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BIADKI

Autem w lampę
W poniedziałek, 5 sierpnia, w Biadkach doszło do zdarzenia drogowego. Samochód osobowy uderzył
w przydrożną lampę uliczną.
Na szczęście nikomu nic poważnego
się nie stało.
Na miejsce udały się dwa zastępy z PSP
Krotoszyn, zespół ratownictwa medycznego, pogotowie energetyczne oraz patrol policji. Do działań strażaków należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie
pierwszej pomocy osobom podróżującym
samochodem zanim dotarła karetka oraz
usunięcie rozbitych części pojazdu.

SMOLICE

Święto plonów czas zacząć!
Sierpień to czas tradycyjnych dożynek, czyli święta plonów. W sobotę, 10 sierpnia, na placu świetlicy
wiejskiej w Smolicach zostały zorganizowane uroczystości dożynkowe.
Mieszkańcy – zwłaszcza ci najmłodsi – bawili się wspaniale przy dobrej
muzycy i szeregu atrakcji.
Uroczystości poprzedził przejazd kawalkady pojazdów rolniczych ulicami
Smolic, który spotkał ze sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Następnie sołtys Wiesław Skowroński dokonał oficjalnego otwarcia imprezy, witając
wszystkich zaproszonych gości, w tym: senatora Łukasza Mikołajczyka, Tomasza
Lesińskiego – burmistrza Kobylina, st.
bryg. Jacka Strużyńskiego – komendanta
Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Krotoszynie, Karola Cieślawskiego – wiceprezesa Ochotniczej Straży

Pożarnej w Smolicach, radnych powiatowych i gminnych.
Swoje oficjalne przemówienia wygłosili przybyli na uroczystość goście, podkreślając, że dożynki są tradycją spajającą społeczności lokalne na wsiach, odwołują się
do naszych wspólnych zwyczajów i historii. Wspomniano także postać Wincentego
Witosa, działacza ruchu ludowego i jego
udział w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. – Chłop zachował w najgorszych
chwilach ziemię, religię i narodowość. Te

trzy wartości dały podstawę do stworzenia
państwa – tak mówił Wincenty Witos
na temat ruchu ludowego oraz ważnej roli
narodowej mieszkańców wsi.
Kolejnymi punktami uroczystości
były występ artystyczny dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Smolicach, prezentacja
wieńców dożynkowych i tradycyjne wręczenie chleba. Doszło również do przekazania kluczyków przez senatora Mikołajczyka i komendanta Strużyńskiego
od dawnej cysterny PSP Krotoszyn
na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Smolicach.
Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem Pacos. W międzyczasie dzieci mogły skorzystać z atrakcji:
dmuchanego zamku, kolejki strażackiej,
przejazdu kucykiem czy skosztować tradycyjnej grochówki, chleba ze smalcem
i ogórkiem. Wszyscy bawili się do białego
rana.
(NOVUS)
FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

Z POLICJI

Jednośladem bezpiecznie do celu
Pod hasłem „Bezpieczny jednoślad”
krotoszyńscy policjanci przeprowadzili akcję w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. To inicjatywa informacyjno-edukacyna w ramach działań profilaktycznych, koordynowanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
pod nazwą „Jednośladem bezpiecznie do celu”.
Akcja skierowana jest przede wszystkim do użytkowników jednośladów, których liczba w ostatnich latach znacząco
wzrosła. O popularności rowerów, motorowerów czy motocykli decyduje wiele
elementów, takich jak choćby możliwość
sprawnego przemieszczania się po zatłoczonych ulicach miast, łatwe parkowanie,
styl życia czy pasja.
Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach zmienia podejście do zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu dro-

INWESTYCJE

Odebrano drogi gminne
W środę, 7 sierpnia, zakończono zadanie, pt. „Modernizacja dróg destruktem pofrezowym”. Roboty budowlane polegały na utwardzeniu
istniejącej nawierzchni drogi destruktem bitumicznym, utrwaleniu
powierzchniowym emulsją asfaltową i grysem kamiennym oraz utwardzeniu pobocza drogi kruszywem
granitowym.
Drogi zmodernizowano w sześciu
miejscach: ulica Odolanowska w Chwaliszewie (ok. 180 m, szerokość ok. 4,0 m,

– Do zdarzenia
ok.
doszło
godz. 10.30. Na miejscu ustalono, że kierujący pojazdem marki
Ford Focus nie dostoprędkości
sował
do warunków panujących na drodze. W wyniku czego kierowca
stracił panowanie nad pojazdem i uderzył
w przydrożną latarnię. W samochodzie
znajdowały się jeszcze dwie osoby. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy i skierowano do sądu rejonowego wniosek o ukaranie go – informuje Piotr Szczepaniak,
oficer prasowy Komendy Powiatowej Poli(NOVUS)
cji w Krotoszynie.

szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m), ulica Pogodna w Biadkach
(długość ok. 450 m, szerokość ok. 3,0 m,
szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m), ulica Leśna w Gorzupi

FOT. KPP Krotoszyn
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gowym. Wypadki z udziałem użytkowników jednośladów stanowią duży problem, gdyż pociągają za sobą poważne
skutki. Stąd też podejmowane są różnorodne działania, mające na celu ograniczenie liczby takich zdarzeń, a co za tym
idzie – zmniejszenie liczby osób poszkodowanych.
Człowiek, pojazd i infrastruktura
oraz ich wzajemne interakcje warunkują
bezpieczeństwo na drodze. Dlatego podczas prowadzonej akcji policjanci przypominali uczestnikom ruchu drogowego, że
zachowanie człowieka ma największy
wpływ na bezpieczeństwo w ruchu droOPRAC. (NOVUS)
gowym.
(długość ok. 500 m, szerokość ok. 3,5 m,
szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m), ulica Leśna w Kobiernie
(długość ok. 370 m, szerokość ok. 3,5 m,
szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m), ulica Stawna w Orpiszewie
(długość ok. 200 m, szerokość ok. 3,5 m,
szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m), droga Świnków-Rudy
(ok. 150 m szerokość, ok. 3,5 m, szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m).
Wykonawcą wszystkich sześciu inwestycji był INFRAKOM KOŚCIAN Sp.
z o.o. Całkowity koszt modernizacji dróg
wyniósł 470 tys. zł.
(NOVUS)

Aktualności

Miło i rodzinnie

W niedzielę, 11 sierpnia, na terenie
przy Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano
Piknik
Rodzinny – W Zasięgu Kultury. dzieci i młodzieży czekało wiele atrakcji. Organizatorem był rzeczony GOK oraz Biblioteka Publiczna w Kobylinie.
Organizatorzy przygotowali kącik
biblioteczny, gdzie dzieci mogły w spokoju przeczytać książkę ze zbiorów biblioteki. Przygotowano także ciekawe zajęcia bębniarskie pod znane melodie,
zorganizowano warsztaty ceramiczne
oraz stolarskie. Odbyło się także malowanie na szkle. Była również możliwość

obejrzenia seansów filmowych („Książka
Zili” i „Z głową w chmurach”). Na przybyłych czekała nawet wystawa na temat
Powstania Wielkopolskiego, jaką można
było podziwiać w budynku ośrodka kultury. Oprócz tego przygotowano szereg
stoisk z lokalnym rękodziełem, a panie
z kół gospodyń wiejskich zadbały o przepyszne potrawy. Dla dzieci były dostępny także dmuchany zamek oraz zjeżdżalnia.
Dzięki sporej liczbie rozmaitych konkursów, nie zabrakło elementów rywalizacji. Warto nadmienić, iż na uczestników czekały nie lada nagrody. Jedną
z tych bardziej wartościowych był rower.

URZĄD SKARBOWY

PIT zero dla młodych
Jak informuje Urząd Skarbowy, 1 sierpnia weszły w życie przepisy o zerowym
PIT dla młodych. Aby zaliczki na PIT
od sierpnia do grudnia tego roku nie były pobierane, młody podatnik musi złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Jeśli tego nie
zrobi, zwrot podatku otrzyma w rozliczeniu rocznym za 2019 rok.
Nowa ulga w PIT obejmuje osoby, które
nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbo-

wego lub stosunku pracy nakładczej) oraz
z umów zlecenia zawartych z firmą. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby
umów czy liczby płatników.
Ulgą objęte będą przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego
limitu przychody młodego podatnika będą
zwolnione z PIT.
Wyjątkiem jest rok 2019 – limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie
obowiązywać przez 5 miesięcy – od sierpnia
do grudnia.
W 2019 r. płatnik nie będzie zobowiązany do potrącania zaliczek na PIT (od sierp-

Największym jednak zainteresowaniem dzieci oraz dorosłych cieszył się pokaz rzeźbienia w drewnie piłą spalinową
w wykonaniu Andrzeja,, Andre” Zawadzkiego. Jest to jego pasja od najmłodszych
lat. Zaczynał od strugania patyczków. Dzisiaj tworzy rzeźby rzeczywistych rozmiarów, np. ławki, zwierzęta, rośliny, grzyby,
kwietniki, kapliczki. Dzieci znakomicie bawiły się, obserwując jego warsztat. Młodzi
obserwatorzy byli pytani przez artystę o to,
co symbolizuje wykonana rzeźba. Odpowiedzi nierzadko wywoływały śmiech i zaskoczenie. Za prawidłową odpowiedź milusińscy dostawali produkt, którego nazwę
odgadli. – To, czego dokonywał ten pan było niesamowite. To był świetny pokaz sztuki, choć przyznać trzeba, że w początkowej
fazie produkcji danej rzeźby, niełatwo było
odgadnąć, co powstaje na naszych oczach.
Często także musieliśmy wykonać zadanie
matematyczne – mówiły z entuzjazmem
w głosie dzieci.
Całość imprezy podsumował popularny w całym kraju Festiwal Kolorów. Polega on na masowym wyrzucaniu w górę – przez liczną grupę osób – kolorów
Holi, które tworzą wielką, barwną chmurę. A wszystko to działo się w atmosferze
radości.
(NOVUS)
FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

nia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży
mu oświadczenie, że jego dochody w całości
korzystają ze zwolnienia od PIT. Przykładową treść takiego oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej wielkopolskiej
administracji skarbowej: www.wielkopolskie.kas.gov.pl. Podatnicy, którzy go nie złożą,
zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają
w przyszłym roku, rozliczając swój PIT
za 2019 r.
Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już
przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika). Szacuje się, że z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.
Więcej informacji o uldze znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
(US)

KROTOSZYN

Umowa na kolektory podpisana
25 lipca w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie doszło do podpisania umowy z firmą FlexiPower Group Sp. z o.
o. na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii
szansą poprawy jakości powietrza
na terenie miasta i gminy Krotoszyn” z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014-2020.
W ramach umowy wykonane zostaną instalacje solarne, wytwarzające energię cieplną na potrzeby przygotowania
ciepłej wody użytkowej o łącznej mocy
ok. 0,66 MW w 149 indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Krotoszyn.
Całkowita wartość umowy wynosi 1 860 854,13 złotych, a dofinansowanie unijne to 85% kosztów kwalifikowanych. Po stronie mieszkańców pozostaje

FOT. www.krotoszyn.pl

KOBYLIN
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wkład własny w wysokości 15% kosztów
netto + podatek VAT (8% lub 23% od całości danej inwestycji, w zależności
od miejsca montażu). Termin realizacji
inwestycji wyznaczono na 31 października.
Po podpisaniu umowy w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z odbiorcami projektu. Jeśli któryś
z mieszkańców ma dodatkowe pytania
w tym zakresie, proszony jest o kontakt
z Wydziałem Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. 62 722 74 42.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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INTERWENCJA

Czy w MAHLE respektuje się prawa pracownicze?
Do naszej redakcji zgłosili pracownicy krotoszyńskiej firmy MAHLE,
wskazując na złe – ich zdaniem – warunki pracy na odlewni
aluminium podczas mocnych upałów. Wysoka temperatura zagraża
ich zdrowiu i życiu. Zorganizowana
została nawet akcja protestacyjna,
podczas której pracownicy wywiesili
karki krytykujące postawę zarządu
spółki. Postanowiliśmy przyjrzeć się
sprawie.
– Warunkami pracy na odlewni
aluminium nie wykazują zainteresowania kadra kierownicza oraz
związki zawodowe. Pracownicy padają jak muchy – alarmują nas anonimowo pracownicy Mahle. Postanowiliśmy zapytać o to zarząd Mahle oraz przedstawicieli związków. – W okresie intensywnych
upałów pracownicy mają zapewnioną wodę pitną oraz możliwość schodzenia częściej na przerwę. Nie dotarła do mnie żadna wiadomość
o akcji protestacyjnej zorganizowanej przez pracowników – wypowiada się Krzysztof Kasprzak, przewodniczący związku zawodowego,,
NSZZ Solidarność”. Podobnie odnosi się do tej sprawy zarząd firmy,
który wskazuje, że przestrzegane są
wszelkie przepisy dotyczące BHP
odnośnie pracy w wysokich temperaturach. – MAHLE kładzie duży
nacisk na odpowiednie warunki
pracy. Dotyczy to również pracy
w okresie ekstremalnych warunków pogodowych. Wszystkie istotne przepisy prawne i regulacje obowiązują oczywiście we wszystkich
naszych zakładach. Dotyczy to również Krotoszyna, gdzie przestrzegamy wszystkich przepisów, co zostało potwierdzone przez niezależne
kontrole. W upalne dni zaopatruje-

my naszych pracowników w Krotoszynie w darmowe napoje oraz oferujemy dodatkowe przerwy w czasie pracy, a na stanowiskach, gdzie
ciepło jest najbardziej dokuczliwe,
wprowadziliśmy rotacje pracowników. Mimo, że MAHLE jako firma
produkcyjna dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ
pogody na swoich pracowników,
nie jest w stanie całkowicie wyeliminować ciepła wytwarzanego podczas produkcji. W celu poprawy sytuacji zamontowano system wentylacyjny. Nic nam nie wiadomo
o protestach powiązanych z tą tematyką – tak w przesłanym oświadczeniu zarząd koncernu Mahle odnosi do całej sprawy.
Postanowiliśmy także zwrócić się
z opinią eksperta w dziedzinie prawa pracowników, obowiązków pracodawcy i przepisów BHP. – Praca

w okresie letnim, a także wysoka
temperatura w danym pomieszczeniu wpływa na wydajność, samopoczucie i zdrowie pracownika. W sytuacji, gdy temperatura znacznie
odbiega od optymalnej, wykonywana praca może stać się mniej efektywna czy uciążliwa, a nawet szkodliwa dla zdrowia. W związku z powyższym pracodawca ma obowiązek zapewnić właściwą temperaturę w pomieszczeniu pracy, odpowiednią do rodzaju wykonywanych
czynności. Temperatura w pomieszczeniach biurowych, w których wykonuje się lekką pracę fizyczną, nie może być niższa
niż 18°C. Pozostali pracownicy, zatrudnieni w pomieszczeniach, muszą mieć zapewnioną temperaturę
nie niższą niż 14°C. Niestety przepisy nie regulują maksymalnej temperatury w pomieszczeniach. Praca
wykonywana przez pracownika

w wysokiej temperaturze, określana
jest jako praca w mikroklimacie gorącym. Zalicza się ją do prac w warunkach szkodliwych, gdzie wysoka
temperatura stanowi czynnik szkodliwy dla zdrowia w środowisku
pracy i powinna być uwzględniona
w ryzyku zawodowym. Co za tym
idzie, czynnik ten podlega obowiązkowemu przeprowadzaniu badań
i pomiarów. Pracodawca musi zapewnić właściwe warunki pracy,
dlatego w pomieszczeniach, gdzie
wykonuje się pracę, powinna być
zapewniona odpowiednia wymiana
powietrza (skuteczna wentylacja),
która uwzględniałaby funkcjonowanie pracownika w środowisku
pracy, bilans ciepła, wilgotność,
a także występujące w powietrzu
zanieczyszczenia. W czasie wykonywania pracy w wysokiej temperaturze (powyżej 28oC w pomiesz-

czeniach), pracodawca musi nieodpłatnie zapewnić pracownikom
zimne napoje, dostępne w ciągu całej zmiany roboczej w takiej ilości,
aby zaspokajały potrzeby pracujących. W przypadku pracy w gorącym mikroklimacie napoje powinny być wzbogacone w sole mineralne i witaminy. Szef ma możliwość
skrócić czas pracy lub zrobić przerwy. Skracanie jednak w ten sposób
norm czasu, bezwzględnie nie może powodować obniżenia należnego
pracownikom wynagrodzenia. Pracodawca nie ma obowiązku instalowania klimatyzacji, czy elektrycznych wiatraków w pomieszczeniach. Obecne przepisy nie regulują
kwestii możliwości odmówienia
przez pracownika wykonywania
pracy z powodu wysokich temperatur. Jednak jest przepis, który wskazuje, że w sytuacji, kiedy warunki
bezpieczeństwa i higieny pracy nie
są właściwe, kiedy pracownik
stwierdza, że ich realizowanie związane jest z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa, zdrowia, życia może odstąpić od wykonywania
czynności, przy jednoczesnym poinformowaniu swojego przełożonego. Pytanie tylko, czy jest to bezpośrednie zagrożenie? Często to sprawa dyskusyjna pomiędzy pracownikiem, pracodawcą, a także – coraz
częściej – Państwową Inspekcją Pracy – komentuje Łukasz Rabenda,
ekspert w dziedzinie prawa pracy
i BHP.
Najpewniej więc mamy do czynienia z sytuacją sporną, którą niekoniecznie da się rozwiązać, wskazując winnego w jasny i klarowny sposób.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Bieżąco
KROTOSZYN

konferencji prasowej na krotoszyńskim
rynku. Wynika z nich, że pan senator nie
zrozumiał komunikatu dla nauczycieli
szkół i przedszkoli, opublikowanego
przez Burmistrza Krotoszyna, zwłaszcza
ostatniego akapitu, w którym mowa
o prawomocnych wyrokach. Pan senator
Mikołajczyk nie jest wprawdzie prawnikiem, ale jako członek wyższej izby polskiego parlamentu oraz partii politycznej
mającej prawo wypisane na sztandarach
powinien rozumieć, co oznacza „prawomocność”. Zgodnie z art. 363 §1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie

sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy
lub inny środek zaskarżenia. Od wydanych przez Sąd Okręgowy w Kaliszu wyroków przysługiwała apelacja. W swym
komunikacie Burmistrz Krotoszyna zapowiedział, że decyzje co do wniesienia
apelacji zapadną po zapoznaniu się z argumentami zawartymi w pisemnych uzasadnieniach wyroków, a po ich uprawomocnieniu się bezzwłocznie je zrealizuje.
Po zapoznaniu się burmistrz stwierdził,
że interpretacja przepisów dokonana
przez Sąd Okręgowy w Kaliszu nie jest
w pełni przekonująca i wymaga kontroli
przez sąd II instancji – Sąd Apelacyjny.
Wydłużył się tylko proces ustalania stanu

prawnego, co w niczym nie podważa ani
nie zmienia zawartej w oświadczeniu
burmistrza deklaracji odniesienia decyzji
sądu do wszystkich nauczycieli. Niezrozumienie pojęcia „prawomocność” doprowadziło więc pana senatora do fałszywego wniosku, że dla burmistrza „nauczyciele nie są […] ważni” i do nieuzasadnionego oskarżenia o hipokryzję. Obnaża
ono jednak nie hipokryzję burmistrza,
lecz niezdolność senatora do czytania ze
zrozumieniem. Bez wątpienia osoby śledzące wiadomości podawane w mediach
tej umiejętności pozbawione nie są – czytamy w oświadczeniu Franciszka Marszałka, burmistrza Krotoszyna.

są mądrzy, inteligentni, uczciwi
i prawi ludzie, którzy nie tylko czytają ze zrozumieniem, ale też są odporni nakreowanie
rzeczywistości, jakie proponuje Pan
Burmistrz. Komunikat dla nauczycieli szkół
i przedszkoli opublikowany przez Burmistrza Krotoszyna, w tym jego ostatni akapit,
w którym mowa o prawomocnych wyrokach jest zrozumiały. Problem polega jednak natym, że Pan Burmistrz nie zrozumiał
mojej wypowiedzi. Chociaż zrozumiało ją
wielu niewykształconych, bez pozycji spo-

łecznej mieszkańców mojego okręgu, których szanuję i nie dyskryminuję, stawiając
tezy podobne do zaprezentowanej przez Pana Burmistrza na wstępie odpowiedzi zamieszczonej waktualnościach strony Krotoszyna. Specjalnie jednak dla Pana Burmistrza wyjaśniam, że moim zdaniem złożenie apelacji wprzedmiotowym sporze, oczekiwanie na prawomocne orzeczenia i naliczenie dodatkowych kosztów (za które
oczywiście zapłacą mieszkańcy Krotoszyna), zamiast wypłacenia należnych środków
nauczycielom jest grą na czas i dowodem
nahipokryzję kogoś, kto twierdzi, że „szanuje” nauczycieli iich pracę oraz „współdziała”.
Nie jestem prawnikiem, ale pojęcie prawomocności decyzji, orzeczenia, itp. jest mi

znane. Być może Pana Burmistrza rozczaruję, ale moi liczni przyjaciele i wyborcy, którzy nie mieli szans na zdobycie wykształcenia lub pozycji społecznej, a są wartościowymi ludźmi, którym obca jest hipokryzja,
również sens tego pojęcia znają.
Na koniec mała uwaga. Pisanie o sobie
w osobie trzeciej: „W swym komunikacie
Burmistrz Krotoszyna... Po zapoznaniu się
burmistrz stwierdził, że...” świadczy
o ogromnym ego (tłumaczącym nieco podejście do osób niewykształconych) lub
otym, że ktoś musi pisać teksty zaPana Burmistrza. Zatem proponuję zejść na ziemię,
między zwykłych ludzi lub samemu pochylić się nad pisaniem odpowiedzi – napisał
senator.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

– Czytanie ze zrozumieniem jest
trudną sztuką. Zazwyczaj ułatwia je wykształcenie, pozycja społeczna czy do-

FOT. www.krotoszyn.pl

Burmistrz odpowiada w kwestii nauczycieli
Podczas niedawnej konferencji prasowej senator Łukasz Mikołajczyk
poinformował, że burmistrz Krotoszyna wnioskował o apelację w kwestii wyroku sądu, który przyznał rację nauczycielom w sprawie wypłat
wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe. Włodarz naszego miasta
postanowił odnieść się do tego
w wydanym w oświadczeniu.

świadczenie życiowe. Nie gwarantują one
jednak sukcesu. Najlepszym przykładem
braku tej gwarancji są stwierdzenia pana
senatora Łukasza Mikołajczyka (lat 41,
z wykształcenia informatyk, z zawodu
nauczyciel), wypowiedziane podczas

POLEMIKA

Senator odpowiada burmistrzowi
W związku z oświadczeniem burmistrza Krotoszyna w zakresie wynagrodzeń nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, senator z ramienia
PiS Łukasz Mikołajczyk, postanowił
wyrazić swoje stanowisko. Nie szczędził przy tym słów krytyki pod adresem włodarza i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Przedstawiamy Wam zatem pełne
oświadczenie senatora Mikołajczyka w rzeczonej sprawie.
– Burmistrz Franciszek Marszałek

(lat 53, prawnik i historyk) i sztuka kreowania rzeczywistości!
Szanowny Pan Burmistrz Marszałek
twierdzi, że „czytanie ze zrozumieniem jest
trudną sztuką. Zazwyczaj ułatwia je wykształcenie, pozycja społeczna czy doświadczenie życiowe”. PSL, które reprezentuje
Pan Burmistrz dawno porzucił ludzi niewykształconych i bez wysokiej pozycji społecznej na rzecz koalicji z „elitami” III RP, komunistami i środowiskami lewackimi. Być może dlatego Burmistrz Marszałek (lat 53, historyk i prawnik) nie wie, że wśród tych niewykształconych ludzi bez pozycji społecznej
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KOŹMIN WLKP.

WYPOCZYNEK

3-dniowe uroczystości

Izydorki ponownie w górach

W miniony weekend odbyły się uroczystości ku czci Patrona Ziemi Koźmińskiej – św. Wawrzyńca. Wzięli
w nich udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, radni,
strażacy z OSP, członkowie bractwa
kurkowego, osoby duchowne oraz
mieszkańcy Koźmina Wlkp.

Dziewiąty już wakacyjny wypad
w góry zaliczył chór Izydorki, działający przy Szkoły Podstawowej
w Biadkach. W dniach 19-21 lipca
grupa pod opieką Klaudii Szubert
wypoczywała tradycyjnie w Beskidach.

W piątek wieczorem uroczystości oficjalnie rozpoczęto mszą świętą w kościele
pw. św. Stanisława w Koźminie Wlkp. Następnego dnia została zorganizowana procesja z figurą św. Wawrzyńca, która ruszyła o godzinie 18.30 z placu przy kościele
św. Stanisława. Uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta, odmawiając modlitwy, śpiewając pieśni kościelne. Pielgrzymka dotarła na Stary Rynek. Tam została odprawiona uroczysta msza święta, w trakcie
której przypomniano sylwetkę i bogatą
biografię Św. Wawrzyńca. Mówiono
o obowiązkach, jakie wynikają z faktu bycia katolikiem i naśladowcą Patrona Ziemi
Koźmińskiej. Tradycyjnie już oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Koźmińska
Orkiestra Dęta. Po mszy odbył się Apel Jasnogórski. Dokonano wówczas przeniesienia figury św. Wawrzyńca do kościoła.
W niedzielę natomiast odbyły się odpustowe msze święte.

Św. Wawrzyniec jest patronem bibliotekarzy, kucharzy, piekarzy, uczniów,
studentów, ubogich, administratorów,
winnic, straży pożarnych, wszystkich zawodów, które są bezpośrednio związane
z ogniem. Wzywano go jako orędownika
w chorobach reumatycznych, przy bólach
pleców. W ikonografii przedstawia się go
jako diakona w stroju diakońskim z kratą,
na której był męczony. Z ewangelią i krzyżem, jako rozdającego jałmużnę ubogim,
z palmą męczeństwa. Z jego biografii znamy bardzo mało faktów. Prawdopodobnie urodził się III wieku w niewielkiej osadzie Loret, niedaleko miasta Huesca
w Hiszpanii. Z przekazów została zachowana jego męczeńska śmierć w Rzymie
na rozżarzonej do czerwoności kracie,
która w ikonografii stanowi jego atrybut.
(NOVUS)

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

Miejscem noclegu był Ślemień, położony tuż za Gilowicami, czyli rodzinną
miejscowością Tomasza Adamka. Wyjazd
miał na celu doskonalenie warsztatu wokalnego, ale także miłe i aktywne spędzenie wolnego czasu.
Wypoczynek rozpoczął się od zabawy w Legendii, czyli chorzowskim wesołym miasteczku. Burzowa pogoda nie
odebrała młodym chórzystom zapału.
Atrakcji było sporo i większość z nich
udało się zaliczyć. Wieczorem grupa dotarła do Schroniska Młodzieżowego
w Ślemieniu.
Nazajutrz przyszedł czas na pracę.
Dzięki uprzejmości władz gminy Krotoszyn do Ślemienia dotarli Michał Czulak
i Mateusz Skrzyp, którzy przeprowadzili
profesjonalne warsztaty gospel. Po wytężonej pracy chórzyści udali się do karczmy Koliba Polana na Słowacji, gdzie delektowali się miejscowymi specjałami.

Nie mogło zabraknąć wędrówki
po górach. Wejście na Pilsko udało się tylko połowicznie, bo zabrakło czasu, aby
zdobyć ten szczyt. Z kolei w aquaparku
w Suchej Beskidzkiej wszyscy wyszaleli
się do woli.
Trzeciego, a zarazem ostatniego
dnia chórzyści z Biadek pojechali do Łękawicy na występ w przepięknym, góralskim kościele. Życzliwi mieszkańcy,
na czele z ks. Adamem Wyporkiem oraz

ks. Marcinem Madurą, bardzo serdecznie przywitali gości z Wielkopolski. Nagrodą za udany występ były dwie godziny na torze kar tingowym ZygZak
w Bielsku-Białej.
Członkowie chóru Izydorki wraz
z dyrygentką Klaudią Szubert bardzo
dziękują władzom gminy Krotoszyn, Stowarzyszeniu „Wspólnie dla Biadek” oraz
anonimowym sponsorom za przepiękne
wakacje.
(ANKA)

Wydarzenia

WTOREK, 13 sierpnia 2019

WIĘC WIEC

Sobotni wieczór pod znakiem rocka
10 sierpnia odbył się trzeci koncert
z cyklu WIĘC WIEC! Gwiazdy przyciągnęły na krotoszyński rynek tłumy
fanów.
Jako pierwszy na scenie pojawił się
zespół RusT. To poznański zespół, łączący
klasyczny hard rock ze współczesnym
ciężkim brzmieniem. Muzycy mogą się
pochwalić m. in. mianem laureata eliminacji do Przystanku Woodstock. Gitarzysta Szymon Szymkowiak otrzymał wtedy
także nagrodę specjalną dla najlepszego
gitarzysty. RusT są również zdobywcami
głównej nagrody Red Bull Tourbus Rytmy
Młodych. Energia bijąca od nich ze sceny
sprawiała, iż widownia nie mogła pozostać na nich obojętna.

Ostatni na scenie pojawił się Lech
Janerka, na którego wszyscy z niecierpliwością czekali. Muzyk rozpoczął swoją

karierę, tworząc Klaus Mitffoch. Z jego
udziałem zespół nagrał jeden album.
Teksty utworów muzyków odnosiły się
do rzeczywistości PRL. W 1986 roku
wydał płytę już pod swoim nazwiskiem.
Choć muzyka i teksty były na niej
znacznie spokojniejsze, zaskoczeniem
okazało się zastąpienie gitary wiolonczelą przetwarzaną elektronicznie,
na której grała i gra do dziś Bożena Janerka – żona wokalisty.
Trzecie wiecowanie przyciągnęło niemałą widownię. Dobór zespołów przypadł do gustu słuchaczom. Kolejny, a zarazem ostatni koncert z cyklu WIĘC
WIEC! odbędzie się 31 sierpnia.
(LENA)

Kolejną gwiazdą sobotniego wieczoru byli Pablopavo i Ludziki. Ta formacja
to z kolei połączenie kilku gatunków muzycznych, trudne do jednoznacznego
określenia. Wokalista, Paweł Sołtys,
od 2003 roku jest jednym z filarów zespołu Vavamuffin. A od 2009 roku rozpoczął również karierę solową pod pseudonimem Pablopavo. Współpracował z różnymi zespołami oraz solistami, czego
skutkiem jest wydanie ok. 40 płyt. Zespół
oczarował krotoszyńską publiczność niecodziennym łączeniem stylów.

KOBYLIN

Restauracja historycznego pomnika
Pomnik stojący w lasku przy drodze
ze Starego Kobylina do Długołęki doczekał się zabiegów konserwacyjnych, a wszystko to za sprawą inicjatywy mieszkańców Starego Kobylina. Gmina pokryła koszty zakupu
potrzebnych materiałów, natomiast
mieszkańcy w czynie społecznym
wykonali wszelkie prace.
Pomnik przypomina wydarzenie
z okresu II wojny światowej. W pobliskim
lasku w 1939 roku przez żandarmów niemieckich zostało zamordowanych trzech
Polaków: Izydor Korytowski, Józef Klemczak i Stanisław Tyczyński, uczestników
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Zwłoki zamordowanych pochowano

FOT. www.kobylin.pl
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na miejscu egzekucji, w uprzednio przygotowanych przez ofiary mogiłach. W 1945
roku zwłoki ekshumowano i pogrzebano
ponownie w Kobylinie: Józefa Klemczaka
i Stanisława Tyczyńskiego w kwaterze poległych i pomordowanych na cmentarzu

parafii rzymskokatolickiej, a Izydora Korytowskiego na cmentarzu ewangelickim.
Na miejscu zbrodni w 1957 roku, staraniem społeczeństwa miasta Kobylin,
wzniesiono pomnik z piaskowca z pamiątkową tablicą.
(NOVUS)

Rozmaitości
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Na Sygnale
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NA DRODZE

Stracił panowanie
nad pojazdem

NA DRODZE

FOT. PSP Krotoszyn

Z impetem w drzewo

4 sierpnia krótko po północy na drodze między Starkówcem a Łagiewnikami (gmina Kobylin) doszło
do groźnego wypadku. W wyniku
uderzenia samochodu w drzewo poszkodowana została jedna osoba.
Do działań ratowniczych zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-

-Gaśniczej w Krotoszynie oraz z OSP Zalesie Wielkie i OSP Kobylin, jak również
służby medyczne i funkcjonariuszy policji. Jak się okazało, samochód osobowy
marki BMW zjechał poza obręb jezdni
i uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że... pojazd rozpadł
się na dwie części, które wylądowały
w polu. Kierowca samodzielnie opuścił

uszkodzone auto.
Z uwagi na to, że do służb ratunkowych dotarła informacja o rzekomym potrąceniu motocyklisty, przeszukano pobliski teren, jednak innych uczestników
zdarzenia nie znaleziono. Zespół Ratownictwa Medycznego po wykonaniu badań
w karetce pogotowia podjął decyzję
o przetransportowaniu poszkodowanego
kierowcy do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Po czynnościach dochodzeniowych policji z jezdni usunięto pozostałości po zdarzeniu.
– Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że młody mieszkaniec Leszna nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, stracił panowanie nad autem, które zjechało na przeciwległy pas
jezdni i uderzyło tyłem w przydrożne
drzewo. Kierowcę zabrano do szpitala,
gdzie stwierdzono obrażenia poniżej siedmiu dni, więc zdarzenie będzie zakwalifikowane jako kolizja – mówi Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
(NOVUS)

Samochód osobowy marki Volkswagen Polo zjechał poza obręb jezdni i uderzył w drzewo. Uczestnicy wypadku samodzielnie opuścili auto. Zajął się nimi
Zespół Ratownictwa Medycznego. Po ich
przebadaniu zdecydowano o przewiezieniu poszkodowanych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

FOT. PSP Krotoszyn

4 sierpnia w Staniewie (gmina Koźmin Wlkp.) doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Osoby uczestniczące w zdarzeniu zostały przewiezione do szpitala. Według wstępnych
ustaleń policji kierowca stracił panowanie nad pojazdem.

Na koniec działań z jezdni usunięto
elementy karoserii oraz płyny eksploatacyjne. Uszkodzony pojazd zabrała pomoc
drogowa.
(NOVUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Policja ostrzega
przed oszustami
1 sierpnia w Krotoszynie doszło
do oszustwa „na policjanta – dowód
osobisty”. Starsza kobieta ostatecznie przekazała pieniądze fikcyjnemu
funkcjonariuszowi na skrzyżowaniu
ulic Zacisze / Rawicka, w pobliżu
marketu Dino.
Osoby, które tego dnia, w godzinach 15.25-15.35, poruszały się samochodem z wideo rejestratorem bądź przechodziły tamtędy, proszone są o kontakt
z Komendą Powiatową Policji w Krotoszynie bądź telefon na numer alarmowy – 112 lub 997.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie, sposób działania sprawców i metody wywodzące się z oszustwa
„na wnuczka” cały czas są modyfikowane.
Zmienia się historie, rzekome zdarzenia
i osoby uwiarygadniające – raz jest to policjant, innym razem prokurator czy sędzia.
Policja apeluje, by w takich sytuacjach zachować czujność i zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, iż ani policja, ani i inne
instytucje państwowe nie mogą dysponować naszymi pieniędzmi czy prosić
o przekazanie wrażliwych danych przez
telefon.
(NOVUS)

Z POLICJI

Zatrzymany za kradzież kratek kanalizacyjnych

Sprawa znikających kratek kanalizacyjnych zaczęła się na początku lipca.
Do kradzieży dochodziło na drogach
gminnych, powiatowych i krajowych.
Dziury pozostawione w jezdniach stwarzały niemałe zagrożenie dla uczestników
dróg. W wyniku podjęcia działań operacyjnych policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 41-letniego mieszkaniec
gminy Szlichtyngowa.
Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna tzw. studzienki kradł od 2015 roku
i sprzedawał je w punkcie skupu złomu

FOT. KPP Rawicz

Rawiccy policjanci zatrzymali 41-latka, który kradł zabezpieczające kratki kanalizacyjne, a następnie sprzedawał je w punkcie skupu złomu
w Kobylinie. Sprawca grasował nie
tylko na terenie jednego powiatu
i był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.

w Kobylinie. W ostatnim czasie zaczął to
robić nagminnie. Jego sposób działania
był dość banalny. Podjeżdżał pod losowo
wybraną kratkę kanalizacyjną, wyciągał ją
i pakował do auta. W ten sposób jednej
nocy potrafił skraść kilka ważących kilkadziesiąt kilogramów kratek. Sprzedawał

je jako złom, otrzymując 80 groszy za kilogram, a zarządców dróg narażał na straty
w wysokości kilkuset złotych.
Zatrzymany usłyszał zarzuty kradzieży. Policjanci udowodnili mu, że na terenie powiatu rawickiego skradł 60 sztuk
takich kratek o łącznej wartości ponad 28
tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty – za podobne kradzieże w sąsiednich powiatach. Mundurowi ustalili,
że w złodziejskim procederze niekiedy towarzyszyła mu 21-latka z gminy Poniec,
która również nie uniknie odpowiedzialności karnej.
W toku prowadzonych czynności policjanci w punkcie skupu złomu w Kobylinie zabezpieczyli 24 kratki. To właśnie
tam 41-latek sprzedawał skradzione mienie. Wszystko wskazuje na to, ze właściciel owego punktu również musi liczyć
się z konsekwencjami prawnymi.
(NOVUS)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
- Przede wszystkim należy zachować ostrożność. Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto
podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, lub pod policjanta, który
mówi, że nasze pieniądze są zagrożone, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań.
Podzielmy się zaraz tą informacją z bliskimi, nie działajmy sami. Pamiętajmy, że nikt nie
będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie.
- Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. Potwierdzić dane osoby
dzwoniącej możemy jedynie poprzez rozłączenie rozmowy telefonicznej i wybranie
numeru alarmowego 112.
- Nigdy nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub
przechowujemy na kontach bankowych.
- Pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze policji NIGDY nie informują o prowadzonych
działaniach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej
osobie lub przelanie na inne konta bankowe.
- Gdy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon za policjanta,
zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem.
- Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie
tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej
łatwowierności i braku rozwagi. Niespodziewane telefony osób podających się za
policjantów, od dawna niewidzianych wnuków, siostrzeńców czy kuzynów nie muszą
zakończyć się naszą finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać podstawowych
zasad. Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji, nigdy nie poprosi
o przekazanie komuś pieniędzy, przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimś
miejscu. Gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem, nie wahajmy się
zadzwonić pod bezpłatny numer 997 lub 112.

Wydarzenie
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Dzieci kontra przeszkody

W sobotę, 10 sierpnia, na krotoszyńskich błoniach zostały zorganizowane zawody dla dzieci – RUNAWAY
JUNIOR. Organizatorami wydarzenia
byli Runaway-Polski Uciekinier oraz
Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK.

Zadaniem młodych uczestników było przebiegnięcie około kilometra, na którym rozstawione były liczne przeszkody
naturalne oraz konstrukcyjne, np. piasek,
zjeżdżalnia, płotki, błoto. Osobna rywalizacja dotyczyła chłopców i dziewczynki,
przy czym obowiązywał podział na dwie

kategorie wiekowe – 4-8 i 9-13 lat. Najmłodsi mogli pobiec wraz ze swoim opiekunem. Z powodu bardzo dużego zainteresowania, organizatorzy postanowili zorganizować także,, Bieg Przyjaźni”, dla
dzieci które z różnych nie zdążyły zarejestrować się w zawodach. W sumie w biegu RUNAWAY JUNIOR wzięło
udział 300 dzieci! W międzyczasie na stadionie zorganizowano zawody BikeWay – czyli wyścig najmłodszych uczestników na rowerach. W wolnej chwili dzieci mogły się posilić oraz skorzystać także
z rozmaitych atrakcji, np. z dmuchanego
zamku czy zjeżdżalni. – Jesteśmy bardzo
zadowoleni z przebiegu imprezy oraz wysokiej frekwencji. Dzieci bawiły się wspaniale wraz z ich opiekunami. W zawodach nie było podziału na wygranych
i przegranych. Każde dziecko było zwycięzcą i otrzymało nagrodę oraz pamiątkowy medal. Dzięki dobrej współpracy
i wyjściu z inicjatywą od CSiR WODNIK
w Krotoszynie, udało się zrealizować zakładane cele – mówi Krzysztof Zmysłow-

ski, reprezentujący Runway-Polski Uciekinier.
Runaway-Polski Uciekinier na co
dzień zajmuje się organizowaniem biegów z przeszkodami w kategoriach elite,
open, for fun oraz junior. Zawody stanowią ekstremalne wyzwanie dla każdego

z uczestników. Pokonanie toru przeszkód
ma pomagać w przezwyciężaniu własnych słabości.
(NOVUS)
FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

Rozmaitości
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BIBLIOTEKA

FOT. KBP

Podsumowanie pierwszej Skorzystaj z letniej czytelni!
edycji festiwalu

Na Skwerze D-O-M przy Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera pojawiła się nowa

możliwość spędzania czasu. Uruchomiona została bowiem Czytelnia
Letnia.

Jest to miejsce, gdzie każdy może poczytać książki oraz lokalne gazety. Na czytelników czekają ławki, hamaki oraz leżaki. Biblioteka na Skwerze D-O-M uruchomiła także regał do bookcrossingu – wymiany książek. Jest to idea nieodpłatnego
przekazywania książek, najczęściej poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych miejscach, aby mógł je przeczytać
również ktoś inny – ten, kto je znajdzie.
Można je zabrać, przeczytać i znów zostawić, w tym samym lub innym miejscu.
Fundusze na realizację Skweru D-O-M Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
pozyskała z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce.
OPRAC. (ANKA)

KUKLINÓW

W spotkaniu wzięli udział Bartosz Blecha – prezes Stowarzyszenia Klub Art
i główny pomysłodawca festiwalu, Arkadiusz Blecha – skarbnik stowarzyszenia,
Dominik Górny – konferansjer i rzecznik
medialny imprezy, Piotr Muszyński – asystent Stanisława Brajera, którego obrazy
mogliśmy podziwiać podczas festiwalu, Ryszard Czuszke – wiceburmistrz Krotoszyna, Jacek Kępa – naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy UM w Krotoszynie.
Przypomnijmy, że festiwal miał na celu pokazanie osiągnięć naukowo-artystycznych, w szczególności młodego pokolenia,
a także podniesienie umiejętności i doskonalenie warsztatu osób, które rozwijają się
w określonej dziedzinie sztuki czy nauki,
zwłaszcza jeśli chodzi o lokalnych twórców
i organizacje kulturalne. Na imprezie byli
obecni wystawcy reprezentujący różne
dziedziny sztuki, technologii, doradztwa
patentowego i finansowego.
– Chciałem złożyć serdeczne podziękowania wystawcom, którzy byli obecni

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Szkoła
po remoncie
W Szkole Podstawowej w Kuklinowie odnowiono trzy pomieszczenia
przedszkolne wraz z korytarzem
przy przedszkolu oraz dwie klasy.
Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ekspertyzy technicznej i postanowienia komendanta wojewódzkiego straży pożarnej wymieniono
wykładziny podłogowe na trudnozapalne.

FOT. www.kobylin.pl

na festiwalu, a także Dominikowi Górnemu, który zgodził się to wszystko poprowadzić. Pojawiło się aż 20 nowych projektów, które w najbliższych miesiącach czy
latach będą realizowane. Będziemy nadal
współpracować z Google Internetowe Rewolucje czy Powiatowym Urzędem Pracy
w Krotoszynie w organizowaniu m. in.
szkoleń dla przedsiębiorców. Podjęliśmy
także współpracę z Towarzystwem im.
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Festiwal TECH-ART był zalążkiem tego, co
zamierzamy organizować w przyszłości – powiedział Bartosz Blecha.
Wiceburmistrz Czuszke podziękował organizatorom festiwalu za oryginalny pomysł. Wskazał jednak, że mimo bogatej oferty wystawców nie trafiła ona
do szerszego ogółu mieszkańców. – Nie
ukrywam, że jako urząd bardzo szybko
zgodziliśmy się wesprzeć logistycznie ten
projekt. Będziemy bardzo wnikliwie analizować sprawozdanie z całego festiwalu.
Mimo że wystawy były bardzo ciekawe, to
na ten moment nie spotkały się z wielkim
zainteresowaniem społecznym. Chcielibyśmy kontynuować ten projekt, ponieważ idea TECH-ART jest bardzo interesująca i warta rozważenia – stwierdził R.
Czuszke.

Szkołę po remoncie odwiedził burmistrz Tomasz Lesiński, wspólnie z Anitą
Danielczyk – naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju. – Co roku staramy się
przygotować placówki na nowy rok szkolny. Chcemy, by nasze dzieci uczyły się
w jak najlepszych warunkach. W minio-

STRAŻ POŻARNA

Z myślą o bezpieczeństwie
FOT. PSP Krotoszyn

W Urzędzie Miejskim w Krotoszynie
odbyła się konferencja prasowa,
w trakcie której podsumowano Ogólnopolski Festiwal Sztuki / Wzornictwa / Technologii TECH-ART. Impreza odbyła się 6 lipca.

20 lipca krotoszyńscy strażacy udali
się na rozpoznanie operacyjne rozpoczynającego się obozu harcer-

skiego w Helenopolu. Celem wizyty
było przede wszystkim sprawdzenie
warunków bezpieczeństwa.

nym roku szkolnym doposażyliśmy klasy
w różne pomoce za ponad 50 tys. złotych,
które pozyskaliśmy z Unii Europejskiej.
Dbamy też o bezpieczeństwo, stąd wymiana podłóg – powiedział burmistrz
Kobylina.
(NOVUS)

Sprawdzono stan przygotowania kadry oraz uczestników obozu na potencjalne zagrożenia, sposoby ich monitorowania, a także możliwości nawiązywania
łączności ze służbami ratunkowymi.
Dodatkowym elementem wizytacji
była pogadanka strażaków z harcerzami
w ramach prewencji społecznej. Poruszone zostały tematy związane z bezpieczeństwem pożarowym, ewakuacją oraz
prawidłowym zachowaniem podczas
anomalii pogodowych. Na zakończenie
strażacy wozami bojowymi sprawdzili
alternatywne drogi dojazdu do miejsca
obozu.
(NOVUS)

Rozmaitości
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Co robić z częściami do samochodu?
Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Krotoszyna z prośbą o zajęcie się
sprawą utylizacji plastikowych części
samochodowych. Jak twierdzi, na krotoszyńskim składowisku odpadów nie
chciano ich przyjąć, odsyłając kobietę
z kwitkiem.
– Podczas robienia porządków, okazało
się, iż mam sporo zbędnych części samochodowych, m. in. plastikowych paneli. Z załadowanym autem udałam się na wysypisko.
Namiejscu powiedziano mi, że nie przyjmują tego typu rzeczy. Co można zrobić

z w tym temacie? Mam wywieźć plastik
do lasu? – pyta z przekąsem mieszkanka
Krotoszyna.
W tej sprawie zwróciliśmy się więc
do Związku Międzygminnego EKO-7. – W Krotoszynie nie ma czegoś takiego,
jak wysypisko śmieci. Na ul. Ceglarskiej
od lipca 2013r. znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Na wysypiskach/składowiskach odpadów
najczęściej deponuje się odpady bądź wstępnie segreguje, natomiast PSZOK tylko przyjmuje od mieszkańców – i następnie przekazuje doinnych podmiotów – określone usta-

wą odpady komunalne. Są to meble oraz odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w całości (pochodzący z gospodarstw domowych), odpady komunalne opakowaniowe ulegające biodegradacji, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki ichemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 150 kg rocz-
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nie, zużyte opony w ilości do 4 sztuk rocznie. – tak brzmi część komunikatu, jaki
otrzymaliśmy z EKO-7.
– Zgodnie z obecnie obowiązującymi
przepisami prawa oraz sposobem klasyfikacji na podstawie rozporządzenia ministra
środowiska z9 grudnia2014 r. wsprawie katalogu odpadów, elementy samochodów
wycofanych z użytku oraz zużyte części aut
nie mogą być odbierane od mieszkańców
na PSZOK-ach. Nie będą również odbierane
od mieszkańców w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Takie części powinny trafić do stacji demontażu pojazdów
lub innych punktów uprawnionych do ich
zbiórki. Na podstawie art. 23a ust. 1 i 2 ustawy z 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojaz-

dów wycofanych z eksploatacji „Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest
obowiązany do przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych, usuniętych w trakcie naprawy, o ile nie spowoduje
to przekroczenia masy odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających
w wyniku przetwarzania w okresie roku,
określonych w pozwoleniu zintegrowanym
lub innej decyzji wzakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu za przyjęcie będących odpadami części samochodów osobowych, usuniętych w trakcie naprawy, może pobrać opłatę.”- czytamy w dalszej części
informacji.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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tą stawki. Wygrałem, bo mistrz świata
w tej specjalności powinien regularnie dokumentować swoją formę – skomentował w swoim stylu mieszkaniec naszego
powiatu.
Ostanią konkurencją było pchnięcie
kulą. Tutaj kulomiot z Łagiewnik sięgnął
srebro,
uzyskując
rówpo
no 11 m. – W trzeciej próbie uzyskałem 11,00 m, co dawało mi drugie miejsce w konkursie. Trzy zdobyte medale
można uznać jako sukces, bo przecież zostały zdobyte z kontuzją, którą teraz należy szybko wyleczyć, bo już za trzy tygodnie mistrzostwa Europy w Wenecji – podsumował Roszczak.

Roszczak z workiem medali!
Na przełomie lipca i sierpnia w Turynie odbywały się Igrzyska Europejskie Masters. W zmaganiach wystartowało ponad 20 tys. zawodników. Wśród niech znalazł się Czesław Roszczak, reprezentujący UKS
„Olimpijczyk” Pogorzela. Mieszkaniec Łagiewnik zdobył trzy krążki!
Zawody rozgrywano w 28 dyscyplinach. Pierwszą konkurencją, w jakiej wystartował łagiewniczanin był rzut oszczepem. W pierwszej próbie uzyskał 27,74 m. – Uległem kontuzji przywodziciela prawej nogi. Trzeci zawodnik
tego konkursu – Goertz Reiner z Niemiec – miał wynik o 6 cm gorszy, więc
kontynuowałem rywalizację o brązowy
medal. Niestety uraz okazał się bolesny
i kolejne rzuty były krótsze – opowiada
Czesław Roszczak, który uplasował się
tuż za podium.

(NOVUS)

Drugiego dnia zawodów nasz reprezentant rzucał młotem oraz dyskiem. – Start z dolegliwością był niewiadomą, ale pierwszy rzut od razu zapewnił
mi miejsce w finale. Już w trzeciej próbie
uzyskałem wynik 30,65 m, który wyprowadził mnie na drugie miejsce w konkursie. W ostatnim rzucie młot poleciał naj-

dalej, ale niestety wypadłem z koła – przyznał zawodnik. Konkurs zakończył się dla
niego zdobyciem srebrnego medalu.
Rywalizacja w rzucie dyskiem odbyła
się w godzinach i wieczornych, a Roszczak okazał się bezkonkurencyjny. – Uzyskanie w trzeciej kolejce wyniku 32,91 m
dało mi zdecydowaną przewagę nad resz-

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Krotoszynianie z wizytą we Francji

Delegacja została powitana przez mera Jean-Michela Lalére'a, jego zastępcę ds.
współpracy partnerskiej, Herva Boigeola,
oraz przez rodziny goszczące. Pierwszy
dzień pobytu wypełniał wspólny wypoczynek na atlantyckiej plaży w miejscowości Jard sur Mer. Wieczorem Polacy
i Francuzi spotkali się na zabawie, podczas której wymieniono podarki, życząc
sobie dalszej, owocnej współpracy.
– Dzień drugi spędziliśmy na zapoznaniu się z turystycznymi atrakcjami regionu Pays de la Loire. Nasi gospodarze
zabrali nas do Parc Oriental de
Maulévrier, czyli największego ogrodu japońskiego w Europie. Po południu zwiedzaliśmy zamek Saint Mesmin, gdzie
można było poznać niuanse życia w średniowieczu czy zaznajomić się z technikami obrony zamku, wsłuchując się także
w jego historię – relacjonuje Urszula Makiełka, prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Francuskiej.
Trzeciego dnia wizyty odbyła się ceremonia z okazji 25. rocznicy współpracy
obu miast. Wcześniej zorganizowano spotkanie robocze obu towarzystw w obecności mera Fontenay-le-Comte i burmi-

FOT. www.krotoszyn.pl

Delegacja krotoszyńskich władz samorządowych, z przewodniczącą Rady Miejskiej, burmistrzem i radnymi
oraz członkami Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, udała się
do Fontenay-le-Comte na zaproszenie tamtejszych władz samorządowych i Comité de Jumelage. Głównym celem wyjazdu były obchody 25. rocznicy podpisania umowy
o współpracy partnerskiej miast.

strza Krotoszyna. – Rozmawiano o planach na przyszłość, czyli przyszłorocznej
rewizycie naszych przyjaciół czy kontynuacji wzajemnych przedsięwzięć. Poruszano kwestię uniwersytetu języka francuskiego. Mówiono też o współpracy młodzieży z Collège Tiraqueau i Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Nie wyklucza się innych form współpracy, które powstaną z wzajemnej inspiracji – zaznacza U. Makiełka.
Po zebraniu odbyła się oficjalna ceremonia w sali reprezentacyjnej merostwa.
Zaproszeni goście z wielką uwagą wysłuchali przemówienia burmistrza Krotoszyna, przewodniczących Comité de Jumelage oraz mera, który zaproponował – dla
uczczenia rocznicy – podpisanie „Deklaracji przyjaźni” jako świadectwa wzajemnej chęci kontynuowania współpracy.
Wymieniono okolicznościowe pamiątki.
Uroczystość zakończyła wspólna fotografia około setki uczestników spotkania. Podziwiano również okolicznościowy wystrój ogrodów merostwa. Wieczorem

w kościele Notre-Dame odbył się koncert
organowy, w którym wirtuozerią wykazał
się Tomasz Głuchowski, z pochodzenia
krotoszynianin, zaproszony przez Towarzystwo CHAMADE, organizujące letni
festiwal muzyki organowej „Festi orgue 2019”. Organiście towarzyszyła artystka z Fontenay, Christine Metais.
14 lipca obchodzono francuskie
święto narodowe. Dla przedstawicieli
Krotoszyna dzień rozpoczął się Mszą św.,
zamówioną przez krotoszyńskie towarzystwo dla uczczenia pamięci Jacqueline
Bompis i Charles’a Grellarda, zmarłych
w ubiegłym roku. Następnie rodziny
goszczące przygotowały dla gości programy indywidualne, a Franciszek Marszałek – wraz z merem – uczestniczyli w oficjalnych obchodach święta narodowego.
Następnego dnia delegacja udała się w podróż powrotną. Po drodze zwiedzano liczne zabytki pięknej Bretanii oraz Mont Saint-Michel, przepiękne opactwo. Był też
czas na krótką wizytę w Brukseli.
OPRAC. (NOVUS)

ZDROWIE

Wczesna diagnoza
ratuje życie!
W połowie lipca Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE w Krotoszynie zakończyło kolejny projekt pod hasłem
„Sam decyduje o sobie”. Z przeprowadzonych badań profilaktycznych
już po raz trzeci skorzystali mężczyźni powyżej 45. roku życia, zamieszkali na terenie powiatu krotoszyńskiego.
Tradycyjnie zaproponowane badania
specjalistyczne pozwoliły ocenić stan
zdrowia 80 osób, które otrzymały szansę
przebadania całego układu moczowo-płciowego, ze szczególnym uwzględnieniem gruczołu krokowego. Uzyskana
przez każdego beneficjenta diagnoza
i przeprowadzona przy tej okazji indywidualna rozmowa ze specjalistą urologiem
to źródło wiedzy o własnym zdrowiu każdego beneficjenta, jak i występujących
w badanej dziedzinie zagrożeniach.
Według danych epidemiologicznych
nowotwory układu moczowo-płciowego
(gruczołu krokowego, nerki oraz pęcherza
moczowego) stanowią 1/3 wszystkich nowotworów diagnozowanych aktualnie
w populacji mężczyzn na świecie i w Polsce, a zagrożenie w tej dziedzinie wzrasta
wraz z wiekiem.
W przebadanej grupie osób łagodny
przerost prostaty stwierdzono u 49 osób.
Te stadia choroby dla naszego bezpieczeństwa wymagają obserwacji własnego organizmu, systematycznej kontroli specjalistycznej, a w niektórych przypadkach
podjęcia leczenia farmakologicznego, poprawiającego jakość życia poprzez zmniejszenie lub likwidację objawów chorobowych. Przestrzeganie tych zasad chroni
przed dalszymi powikłaniami, a w dalszej
kolejności przed stanowiącym dla zdrowia największe zagrożenie rakiem prostaty. Uzyskane podczas akcji zalecenia są zatem bezcennym źródłem wiedzy na ten
temat.

Efektem przeprowadzonych badań,
z uwagi na ich kompleksowy charakter, są
jednocześnie stwierdzone przypadki chorobowe, wymagające poszerzonej diagnostyki, a w konsekwencji podjęcia procesu
leczenia ratującego życie lub poprawiającego jego jakość.
Tego typu działań wymagają wymienione poniżej przypadki:
– podejrzenie choroby nowotworowej u dziewięciu przebadanych beneficjentów
– jeden przypadek torbieli jądra, jeden uchyłek jądra i dwa wodniaki jądra,
które nieleczone mogą się przekształcić
się w chorobę nowotworową
– 14 przypadków kamicy nerkowej
– 11 przypadków występujących
w nerkach torbieli
– 17 przypadków stulejki
– dwa przypadki przepukliny.
Ta grupa beneficjentów otrzymała
szczegółową informację na temat dalszego
postępowania, a wykorzystanie tej wiedzy
zależy tyko od indywidualnej, świadomej
decyzji każdej dotkniętej chorobą osoby.
Kolejna, zorganizowana przy finansowym wsparciu powiatu krotoszyńskiego,
akcja badań profilaktycznych znalazła swe
potwierdzenie w potrzebach środowiska
oraz dała mieszkańcom szansę wczesnego
wykrycia choroby. Zainteresowanie badaniami, mimo ich powtarzalności, utrzymuje się na określonym przez ich organizatora poziomie i pozwala w każdym roku
kalendarzowym przebadać kolejną grupę
beneficjentów. Korzystajcie zatem z organizowanych badań profilaktycznych,
bo – jak pokazują wyniki każdej akcji – zagrożenie chorobami układu moczowo-płciowego rośnie. Zdobywajmy i poszerzajmy swoją wiedzę zdrowotną, a dla własnego dobra w oparciu o nią obserwujmy
swój organizm i reagujmy na wysyłane
przezeń sygnały chorobowe.
(AO)
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SIATKÓWKA

AST wśród najlepszych drużyn w Polsce Spotkanie z inspiracją
28 lipca w Chorzowie rozegrano finał Mistrzostw Polski Playareny. Krotoszyńska drużyna A Seree Tee
po raz kolejny pokazała klasę.
Zespół z Krotoszyna wywalczył
awans do finału w II turnieju eliminacyjnym, który odbył się tydzień wcześniej
w Warszawie. Ekipa AST wygrała wtedy
wszystkie mecze grupowe. Ponadto pokonała team Beds. pl Bydgoszcz, a w pojedynku o wszystko trafiła na groźnego
rywala – Ganador Warszawa. Mimo
obaw krotoszynianie pewnie wygrali 3: 0.
W Chorzowie A Seree Tee trafiło
do grupy A wraz z mistrzami Polski – Dynamikami Toruń, a także Sucharkami
Białystok oraz Kopcup. pl Witkowo
Września. Z tą ostatnią ekipą krotoszyński zespół wygrał 3: 2. Potem ograł 3: 1
białostocczan oraz uległ 0: 1 toruńskiej

drużynie. AST wygrało grupę i w 1/4 finału trafiło na The Cyborgs Ruda Śląska.
Niestety, przeciwnicy okazali się zbyt
mocni, zwyciężając 3: 1.
Występujący w AST Dawid Przybyszewski został wybrany do najlepszej
szóstki turnieju. W związku z tym ma
duże szanse na powołanie do reprezentacji Polski na zbliżające się mistrzostwa
świata na Krecie.

– Szkoda meczu z The Cyborgs, ponieważ była to drużyna w naszym zasięgu. Cieszy nas jednak to, że zespół z tak
małego miasta jak Krotoszyn walczy z rywalami z całej Polski jak równy z równym.
Po raz kolejny dziękujemy osobom i instytucjom, które pomogły nam w organizacji
wyjazdu, a w szczególności Urzędowi
Miejskiemu w Krotoszynie – podsumował Robert Stawowy.
(LENA)

ZAPASY

Między 2 a 4 sierpnia w Arenie Ursynów odbył się XXVIII Memoriał Wacława Ziółkowskiego. Krotoszynianin Robert Baran uplasował się
na trzecim miejscu.
W kategorii Roberta wystartowało 17 zawodników z 12 krajów, m. in.
z Chin, Kanady, Mongolii, Niemiec, Rosji
czy Ukrainy. Pierwsza walka nie przebiegła po myśli naszego zawodnika i zakończyła się zwycięstwem Rosjanina. Bilial
Makhov nie dotarł do finału. Niemniej,
kolejna wygrana Rosjanina sprawiła, że

Baran otrzymał szansę na walkę o brązowy medal. Drugim przeciwnikiem naszego zawodnika był Kazach, Yusup Batirmurzaev. Pojedynek zakończył się przekonującą wygraną Roberta.
Walkę o brązowy medal Polak stoczył
z Węgrem. Warto dodać, iż Daniel Ligeti
pokonał Barana w czerwcu na Igrzyskach
Europejskich w Mińsku, co spowodowało
u naszego przedstawiciela jeszcze większą
satysfakcję z wygranej.
– Bardzo nas cieszy brązowy medal
w tak silnie obsadzonym turnieju. Wygrana z Węgrem pokazuje, że Robert ciągle

FOT. Wielkopolski Związek Zapaśniczy

Kolejny sukces Roberta Barana

się rozwija i choć ma już uznane nazwisko, może podnosić swój poziom – skomentował Maciej Oprysiak, członek zarządu LKS Ceramik Krotoszyn.
(LENA)

8 sierpnia Łukasz Kaczmarek spotkał się z młodymi adeptami siatkówki z Akademii Talentów oraz
UKS Polon. Siatkarz motywował
młodzież do spełniania swoich sportowych marzeń.
Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 8. To właśnie w tym miejscu zawodnik reprezentacji Polski rozpoczął
swoją przygodę ze sportem. Młodzież mogła zapoznać się z historią Łukasza dzięki
prezentacji, która została przygotowana
na tę okoliczność. Młodzi siatkarze z zaciekawieniem słuchali historii Kaczmarka, który zaczynał swoją karierę w tym samym klubie, co oni. Dzieci w ramach podziękowania za poświęcony im czas, wręczyły Łukaszowi koszulkę z numerem 8.
Nie jest to jego numer, ósemka ma przypominać mu o szkole, w której się uczył

i zaczął grać. – Tak jak wy stawiałem na tej
sali pierwsze kroki, dlatego z wielką chęcią przyjechałem was odwiedzić. Musicie
pamiętać, że nie zawsze wszystko wyjdzie, tak, jak tego chcecie. Musicie w siebie wierzyć, trenować i kto wie, może tak
jak ja, traficie do reprezentacji – mówił
do dzieci najbardziej utytułowany siatkarz z Krotoszyna. Po przybliżeniu losów
popularnego „Zwierzaka”, przyszedł czas
na pytania i pamiątkowe zdjęcia. Dzieci
z wielką chęcią uwieczniały spotkanie ze
swoim idolem autorytetem i chciały dowiedzieć się o nim jak najwięcej.
Młodzi sportowcy mieli możliwość
potrenować z Łukaszem, co zapewne
sprawiło im wielką radość. Oby spotkanie
z zawodnikiem, który zaczynał sportową
przygodę w SP8 i osiągnął tak wiele sukcesów, było dla nich inspiracją do dalszej
(LENA)
ciężkiej pracy.
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Zorganizujemy mistrzostwa świata!

10 sierpnia w hali przy ul. Olimpijskiej odbył się Puchar Europy – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski – Poland Open 2019. Sportowych emocji nie brakowało. Zawodnicy z naszego powiatu stawali
na podium 5-krotnie.
Zawodnicy rozpoczęli zmagania
od kwalifikacji. O godz. 15 nastąpiło oficjalne otwarcie zawodów, na które przybyło wielu ważnych gości, m. in. posłowie: Mariusz Witczak i Jarosław Urbaniak. Zjawili się również przedstawiciele
sejmiku województwa wielkopolskiego:
Wiesław Szczepański, Marek Sowa oraz
Jerzy Lechnerowski. Obecna była także
Alicja Wiśniewska, przedstawicielka Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przybyli
również starosta – Stanisław Szczotka
i burmistrz – Franciszek Marszałek oraz
wielu radnych powiatowych i gminnych.
Zawody połączone były z obchodami 15lecia Polskiego Związku Sumo. Były pre-

mier RP – Leszek Miller, nie mógł zjawić
się osobiście, dlatego przesłał swoje życzenia w postaci nagrania. Zasłużonym dla
sportu przyznano odznaki z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Europejskiej Federacji Sumo.
Po części oficjalnej przyszedł czas
na rywalizację. Emocji na trybunach nie
brakowało, zwłaszcza gdy na dohyo wychodzili znani krotoszyńskim kibicom zawodnicy Towarzystwa Atletycznego RO-

ZUM Krotoszyn oraz UKS Samson Kobylin. W zawodach wzięły m. in. udział reprezentacje Azerbejdżanu, Niemiec, Norwegii, Ukrainy, Węgier, Włoch. Wśród juniorów można było zobaczyć naszych zawodników – Michała Fabianowskiego
(+115 kg), Zuzannę Krystek (+95 kg),
Monikę Sowę (65 kg) oraz Julię Jankowiak (55 kg). Monika i Julia w swoich kategoriach zdobyły brązowe medale.
Wśród seniorów walczyli Aleksandra Ro-

zum (65 kg), Aron Rozum (115 kg), Mateusz Konieczny (77 kg) oraz Patryk Swora (85kg). Aleksandra wywalczyła srebrny
medal. Aron i Mateusz znaleźli się na trzecich miejscach w swoich kategoriach. – Liczba krążków zdobytych przez
naszych reprezentantów utwierdza nas
w przekonaniu, że obraliśmy dobry kierunek pod kątem szkolenia i rozwoju – podsumował występ sportowców Dariusz Fabianowski, wiceprezes Polskiego Związku
Sumo. – Kadrowicze są w dobrej formie,
co znakomicie rokuje przed kolejnymi
ważnymi sprawdzianami.
Warto dodać, iż dla większości zawodników polskiej reprezentacji, był to
ostatni sprawdzian przed mistrzostwami
świata, które odbędą się w Osace. Miłym
zaskoczeniem okazał się również fakt, iż
przyszłoroczne mistrzostwa świata będą
organizowane właśnie w naszym mieście! – Coś, co kiedyś wydawało się nierealne, stało się faktem – powiedział Dariusz Rozum, szef europejskiej i polskiej

federacji sumo. – Taka decyzja dobitnie
wskazuje, jaką markę ma polskie sumo
na świecie. A jeszcze większym splendorem jest fakt, że to nasze miasto ugości
najlepszych zawodników globu.
Sportowe zmagania to jednak nie
wszystko, co czekało na miłośników sumo. Mieszkańcy nie mogli narzekać
na brak atrakcji. Organizatorzy zadbali
o to, by kibice mogli zapoznać się z kulturą Kraju Kwitnącej Wiśni. Każdy mógł
spróbować typowej dla sumoków zupy – chanko-nabe. Chętni sprawdzili swoją cierpliwość, poznając sztukę kaligrafii.
Nie brakowało również zainteresowanych
przymierzeniem yukaty, czyli lekkiego
stroju używanego dawniej w Japonii.
Miejmy nadzieję, iż tak wysoki poziom organizacji zawodów wzbudzi
u mieszkańców większe zainteresowanie
sumo i całą kulturą japońską, a sukcesy
naszych zawodników wypromują nasze
miasto, jako polską i europejską stolicę su(LENA)
mo.
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Weronika Połczyńska
brązową medalistką ME!

Udany początek sezonu

Na niedawnych Mistrzostwach Europy Juniorów znakomicie spisała się
Weronika Połczyńska. Zawodniczka
UKS Bila Zduny w rywalizacji zespołowej, występując wespół z Bogną
Świtałą, zdobyła brązowy medal.
W zawodach w holenderskim Veldhoven udział wzięło 250 bilardzistów.
Polacy wywalczyli aż siedem medali,
w tym trzy złote.
Weronika Połczyńska, na co dzień reprezentująca UKS Bila Zduny, w rozgrywkach indywidualnych w odmianę 9 i 10-bil
zajęła 17. miejsce, a w 8-bil uplasowała się
na dziewiątej lokacie. W zmaganiach drużynowych bilardzistka zdunowskiego klubu wystąpiła wraz z Bogną Świtałą. Dziewczyny wywalczyły brąz – jako pierwsze
w historii polskiego bilarda juniorki.

Pierwszy mecz w sezonie krotoszyńska Astra rozegrała na wyjeździe
z drużyną Zjednoczonych Rychwał.
Inauguracja wypadła dobrze, bowiem nasz team zainkasował komplet oczek, ogrywając rywali 1: 0.

– Bardzo się cieszę, że mogłam
uczestniczyć w tak ważnych zawodach.
Jestem zadowolona z moich wyników,
chociaż czuję mały niedosyt, bo mogło
być jeszcze lepiej – skomentowała W. Połczyńska.
(LENA)

Dla naszych piłkarzy rywal był w tym
meczu zagadką. Nie znali bowiem zbyt dobrze możliwości zespołu gospodarzy, więc
musieli być przygotowani na wszystko.
Przez cały mecz wyczuwalna była przewaga
zespołu zKrotoszyna, jednakże wpierwszej
części premierowej odsłony Astra nie udo-

kumentowała swojej przewagi.
Okrzyk radości w szeregach przyjezdnych słyszalny był w 34. minucie gry.
Wówczas, po nieczystym zagraniu zawodnika gospodarzy, Łukasz Budziak stanął przed szansą otwarcia wyniku. Gracz
Astry pewnie wymierzył sprawiedliwość,
skutecznie egzekwując rzut karny i goście
objęli prowadzenie.
W drugiej połowie gospodarze ruszyli do ataku i próbowali zmienić wynik.
Nasz zespół grał jednak uważnie i skutecznie w defensywie, niwelując wszelkie
próby ataku przeciwnika. Do końca me-

czu żadna z drużyn nie zmieniła już wyniku, więc krotoszynianie mogli wracać
do domów w dobrych nastrojach.
O podsumowanie pierwszego w sezonie 2019/20 występu ligowego pokusił się
prezes Astry, Mariusz Ratajczak. – Uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz.
Poruszaliśmy się po boisku mądrze
i z pewnością zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Widać, że w zespole są zarówno
dumni, jak i ambitni zawodnicy, co napawa optymizmem na dalszą część rozgrywek. Cieszymy się z tych trzech punktów
i z niecierpliwością czekamy na mecz
z ekipą z Czekanowa, który – mam nadzieję – potwierdzi naszą dobrą dyspozy(LENA)
cję – spuentował.

Zjednoczeni Rychwał
– Astra Krotoszyn 0:1 (0:1)
BRAMKI: 0:1 – Łukasz Budziak (34' karny)
ASTRA: Błaszczyk – Jankowski, Olejnik,
Mizerny, Powalisz (77' Ishchuk), Budziak,
Staszewski (85' Piwowar), Polowczyk (70'
Nasalski), Reyer, Juszczak, Lewandowski
(82' Adamski)

PIŁKA NOŻNA

Pierwszy mecz, pierwsze zwycięstwo
Pierwsze spotkanie w sezonie Piast
Kobylin rozegrał z Raszkowianką
Raszków. Kobylinianie pod przewodnictwem nowego szkoleniowca – Kamila Pilarskiego, pokonali
rywali 4: 1.
Pierwsze pół godziny meczu upłynęło pod znakiem nerwowej gry z obu stron.
Każda z drużyn miała po jednej dogodnej
sytuacji bramkowej, jednak żadna z nich
nie została wykorzystana.
Niedługo potem Piast objął prowa-

dzenie. W 33. minucie gry Patryk Wciórka podał z prawej strony do Mateusza Olikiewicza. Ten zaś minął zawodnika w polu karnym i płaskim strzałem wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.
Na drugą bramkę nie trzeba było długo
czekać. Pięć minut później Szymanowski
prostopadle wyprowadził piłkę do Wciórki, który przekazał ją Jakubowi Smektale.
Ten w sytuacji sam na sam minął bramkarza i zwiększył przewagę nad rywalem.
W drugiej połowie na efektywną akcję trzeba było czekać ledwie 6 minut.

PŁYWANIE

Zwycięstwo Moniki Jadczak

Pod koniec lipca na jeziorze Wonieść w Nowym Dębcu odbyły się zawody pływackie. Znakomicie spisała
się Monika Jadczak, która była najlepsza wśród kobiet.
W szranki stanęło 89 pływaków z całego kraju. Zawodnicy mieli do wyboru
dwa dystanse – 1900 oraz 3800 metrów.

Monika Jadczak startowała nakrótszym
dystansie. Krotoszynianka, naco dzień reprezentująca KS Krotosz, z czasem 34 minuty
i 20 sekund okazała się najszybsza w gronie
pań. Tym samym nasza zawodniczka już
po raz drugi wygrała w Nowym Dębcu.
W grupie mężczyzn zwyciężył Bartosz Grzybek z Poznania z rezultatem 25
minut i 58 sekund.
(ANKA)

Raszkowianka Raszków
– Piast Kobylin 1:4 (0:2))
BRAMKI: 0:1 – Mateusz Olikiewicz (33'),
0:2 – Jakub Smektała (38'), 0:3 – Marcin
Kurzawa (51'), 1:3 – Jakub Borecki (65'
karny), 1:4 – Mateusz Olikiewicz (72')
Piast: B. Wosiek – A. Kurzawa, S. Wosiek,
Snela, Kubiak (89' Knuła), Wciórka (79'
E. Jędrzejak), Szymanowski (89' Larski),
M. Kurzawa (79' Kokot), Olikiewicz,
Smektała (89' Frąckowiak), Wachowiak
(68' K. Jędrzejak)

Marcin Kurzawa zdecydował się na uderzenie po ziemi z 15 metrów. Piłka wpadła do bramki przy krótkim słupki.
W 65. minucie meczu Raszkowianka
zdobyła gola dzięki skutecznie egzekwowanej jedenastce. Ostatnią bramkę zdo-

był Olikiewicz, który po podaniu Smektały, trafił do siatki z granicy pola karnego.
Ostatni kwadrans meczu nie przyniósł
zmiany rezultatu, choć obie ekipy mogły
zdobyć o gola więcej.
(LENA)

