespołowych. Zmagania toczyły się
na krotoszyńskim rynku oraz na odkrytym basenie. Wśród uczestników byli nawet atleci z dalekiej Korei.
W kategorii 'teens' wraz z chłopcami
rywalizowała jedna dziewczyna – Karolina Wereszczyńska. W tej grupie zwyciężył Kamil Wilczek, który wyprzedził Macieja Kaczorowskiego oraz Krystiana Babulewicza i Bartosza Ostrowskiego.

a za nim znaleźli się Jarosław Zasowski
i Michał Zajko.
W trzyosobowych zespołach męskich najlepszy był Unbroken Team, drugie miejsce zajęła ekipa Ultimate Fitness, a trzecią
zespól Skład Węgla i Papy Ursus.
W dwójkach męskich triumfował
duet Crossfit Białystok, wyprzedzając
Stajnię Crossfit oraz Bridge Nation Crossfit. Rywalizację par mieszanych wygrał
krotoszyński Team Koparki, czyli

Agnieszka Lepczyńska i Piotr Kopaczyński. Za gospodarzami uplasowały się duety Dziki Crossfit i Crossfit Toruń.
W kategorii 'man individual' bezkonkurencyjny okazał się Maciej Szybaj,
drugą lokatę zajął Erem Kim z Korei,
a trzeci był Mateusz Homski. W zmaganiach 'masters 35+' na najwyższym stopniu podium stanął Marcin Reus,

utrudniały nieco przebieg imprezy. Mimo to na trybunach przez wszystkie dni
nie brakowało kibiców. Zawodnicy dostarczyli całej widowni mnóstwo emocji.
Wszyscy z niecierpliwością czekają teraz
na kolejną edycję, gdyż z roku na rok poziom zawodów jest coraz większy.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Dla najmłodszych przygotowano kategorię 'kids'. I tutaj również w szranki
wespół z chłopcami stanęła jedna dziewczyna – Olga Wita. Wygrał Juliusz Płócienniczak, przed Bartoszem Sidorowiczem i Miłoszem Płócienniczakiem.
Wybrano także najlepszą ekipę kibicującą. Nagrodę za wspieranie swoich zawodników i nie tylko zdobyła drużyna
Stajnia Crossfit. Sobotnie ulewne deszcze

