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Zagłosuj na swojego proboszcza!
POD NASZYM PATRONATEM
Przed kilkoma dniami ruszył nasz
Plebiscyt na Ulubionego Proboszcza
Powiatu Krotoszyńskiego w 2017
roku. To już szósta edycja zabawy,
która cieszy się wielką popularnością wśród naszych Czytelników.
Na naszej liście znajduje się 27 proboszczów z terenu powiatu krotoszyńskiego. Zachęcamy do głosowania, dzięki
któremu macie możliwość wyrażenia
swojej opinii. Wkrótce dowiemy się,
z działań którego proboszcza jesteście zadowoleni najbardziej.
Po kil ku dniach gło sowa nia
na czele znajduje się (stan na 25 wrze-

śnia, godzina 10.00) ks. kan. Ryszard
Mu szyń ski z Pa ra fii Oczysz cze nia
NMP w Starymgrodzie – 32,1% oddanych dotąd głosów. Drugie miejsce
zajmuje ks. Włodzimierz Dubis z Para fii św. Izy do ra Ora cza w Biad kach – 25,7%, a trzeci jest ks. kan. Janusz Giera z Parafii św. Stanisława
Bpa w Kobylinie – 16%.
Laureata plebiscytu poznamy
o północy 5 listopada 2017. Wtedy to
nasza zabawa dobiegnie końca. Klasyfikację on-line można śledzić przez całą
dobę na www.glokalna.pl w zakładce
PLEBISCYTY
(ANKA)

Dzień Budowlańca
w CB BANASZAK

Czytaj str. 5

KROTOSZYN

Kiedy zakończy
się remont
na ulicy Stawnej?

Jak głosować?
Wyślij sms pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o treści PROBOSZCZ., podając numer
kandydata według wzoru: PROBOSZCZ. 28
Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!
Oddaj 3 głosy na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 72051

(koszt 2,46 zł z VAT).
Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567 (koszt 7,38 zł

z VAT).

Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy
ul. Stawnej w Krotoszynie, na której od tygodni trwają prace remontowe. Jak zauważyli, od dłuższego czasu nie widać, by cokolwiek tam było robione. W związku z tym dopytują, kiedy wreszcie roboty na tej drodze
się zakończą.

Zwróciliśmy się więc z tym pytaniem do zarządcy drogi, czyli
Powiatowego Zarządu Dróg. Jak się dowiedzieliśmy, termin zakończenia prac w tym miejscu został przedłużony do końca września
na wniosek wykonawcy. – Zrobiono to po akceptacji Rady Powiatu
i Zarządu. Powodem przedłużenia terminu było wykonanie sieci
wodociągowych – wyjaśnił Krzysztof Jelinowski, dyrektor PZD.
(NOVUS)
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INTERWENCJA

Kierowcy ciężarówek
pozostaną bezkarni..?

Dawid Bartkowiak

Wybuch butli z gazem

FOT.

KROTOSZYN

W poniedziałek, 18 września, w budynku jednorodzinnym przy ulicy
Grzegorzewskiej w Krotoszynie doszło do wybuchu gazu. Jeden
z mieszkańców został ranny i trafił
do szpitala.
Po odebraniu zgłoszenia na miejsce
skierowano trzy zastępy straży pożarWydawca: Wielkopolska Squad S.C.
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nej. – W przeprowadzonym rozpoznaniu ustalono, że na skutek nieszczelności instalacji kuchenki gazowej doszło
do wybuchu mieszaniny gazu – informuje Tomasz Patryas zastępca rzecznika
prasowego Komendy Powiatowej PSP
w Krotoszynie.
W budynku przebywała jedna osoba,
która doznała oparzeń twarzy i rąk. Stra-

żacy, wyposażeni w sprzęt ochrony dróg
oddechowych i w urządzenia pomiarowe,
weszli do wnętrza obiektu. – Urządzenia
pomiarowe nie wykazały obecności substancji niebezpiecznej – mówi T. Patryas.
Po przeszukaniu pomieszczenia butlę
na propan-butan wyniesiono na zewnątrz.
Druga załoga strażaków wyprowadziła osobę poszkodowaną z budynku
i udzieliła jej kwalifikowanej pierwszej pomocy, która polegała na schłodzeniu i zabezpieczeniu oparzeń oraz wsparciu psychicznym. Po przybyciu na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego lekarz
podjął decyzję o przewiezieniu osoby poszkodowanej do Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego.
Na skutek wybuchu doszło do licznych uszkodzeń konstrukcji budynku.
Będące na miejscu przedstawicielki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oceniły stopień uszkodzeń obiektu
i wydały stosowne zalecenia w kwestii
wyłączenia go z użytkowania.
(NOVUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Nie obyło się bez mandatów
Przed kilkoma dniami krotoszyńscy
policjanci uczestniczyli w działaniach
„Edward” – Europejskim Dniu bez
Ofiar Śmiertelnych. Celem tej akcji
jest zapobieganie wypadkom ze skutkiem śmiertelnym.
Działania prowadzone były w miniony
czwartek. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie podczas służby zwracali uwagę i reagowali na wykroczenia, które są głównymi przyczynami wypadków drogowych – przekraczanie dozwolonej
prędkości, niedostosowanie prędkości dowa-

Do naszej redakcji dotarła informacja, że mieszkańcy ul. Ofiar Katynia
narzekają na nieustanny ruch pojazdów ciężarowych, mimo że na tej
drodze jest ograniczenie do 8 ton.
Ponadto niszczone są studzienki kanalizacyjne i parking dla działkowców, ponieważ kierowcy wykorzystują to miejsce do zawracania.

runków drogowych, nieprawidłowe wyprzedzanie, kierowanie pojazdem pod wpływem
alkoholu czy w stanie nietrzeźwości.
Tego dnia policjanci z krotoszyńskiej
drogówki skontrolowali łącznie 27 pojazdów. Na szczęście żaden z kierowców nie
prowadził po spożyciu alkoholu.
– Gorzej było zprędkością. Na23 nałożonych mandatów aż17 było zazbyt szybką jazdę – mówi Piotr Szczepaniak, oficer prasowy
KPP w Krotoszynie. – Apelujemy do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków
ruchu iprzestrzeganie przepisów – dodaje.
(ANKA)

– To jakiś horror! Zrobili tu w zeszłym roku ładny parking dla działkowców, a tiry mają tu jakąś „zawracalnię”.
Jeżdżą do elewatora, ale jak zawracają np.
o 4.00 rano, to aż dom się trzęsie. Jakiś
czas temu przyjechał jeden tak obciążony,
że zarwał studzienkę kanalizacyjną – opowiada jeden z mieszkańców.
Krzysztof Jelinowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, oznajmił, że instytucja, którą kieruje, nie ma możliwości kontrolowania ruchu pojazdów ciężarowych
w tym miejscu. – Nie wiem, co – jako Powiatowy Zarząd Dróg – możemy wtej sprawie zrobić – stwierdza K. Jelinowski. – Nie
możemy na tej drodze komuś zabronić zawracania. Nie mamy żadnych możliwości
skontrolowania tych pojazdów.

Zwróciliśmy się również do Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie z pytaniem, czy były zgłaszane przypadki
niszczenia kanalizacji na ul. Ofiar Katynia bądź ruchu pojazdów ciężarowych
na tej drodze. Jak się okazuje, takich zgłoszeń nie odnotowano. – Społeczeństwo
musi mieć świadomość, że firmy mogą
wykupić pozwolenia na przejazd drogą
powyżej określonej tony – tłumaczy Piotr
Szczepaniak, oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszynie. – Jeśli
więc samochód ciężarowy przejeżdża tą
drogą, jest wielce prawdopodobne, że kierowca ma na to stosowne pozwolenie, które wydaje zarządca drogi. Policjanci kontrolują miejsca, gdzie nagminnie łamane
są zakazy ruchu pojazdów ciężarowych.
Zdarzało się, że kierowcy nie posiadali takich pozwoleń, ale w większości przypadków taki dokument mają.
W sprawie uszkodzonych studzienek
kanalizacyjnych policja może wszcząć postępowanie na wniosek zarządcy drogi. – Wtedy kierowca, niezależnie, czy ma
pozwolenie, czy nie, powinien zostać ukarany – wyjaśnia P. Szczepaniak.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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WYDARZENIE

Dokarmianie kotów ważniejsze Minister Błaszczak z wizytą w Kobylinie

od wizyty ministra...
W minioną środę do Kobylina przyjechał Mariusz Błaszczak, minister
spraw wewnętrznych i administracji.
Tymczasem na stronie internetowej
gminy Kobylin kompletna cisza
na temat tego – co by nie mówić, ale
jednak znaczącego – wydarzenia.
Bo że było to wydarzenie ważne i z gatunku rzadkich – nikt nie powinien mieć
wątpliwości. Pomijając wszelkie sympatie
czy antypatie polityczne, jak również powody przyjazdu tak znanego polityka
do Kobylina i ewentualne konotacje tychże odwiedzin z trwającą właśnie kampanią wyborczą (1 października odbędą się
przedterminowe wybory na burmistrza

Kobylina – przyp. red.), to – jakby nie patrzeć – wizyta szefa jednego z ważniejszych resortów w tak małym mieście jest,
niechby li tylko z kronikarskiego punktu
widzenia, wydarzeniem przez duże W. Bo
ile razy w ciągu ostatnich, powiedzmy, 20
lat do Kobylina przyjechał tak ważny polityk..? Ktoś odpowie? Owszem, niedawno
odwiedzili to miasteczko posłowie Ławniczak i Dziedziczak czy senator Mikołajczyk, lecz – z całym szacunkiem
do nich – nie są to tak istotne karty w PiS-owskiej, a więc obecnie rządzącej tym krajem, talii jak minister Błaszczak.
Mimo że dopiero wrzesień, już teraz można przewidywać, że u progu roku 2018, we wszelkich podsumowaniach, wizyta ministra Błaszczaka będzie wymieniana – obok przedterminowych wyborów oraz sporów o modernizację drogi w Kuklinowie – jako najważniejsze wydarzenia w gminie Kobylin
w roku 2017.
Dlatego musi wywoływać zdziwienie (niesmak? – zdumienie? – zdegustowanie? – do wyboru...) fakt absolutnej ciszy na temat przyjazdu ministra na stronie internetowej Kobylina, prowadzonej
przez miejscowy urząd miejski.
Można zrozumieć, że praktycznie
do ostatnich chwil nie było pewne,

o której dokładnie godzinie polityk pojawi się w Kobylinie, ale data była znana
kilka dni wcześniej. Można więc chyba
było zapowiedzieć wizytę choćby bez
podawania konkretnej godziny bądź
w przybliżeniu. Wszak mieszkańcy mają prawo wiedzieć o czymś takim i podejrzewam, że znalazłoby się wielu
chętnych, by przybyć na teren
przy strażnicy OSP, gdzie odbywała się
uroczystość. Ewentualnym usprawiedliwieniem braku informacji mogłyby być
tzw. wytyczne z góry. Czy takowe były – nie wiem.
A nawet jeśli, to cóż stoi na przeszkodzie, by jeszcze tego samego dnia albo chociaż nazajutrz zamieścić na inter-

netowej stronie gminy relację i fotogalerię z tego wydarzenia..? (ostatecznie
pojawiła się dwa dni po wizycie). Obawa
przed zarzutami o upolitycznianie urzędu? Bzdura. Byłyby to bezpodstawne
oskarżenia, albowiem o wizycie ministra, czy byłby z PiS-u, z PO, z PSL-u, czy
z jakiejkolwiek innej partii, gmina – jak
mniemam – powinna informować
mieszkańców zawsze z prostej przyczyny – bo to jest istotne wydarzenie. I tyle.
Tym bardziej, że miało ono związek
z Ochotniczą Strażą Pożarną.
A inna sprawa, że puszczenie w Internet (a więc w świat) komunikatu
„przyjeżdża/przyjechał do nas – do małego, 3-tysięcznego miasteczka – szef
MSWiA” stanowiłoby także nie lada promocję Kobylina. Naprawdę nikt o tym
nie pomyślał..?
A tymczasem dzień po wizycie Mariusza Błaszczaka na internetowej stronie Kobylina najważniejszą, a raczej najświeższą informacją była wiadomość
o akcji, skądinąd też ważnej, dokarmiania kotów wolno żyjących... A na temat
przyjazdu ministra cicho sza...
Minister nie był długo w Kobylinie.
Cóż, koty żyją wolno, minister raczej
szybko... (żeby nie było zbyt poważnie).
ANDRZEJ KAMIŃSKI

W minioną środę w Kobylinie,
na placu przed remizą Ochotniczej
Straży Pożarnej, odbyła się uroczystość z udziałem Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych
i administracji. Celem wizyty było
wręczenie promesy na zakup bojowego samochodu strażackiego dla
miejscowej jednostki. Ponadto szef
MSWiA uhonorował strażaków odznaczeniami państwowymi.
Ministrowi spraw wewnętrznych towarzyszyli wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, zastępca komendanta
głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński i komendant wojewódzki PSP w Poznaniu bryg. Andrzej
Bartkowiak.
– Dziękuję wam za waszą służbę.
Dziękuję, że jesteście zawsze wtedy, kiedy
ludzie potrzebują pomocy. Za to, że pomagacie w sytuacjach dramatycznych,
za to, że możemy na was liczyć – powiedział Mariusz Błaszczak, wyrażając
wdzięczność strażakom z PSP oraz druhom z OSP. Jednocześnie zapewnił o pełnym wsparciu ze strony władz państwowych dla poprawy warunków służby
przeciwpożarowej.
W ramach opracowanego z inicjatywy ministra Błaszczaka Programu Modernizacji Służb Mundurowych w latach 2017-2020 Państwowa Straż Pożarna otrzyma łącznie 957 mln zł. Około 400 mln zł przeznaczone zostanie
na rozbudowę i remont infrastruktury.
Ponadto blisko 30 tys. funkcjonariuszy
na początku roku otrzymało podwyżkę
w wysokości około 200 zł.
Szef MSWiA zwrócił też uwagę
na niebagatelną rolę Ochotniczych Straży
Pożarnych. – Dbamy o to, żeby OSP, szczególnie te, które są częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale pozostałe
również, były dobrze wyposażone i przygotowane do udzielania pomocy – podkreślił
polityk, przypominając, że rząd systematycznie wspiera druhów ochotników. – W 2017 roku przeznaczyliśmy
na OSP ponad 124 mln zł. To o 15 mln
więcej niż w roku ubiegłym – zaznaczył.

Ochotnicze straże są również ujęte
w Programie Modernizacji Służb Mundurowych. W ciągu czterech lat otrzymają 501 mln zł. Środki te przewidziano
na zakup sprzętu oraz inwestycje w infrastrukturę.
Kobylińska jednostka OSP otrzymała
od ministra Błaszczaka promesę na zakup
nowego samochodu. Przyznana kwota
to 750 tys. zł, z kolei wkład własny gminy
wyniósł 105 tys. zł. Środki te pozwolą
na kupno średniego wozu bojowego z napędem na cztery koła i zbiornikiem wody
o pojemności ponad 3500 litrów. Kobylińscy strażacy wniosek o nabycie takiego
pojazdu złożyli już w 2015 roku. Po uzyskaniu akceptacji komendanta powiatowego, komendanta wojewódzkiego i komendanta głównego PSP otrzymali zapewnienie, że MSWiA przychyli się
do ich prośby.
– Widzimy dzisiaj dowód naszej troski o to, by jednostki OSP dysponowały
nowoczesnym sprzętem, który pozwala
na skuteczniejsze prowadzanie akcji ratowniczych i niesienie pomocy – stwier-

dził minister Błaszczak. Nowy pojazd trafi do kobylińskich strażaków najpóźniej
do końca listopada.
Za przyjazd do Kobylina przedstawicielowi rządu podziękował pełniący obowiązki burmistrza Rafał Nowacki. – Rok
temu nasi strażacy byli na obchodach 110. rocznicy OSP w Krotoszynie.
Wtedy mówili panu, że mamy zapotrzebowanie na nowy wóz strażacki. Powiedział pan, że sprawdzi, czy jest to możliwe. Dotrzymał pan obietnicy, panie ministrze – oznajmił Rafał Nowacki.
W trakcie uroczystości Mariusz
Błaszczak wręczył również 57 strażakom
odznaczenia – Krzyże Zasługi, medale
za długoletnią służbę oraz odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Ponadto nagrodził laureatów konkursu plastycznego o tematyce przeciwpożarowej,
przeprowadzonego w szkołach podstawowych z terenu gminy. Przedszkolaki z Kobylina przygotowały dla ministra pamiątkową laurkę.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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POD NASZYM PATRONATEM

Dzień Budowlańca w CB BANASZAK

W miniony piątek w Centrum Budowlanym BANASZAK zorganizowano Dzień Budowlańca. Fachowcy
z branży mieli więc okazję zapoznać
się z najnowszymi rozwiązaniami,
proponowanymi przez producentów.
Ponadto przeprowadzono rywalizację o tytuł budowlańca roku i rozstrzygnięto konkurs REMONTOWY
ZAWRÓT GŁOWY, który był organizowany wespół z redakcją Gazety Lokalnej KROTOSZYN.
Główną nagrodą w drugiej już edycji tego konkursu był bon o war tości 1000 złotych na zakup materiałów
budowlanych i narzędzi w Centrum
Budowlanym BANASZAK. Laureatką
została Anna Karolak. Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!
W zmaganiach o miano budowlańca
roku uczestnicy najpierw rywalizowali
w trzech eliminacyjnych konkurencjach – przeniesienie na specjalnym podeście paczki styropianu, slalom z kielnią, na której znajdowały się trzy wypełnione kieliszki, wbijanie w pień gwoździa, który był dłuższy od młotka będącego do dyspozycji.
– Pół żartem, pół serio wymyślamy
konkurencje, które może nie do końca

przydają się na budowie, ale w których
trzeba wykazać się szybkością, zręcznością, siłą oraz równowagą – mówił Jarosław Sroka, kierownik Centrum Budowlanego BANASZAK.
W eliminacjach najlepszy był Radosław Mańka z firmy Kroto-Bud-Mal
Krzysztofa Jankowskiego. Wygrał dwie
z trzech konkurencji. Z drugiego miejsca
do finału wszedł Tomasz Kmiecik. Z kolei
w slalomie z kieliszkami na kielni zwyciężył Szymon Wolniak.

W finale zawodnicy musieli wykazać
się siłą oraz wytrzymałością. Konkurencja
polegała na tym, by jak najdłużej utrzymać na wysokości barków wiadra z farbami firmy CAPAROL Tytuł budowlańca
roku wywalczył Radosław Mańka.
Oprócz licznych gadżetów reklamowych
zwycięzca otrzymał laptop. Drugie miejsce zajął Szymon Wolniak, a trzeci był Tomasz Kmiecik.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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PROJEKT

Za nami pierwszy rok realizacji „Akademii zawodu”

31 sierpnia zakończył się pierwszy
etap realizacji projektu „Akademia
zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu
krotoszyńskiego”. Mimo że z przyczyn obiektywnych program ruszył
ze sporym opóźnieniem, to wszystkie założenia udało się w minionym
roku szkolnym zrealizować.
Na drodze przetargu zakupione zostało wyposażenie lub doposażenie pra-

cowni przedmiotowych w czterech szkołach, które są beneficjentami tego programu. Są to pracownia dla zawodu technik
logistyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, pracownia dla
zawodu technik informatyk w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. F.
Libelta w Krotoszynie, pracownia dla zawodu technik mechanik w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie oraz pracownia dla zawodu technik ekonomista w Zespole

Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.
W listopadzie i grudniu 2016 uczestnicy przeszli szkolenie zdoradztwa zawodowego, a następnie ukończyli kursy zawodowe,
żeby w wakacje odbyć płatne staże w jednej
z dwóch firm – MAHLE Polska S.A. i DINO Polska S.A. Nad całością realizacji zadań
czuwali szkolni koordynatorzy, partner wiodący projektu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, a także powiat krotoszyński jako partner projektu.

Udział w tym projekcie dedykowanym szkołom powiatu krotoszyńskiego,
które kształcą zawodowo, jest dużym sukcesem, albowiem spośród kilkudziesięciu
do realizacji zostało wybranych tylko
dziewięć! Całkowita wartość projektu
to 1 163 136 zł. Okres realizacji: 1 września 2016 – 31 sierpnia 2019.

W tym miesiącu rozpoczął się drugi
etap realizacji. W szkołach właśnie ruszył
nabór uczestników. Uczniowie szkół biorących udział w projekcie ponownie będą
w czasie wakacji realizować zajęcia z doradztwa zawodowego, kursy zawodowe
i staże we wspomnianych firmach.
OPRAC. (ANKA)

UROCZYSTOŚĆ

Najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia
W minioną środę w auli I Liceum
Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja
w Krotoszynie po raz kolejny odbyła
się uroczystość pod nazwą „Najzdolniejsi w powiecie”. Ideą tych spotkań jest wspieranie uzdolnionych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu, promowanie osiągnięć i dostrzeganie ich potencjału.
W trakcie uroczystości starosta Stanisław Szczotka wraz z Januszem Baszczyń-

skim, członkiem Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego, wręczyli zdolnej młodzieży
dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów. W ten sposób uhonorowano 35
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu krotoszyńskiego.
Stypendium opiewa na kwotę 500 zł. – Myślę, że 35 uczniów, którzy
otrzymali stypendia, to już bardzo dużo – mówił S. Szczotka. – Gratuluję wszystkim. Dziękuję wam zawielki trud, jaki włożyliście w naukę. Podziękowania należą się rów-

nież waszym wychowawcom oraz rodzicom.
Liczę na to, że edukacja w szkołach ponadgimnazjalnych będzie na najwyższym poziomie merytorycznym. Życzę wam dalszych
sukcesów w nauce – podsumował starosta.
Spotkanie „Najzdolniejsi w powiecie”
uświetnił występem zespół muzyczny
Smile, który tworzą uczniowie i absolwentka z trzech krotoszyńskich szkół ponadgimnazjalnych.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Wydarzenie

KONARZEW

Przeszłość

16 września w Konarzewie już po raz
trzeci odbył się tradycyjny piknik rodzinny. Organizatorem imprezy były
stowarzyszenia ,,Razem dla Konarzewa” i „Motylek”, działający
przy miejscowym SOSW. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych uczestnicy festynu bawili się
znakomicie, zwłaszcza ci najmłodsi.
W trzeciej edycji konarzewskiego pikniku położono nacisk na historię jednej
z najstarszych wsi powiatu krotoszyńskiego. Impreza rozpoczęła się od panelu dyskusyjnego historyków w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Konarzewie. Udział w spotkaniu wzięli profesor Instytutu Historii Sztuki Jan Skuratowicz, Maria Andrzejewska z Pracowni
Badań Dziedzictwa Wsi w Muzeum Narodowym Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie, Andrzej Krzyżanowski – potomek właściciela Konarzewa,
Henryka Krzyżanowskiego, lokalni historycy – dr Edward Jokiel i dr Krzysztof
Bogdan Grobelny, Karolina Grzelak – dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego
w Zdunach, Daria Nowacka – dyrektor
SOSW, Tomasz Konieczny – członek stowarzyszenia Razem dla Konarzewa, Łukasz Cichy – pasjonat historii.
Dyskutowano o historii Konarzewa,
jego właścicielach, architekturze i wystroju pałacu, zabudowie wsi oraz związkach
historycznych rodów w kontekście wsi,
Zdun i Wielkopolski. Każdy z gości poru-

szał inne kwestie, co pozwoliło na wymianę informacji, źródeł historycznych czy
innych materiałów.
Na boisku przy sali wiejskiej zaprezentowano tablice promujące Konarzew,
przygotowano prezentację multimedialną „Z życia dawnego Konarzewa”, zorganizowano plener artystyczno-historyczny
z warsztatami i pokazami dla dzieci oraz
dorosłych.
Zespół Muzyki Dawnej ARTIFEX
z Krotoszyna wprowadził wszystkich
w klimat dawnych epok. Dzieci – absolwenci z Przedszkola Publicznego w Zdunach zaprezentowały „Legendę o Zdunach”. Wystąpiły też przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w Konarzewie
oraz zespół folklorystyczny z ZSP w Koźminie Wlkp.
Członkowie Pocztu Wierzbięty demonstrowali uzbrojenie, rynsztunek oraz
walki rycerskie. Pokaz wylepiania z gliny
zaprezentowało Stowarzyszenie Monumenta Poloniae. Z kolei najmłodszych zabawiał animator-klaun. Można było
skosztować domowych wypieków, przygotowanych przez członków i sympatyków stowarzyszenia.
W sali wiejskiej każdy mógł obejrzeć
wystawę fotograficzną „Konarzew – ludzie, miejsca, pamiątki”. Była też okazja,
by zapoznać się z mapą Konarzewa, przygotowaną w ramach projektu „Wielkopolska oś czasu”.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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AKCJA

Bezpieczna droga do szkoły

11 września pierwszaki z podstawówki w Kobylinie wraz z dyrektor Mariolą Wojciechowską gościły wicestarostę Pawła Radojewskiego oraz aspiranta

Piotra Szczepaniaka z KPP w Krotoszynie. Cztery dni później do koźmińskiej
Jedynki zawitali wicestarosta, burmistrz Maciej Bratborski oraz st. sierżant Bar tosz Kar wik. W spotkaniu
uczestniczył również Jacek Zawodny,
dyrektor SP nr 1.
Przedstawiciele policji omawiali
z dziećmi zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zachowania
się w sytuacjach różnych zagrożeń. Ponadto w sposób praktyczny przećwiczono przechodzenie przez jezdnię.
Dla małych słuchaczy przygotowano

FOT. powiat-krotoszyn.pl

Akcja pod takim hasłem realizowana jest od wielu lat w ramach programu Bezpieczny Powiat Krotoszyński. W tym roku zainaugurowano ją w Kobylinie i Koźminie Wlkp.
Uczniów szkół podstawowych odwiedzili przedstawiciele starostwa oraz
Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

też spe cjal ną pre zen ta cję mul ti me dialną.
Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”
realizowana jest pod patronatem Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku, działającej
pod przewodnictwem starosty krotoszyńskiego. Celem spotkań jest wyposażenie
dzieci w elementy odblaskowe oraz ich
edukacja w zakresie komunikacyjnego
wychowania. Współorganizatorem inicjatywy jest KPP w Krotoszynie.
Przedsięwzięcie sfinansowano ze
środków starostwa. Podobne spotkania
z udziałem dzielnicowych zaplanowano
także w innych szkołach podstawowych
w powiecie.
(NOVUS)

STRAŻ POŻARNA

Powiatowa rywalizacja ochotników
10 września w Krotoszynie odbyły
się X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP. Do rywalizacji przystąpiło 19 drużyn,
w tym 10 ekip kobiecych.
Zawody sportowo-pożarnicze mają
na celu sprawdzenie przygotowania kondycyjnego, mobilności oraz zaangażowania druhów OSP z poszczególnych jednostek, co przekłada się na skuteczność
sprawnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Meldunek o gotowości startujących
drużyn przyjął starosta Stanisław Szczotka. Po uroczystym otwarciu zawodów
przez prezesa Oddziału Powiatowego
OSP RP w Krotoszynie, dh Jacka Wybierałę, odbyła się odprawa kierowników zespołów z komisją sędziowską, w trakcie
której omówiono zasady poszczególnych
konkurencji.
W grupie MDP dziewcząt triumfowała ekipa OSP Rozdrażew, wyprzedzając OSP Bestwin i OSP Brzoza.
W grupie MDP chłopców także najlep-

sza okazała się drużyna z rozdrażewskiej OSP, a dalej uplasowały się OSP
Brzoza i OSP Gałązki.
W grupie C żeńskiej pierwszy był team OSP Kaniew, kolejne lokaty zajęły
OSP Brzoza i OSP Zalesie Wielkie. Z kolei w grupie A męskiej bezkonkurencyjni byli strażacy z OSP Smolice, druga lokata przypadła OSP Baszków, a trzecia
OSP Brzoza.
W klasyfikacji gmin zwyciężył Rozdrażew, zdobywając Puchar Starosty Krotoszyńskiego. Na drugim miejscu znalazł

się Krotoszyn, za co otrzymał Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Trzeci był Kobylin, nagrodzony Pucha-

rem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
(NOVUS)

Łukasz Rabenda

OBOWIĄZKI PRACODAWCY A NISKIE TEMPERATURY OTOCZENIA
Odpowiednia odzież ochronna.

Pracodawca ma dodatkowy obowiązek wyposażenia pracownika w środki
ochrony indywidualnej, które będą dostosowane do warunków panujących w pracy.
Mają one chronić przed szkodliwymi czynnikami występującymi w miejscu pracy.
Nieodpłatna odzież i obuwie robocze muszą spełniać wymagania, które są dla nich
stawiane w Polskich Normach. W chłodnych i zimnych okresach dodatkowo pracodawca musi zapewnić odzież, która będzie chroniła przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi, tj. deszczem,

śniegiem, wiatrem i niską temperaturą.
Praca na zewnątrz.

Wykonywanie pracy na zewnątrz wymusza na właścicielu
firmy obowiązek udostępnienia
dla pracowników miejsca, gdzie
będą mogli się ogrzać oraz wypić
coś ciepłego, a także dodatkowo spożyć
posiłek regeneracyjny (w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca). Posiłki
profilaktyczne należą się także pracownikom, którzy wykonują pracę wewnątrz
budynków, gdzie temperatura otoczenia

spada poniżej 10°C. Temperatura ta również nakreśla ramy dla ciepłych napojów
w przypadku pracowników,
którzy pracują na zewnątrz.
Wymagana temperatura
w pomieszczeniu.

Temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż 14°C, chyba że technologia pracy na to nie pozwala.
W przypadku pomieszczeń, gdzie wykonywana jest praca fizyczna – lekka oraz
praca biurowa, pracodawca musi zagwarantować minimum 18°C.

Samorząd
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WYWIAD

Chcę przywrócić Gminę jej mieszkańcom!
Rafał Nowacki – kandydat na burmistrza Kobylina, przedstawia siebie jako osobę gwarantującą zmiany na lepsze. Uważa, że Kobylin zasługuje na więcej. Chcemy go zapytać o doświadczenia zetknięcia
z Urzędem Miejskim w Kobylinie jako osoby pełniącej obowiązki burmistrza oraz o kończącą się kampanię wyborczą.

sa OSP w Kobylinie udało się zakończyć
wieloletni okres oczekiwania na nowe auto bojowe dla naszej remizy. Nie ukrywam, że sprawy dotyczące Straży Pożarnej są dla mnie bardzo ważne, a Druhowie i Druhny Ochotniczych Straży Pożarnych to osoby godne najwyższego zaufania. Uroczystość wręczenia odznaczeń zasłużonym Strażakom była dla mnie niezwykle wzruszająca. Trudno było mi znaleźć właściwe słowa uznania, stając w pokorze przed tymi dzielnymi ludźmi.

Pa nie Ra fa le, wie le ra zy mó wił
Pan o konieczności zmian. Z tym samym hasłem do wyborów idą kontrkan dy da ci. Co więc wy róż nia Pa na
w tym gronie?

– Jestem zaskoczony tym, że kandydaci, którzy już rządzili Gminą Kobylin,
chcą zmian. Jest to w pewnym sensie zaprzeczenie ich dotychczasowego dorobku. Zmiany, które ja proponuję, są gruntowne. Nie chodzi mi o kosmetyczne korekty, ale o zmiany, które przywrócą
Gminę jej mieszkańcom. Chcę tego dokonać przede wszystkim poprzez oddanie głosu młodemu pokoleniu i intensywnej współpracy ponad podziałami
politycznymi. Istotne jest też włączenie
do procesu podejmowania decyzji
w Gminie Sołtysów.

W minioną środę Kobylin odwiedził
Minister Mariusz Błaszczak. Musi Pan
mieć chyba przyjaciół wśród przedstawicieli władz centralnych, skoro takie
postacie na Pana zaproszenie przyjeżdżają, w dodatku z prezentami.

– Minister Błaszczak odwiedził
przede wszystkim strażaków. To im należy się ogromna wdzięczność za codzienny
wysiłek, podejmowane ryzyko i poświęcenie. Dzięki przychylności Pana Ministra
Błaszczaka, któremu Kobylin jest szczególnie bliski, oraz dzięki staraniom Preze-

Wróćmy do tematu planów na nadchodzącą kadencję. Pana kontrkandydat chce stawiać na miejscowe firmy.
W jednym z wywiadów powiedział
wprost, że firmy te powinny składać dobrze przygotowane oferty, aby wygrywać przetargi. Czy Pan jest podobnego
zdania?

– Oczywiście, miejscowe firmy powinny się rozwijać i tworzyć miejsca pracy. Z pewnością powinny przystępować
do procedur przetargowych. Jednak
zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych ocena oferty musi być
obiektywna i nie można preferować znajomych. Procedury przetargowe muszą
być transparentne, a Gmina musi trakto-

wać oferentów sprawiedliwie i równo.
Uważam, że Gmina poprzez promocję
i politykę gospodarczą może stwarzać dobre warunki do funkcjonowania miejscowych przedsiębiorców.
Często w swoich wypowiedziach
stawia Pan na sołectwa. Czy jest to wynikiem Pana doświadczenia jako sołtysa?

– Oczywiście praca sołtysa była i jest
dla mnie ważnym doświadczeniem. Jednak nie tylko z tego powodu doceniam rolę sołectw. Do tego pory często w Gminach decyzje dotyczące między innymi
inwestycji były podejmowane bez wsłuchiwania się w głos mieszkańców wiosek.
Chcę oddać głos sołtysom, słuchać i rozmieć ich potrzeby dotyczące sołectw. Ale
także jestem i będę otwarty na ich propozycje dotyczące Gminy. Proponuję sołtysom wskazanie pięciu najważniejszych,
ich zdaniem, spraw dla sołectwa i pięciu
dla gminy.
Panie Rafale, jeżeli miałby Pan
w kilku słowach streścić dotychczasową kampanię i pracę na rzecz Gminy, co
wskaże Pan jako swój sukces, a co jeszcze przed Panem?

– Udało się przede wszystkim dzięki

kampanii zwrócić uwagę na Kobylin władzom województwa i kraju. W krótkim
czasie naszą Gminę odwiedziło sporo
ważnych gości. Mam nadzieję, jestem pewien, że wizyty zaprocentują w przyszłości. Udało się przeprowadzić pierwsze
z – mam nadzieję – cyklicznych darmowych porad prawnych dla mieszkańców
Gminy Kobylin. Otrzymałem zapewnienie od klubów sportowych KS Krotosz
oraz LKS Ceramik o chęci zorganizowania w grudniu dużych zawodów sportowych dla dzieci w ramach Turnieju
Pierwszego Kroku. Z pewnością należy
wspomnieć o zablokowaniu budowy tuczarni, na którą nie było przyzwolenia
mieszkańców.
W moich planach jest przede wszystkim doprowadzenie do pozyskania dofinansowania na drogę w Kuklinowie. Rada Gminy podjęła pochopną decyzję o natychmiastowej realizacji inwestycji, chociaż miała zapewnienie ze strony Wojewody i Ministra Dziedziczaka o możliwości pozyskania na ten cel środków. Chcę
również po wygranych wyborach wdrożyć pozostałe punkty mojego programu
wyborczego, w tym powołać Młodzieżową Radę przy Burmistrzu.
Dziękuję za dotychczasowe wyrazy
sympatii i poparcia oraz krytykę.
Pierwszego października proszę
o Państwa głos, który pozwoli na wprowadzenie zmian i nowe otwarcie dla Gminy
Kobylin.

Wydarzenia
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HISTORIA

Życie w dawnym mieście

W niedzielę, 17 września, w budynku
Muzeum Regionalnego w Krotoszynie oraz w jego okolicach zorganizowano trzecią edycję cyklicznych wydarzeń rekonstrukcyjnych pod wspólnym hasłem „Wehikuł czasu”.
Motywem przewodnim imprezy było „życie w dawnym mieście”. Parający się
dawnym rzemiosłem rekonstruktorzy
przybliżyli licznie przybyłym gościom
kulturę oraz rękodzieło minionych stuleci. Na rozstawionych kramach można było spotkać, porozmawiać, a nawet spróbować swoich sił u kowala, powroźnika, łuczarza, skryby czy mincerza. Była okazja,

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
26-28 września

godz. 15.00 - LEGO NINJAGO: FILM Dania/USA, animowany/film akcji, 90' - 3D dubbing
godz. 16.45 - LEGO NINJAGO: FILM Dania/USA, animowany/film akcji, 90' - 2D
dubbing

godz. 18.30 - PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI Polska, dramat społeczny, 113' - 2D
godz. 20.30 - TO - USA, horror, 135' - 2D
Wtorki-piątki

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat na orliku przy I LO im. H. Kołłątaja.
29 września

Spotkanie autorskie z Jolantą Bartoś oraz
promocja nowej książki pt. „Jad” o godz. 17.30 w
Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.

by samodzielnie przygotować i upiec podpłomyki, tkać oraz czerpać papier.
Dzieci miały możliwość uczestniczyć
w pojedynkach, szrankach, najazdach
z kopią na „saracena”, walce ze smokiem,
obleganiu zamku, układaniu historycznych puzzli i w olbrzymiej, historycznej
grze planszowej. Pomiędzy odwiedzającymi skradał się kat, który raz po raz zakuwał kogoś w dyby.
Można było również przymierzyć elementy zbroi i osobiście sprawdzić, ile ważyła średniowieczna broń. Goście mieli
możliwość bezpłatnego zwiedzania muzealnych ekspozycji oraz zakupu najnowszej
gry miejskiej pt. „Spacer z Jankiem”.

Do 30 września

Akcja „Przyjdź i się zapisz, zyskasz - nie
stracisz!”, organizowana przez krotoszyńską
bibliotekę. Każda osoba w wieku 7-15 lat w zamian
za dołączenie do grona czytelników otrzyma
prezent.
Wystawa autorstwa Andrzeja Roszczaka w
galerii Refektarz.
2 października

Koncert Toma Jamesa w sali kameralnej KOK-u

Wieczorem natomiast na piętrze muzeum odbył się kameralny koncert muzyki
dawnej w wykonaniu nietuzinkowego duetu: Jacek Kowalski i Paweł Iwaszkiewicz.
Organizatorem przedsięwzięcia było
Muzeum Regionalne w Krotoszynie, we
współpracy z Urzędem Miejskim w Krotoszynie, Zespołem Muzyki Dawnej Artifex, Pocztem Wierzbięty z Krotoszyna
i Radą Osiedla nr 1. Impreza odbyła się
pod honorowym patronatem burmistrza,
a jej sponsorem był SGB Bank Spółdzielczy w Krotoszynie.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

o godz. 20.00. Bilety w cenie 10 zł.

KOŹMIN WLKP.
7 października

41. edycja Biegu Maćka na dystansach 5 i 10
km. Start o godz. 12.30.
13 października

„Czesław śpiewa solo” o godz. 19.00 w sali kina
Mieszko. Bilety w cenie 45 i 55 zł.

Samorząd
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WYWIAD

Trzeba wytyczyć kierunek rozwoju Gminy
Z Mirosławem Jackowskim, kandydatem na burmistrza Kobylina w zbliżających się wyborach przedterminowych, rozmawiał Andrzej Kamiński.

wymarzymy, to musi być zgoda, bo bez
niej trudno cokolwiek osiągnąć. Zgoda
przede wszystkim w kwestii kierunku
rozwoju samej gminy, ale także zgoda
w gronie radnych oraz zgoda mieszkańców miasta i wsi. Jak wiemy, zgoda buduje – niezgoda rujnuje. A chcemy zbudować lepszą przyszłość, lepszą dla mieszkańców gminy Kobylin. Chcę, by młodzi
ludzi nie uciekali z Kobylina, by wracali
tutaj z nabytym doświadczeniem, by tutaj znaleźli swoje miejsce, tu się rozwijali,
zakładali firmy, tworzyli miejsca pracy.

Panie Mirosławie, dlaczego zdecydował się Pan ubiegać o stanowisko
burmistrza Kobylina?

– Startuję w wyborach, bo chcę, żeby
gmina Kobylin się rozwijała. Chcę, by powstawały nowe firmy, by mieszkańcy
mieli gdzie odpoczywać i rozwijać swoje
pasje, by dzieci otrzymały solidne wykształcenie.
Wiele spraw wymaga zmiany. W gminie źle się dzieje. Przykłady można by
mnożyć – liczne zaniedbania, nieprzemyślane decyzje, kłótnie. Weźmy choćby
przykład tej słynnej drogi w Kuklinowie.
Przecież radni nie powinni się kłócić o to,
czy droga ma być wyremontowana, lecz jedynie dyskutować nad tym, jak ma wyglądać ta modernizacja, za ile ma zostać zrealizowana i kiedy. Bo że ona musi być zrobiona – co do tego nie ma wątpliwości.
Krótko mówiąc – sporo rzeczy mi się
nie podoba i myślę, że zamiast narzekać
czy krytykować, warto wziąć sprawy
w swoje ręce i zrobić coś pozytywnego,
pożytecznego. Będąc burmistrzem, miał-

Jakie Pan dostrzega największe bolączki gminy Kobylin?

bym szanse wprowadzić wiele zmian, realizować ciekawe pomysłów.
Pański komitet wyborczy nazywa
się „Zgoda dla Przyszłości”. Proszę powiedzieć, jak rozumieć to wyrażenie.

– Generalnie chodzi nam – mieszkańcom – o przyszłość. O przyszłość lepszą, jaśniejszą, przyjazną, nowoczesną.
A żeby ta przyszłość była taka, jaką sobie

– Według mnie brakuje wspólnego
myślenia – gminnego. Każdy ciągnie
w swoją stronę. Gdy na przykład sołtys jakiejś wsi chce drogę, to sołtys innej wsi
od razu też się tego domaga. Musimy
zmierzać w jednym kierunku. Ponadto
brakuje terenów dla przedsiębiorstw.
Gmina nie jest w tej chwili przyjazna dla
przedsiębiorców, nie widzimy, by jakieś
nowy firmy powstawały. Nie robi się nic,
nie słucha tego, co mówią mieszkańcy.
Trzeba wyjść na zewnątrz, promować się,
przyciągać ewentualnych przedsiębiorców, tworzyć lepsze warunki, infrastruk-

turę itd. Dużo by mówić. W tej chwili
na pewno nie jesteśmy gminą atrakcyjną
dla inwestorów.
Jakich zmian potrzebuje Kobylin?

– Przede wszystkim Kobylin musi
wiedzieć, w którym kierunku chce podążać. W związku z tym trzeba stworzyć
strategię rozwoju gminy. Obecnie czegoś
takiego nie ma i chyba nikt tak naprawdę
nad tym się nie zastanawiał. Pomysły powstają ad hoc, bez przemyślenia, bez planowania, bez analizy. Konieczne jest zatem wytyczenie kierunku rozwoju.
Po drugie, musi to być skonsultowane ze
społeczeństwem. Tych konsultacji nigdy
nie było i nadal nie ma. Uważam, że trzeba konsultować poprzez przedkładanie
konkretnych projektów, a nie pytanie
mieszkańców „co byście chcieli?”. Ponadto należy poprawić skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bo póki
co Kobylin nie należy, mówiąc delikatnie,
do potentatów w tej dziedzinie. Trzeba
pozyskiwać, ile się da, oczywiście robiąc
to z głową.
Jaka inwestycja byłaby teraz dla
Pana priorytetem?

– Myślę, że najważniejsze w tym mo-

mencie jest stworzenie czegoś w rodzaju
domu kultury, czy w nowym obiekcie,
czy w jakimś zaadaptowanym – to już
kwestia do ustalenia. Chodzi o to, by
wszystkie działające na tym terenie grupy,
jak na przykład chóry czy seniorzy, miały
naprawdę fajne miejsce do spotkań. I nie
może to być znowu prowizorka. Wspaniale, że są osoby, które chcą i potrafią
zmobilizować seniorów i zachęcić ich
do wspólnych spotkań, do pracy czy rozwijania pasji. Pani Urszulo, gratuluję
i dziękuję!
Z pewnością priorytetem powinny
być także ścieżki rowerowe. To naprawdę
ważniejsza inwestycja niż boiska wielofunkcyjne, co do których mam poważne
wątpliwości, czy są niezbędne w każdej
miejscowości i czy byłyby należycie wykorzystane. W tym momencie ścieżki rowerowe są bardziej potrzebne.
Co może Pan zaoferować gminie
Kobylin, gdy zostanie burmistrzem?

– Wiedzę, doświadczenie, solidność
i rzetelność. I nie jest to czcze gadanie, bo
przecież można zobaczyć efekty tego, co
udało mi się osiągnąć. To doświadczenie,
które nabyłem, chciałbym teraz wykorzystać dla rozwoju gminy. Obiecuję ciężko
pracować, by nasza gmina stała się nowoczesnym i przyjaznym miejscem. Przyjaznym dla wszystkich mieszkańców – i młodszych, i starszych – a także
przyjaznym dla przedsiębiorców.
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Astra zbyt mocna dla Miłośników

PIŁKA NOŻNA

Pewny awans Białego Orła

Pucharowy pojedynek pomiędzy
dwoma drużynami z naszego miasta
zgromadził liczną rzeszę kibiców.
W pierwszej połowie nie było to zbyt porywające widowisko. Gracze Astry zdołali oddać zaledwie dwa celne strzały, z którymi bez problemu poradził sobie doświadczony Piotr Półtoraczyk.
Najgroźniejszą sytuację w tej części
gry stworzyli w 44. minucie Miłośnicy.
Po dwójkowej akcji Przemysław Dżałabij
stanął oko w oko z Bartoszem Jaryszem.

Odbita przez bramkarza piłka zmierzała
już do siatki, ale z linii bramkowej zdołał
ją wybić Karol Krystek.
Krótko po zmianie stron wicelider
okręgówki wyszedł na prowadzenie.
Po dośrodkowaniu Szymona Juszczaka
z prawej strony potężnym uderzeniem
z woleja popisał się Mikołaj Marciniak
i popularny Jaszyn był bezradny. Niedługo potem Miłośnicy mogli doprowadzić
do wyrównania, lecz strzał głową Jędrzeja
Paczkowa obronił Jarysz, a po uderzeniach Michała Potarzyckiego futbolówka
mijała bramkę Astry.
W 80. minucie Karol Płokarz, po minięciu trzech rywali, wpakował piłkę
do siatki. Kilka minut później na 3: 0 podwyższył Mikołaj Marciniak, ustalając rezultat meczu.

KOLARSTWO

Ostatni supermaraton
Na początku września w Rewalu odbył się ostatni wyścig z cyklu Supermaratonów Szosowych 2017.
W nadmorskiej miejscowości Radosław Kozal był najlepszy na dystansie mini, a Krzysztof Kubik zajął drugie miejsce w wyścigu mega.
– Tego dnia dopisała pogoda, nie padał deszcz i świeciło słońce. Rozpoczynaliśmy w Rewalu, jadąc do Gryfic, by
po zrobieniu małego okrążenia dojechać
do linii mety – mówi Krzysztof Kubik. – Do pokonania mieliśmy kilka małych pagórków, które przy dużej prędkości
stanowiły pewne wyzwanie.
Na krótszym dystansie mini (68 km)
najlepszy okazał się Radosław Kozal z czasem 1: 39: 13. W gronie 121 kolarzy, który ukończyli wyścig, znalazł się jeszcze jeden przedstawiciel powiatu krotoszyńskiego – Jakub Czwojda (12. miejsce – 1: 44: 13).
Na dłuższej trasie (136 km) K. Kubik
z wynikiem 3: 26: 19 był drugi i uplasował się na pierwszej pozycji w kategorii
M2. Poza nim w wyścigu startowali Artur
Paterek (15. miejsce – 3: 37: 52) oraz Rafał
Opielewicz
(83.
miejsce – 4: 26: 48). – Jestem bardzo zadowo-

lony po wyścigu w Rewalu. Chciałem powtórzyć sukces z minionego roku, co mi
się udało. Szkoda, że to już koniec ścigania
w tym roku, ponieważ forma jest ciągle
wysoka – przyznaje K. Kubik.
Przy okazji podsumowano Puchar
Polski w Supermaratonach Szosowych.
Triumfował Henryk Bętlewski ze Słup-

Miłośnicy Piłki Nożnej Krotoszyn Astra Krotoszyn 0:3 (0:0)
BRAMKI: 0:1 - Mikołaj Marciniak

(47'), 0:2 - Karol Płokarz (80'), 0:3 Mikołaj Marciniak (88')
MPN: Półtoraczyk - Adamczewski,
Brajer, Waściński, Zasieczny (75'
Baran) - Nowak (65' Rozum),
Kolibabka (70' Jańczak), Potarzycki,
Berek - Dżałabij, Paczków
ASTRA: Jarysz - Juszczak (70'
Olejnik), Jankowski, Krystek, Stach Mizerny (46' Płokarz), Lialuk, Mat.
Marciniak, Adamski (65' Kryś),
Miedziński (60' Piwowar) - Mik.
Marciniak
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

ska. Na drugim miejscu znalazł się A. Paterek (1. pozycja w M4), a na trzecim K.
Kubik (1. pozycja w M2). Wśród 2191 zawodników, którzy ukończyli choćby jeden wyscig, znaleźli się Tomasz Mosiński
(68. miejsce w open), M. Opielewicz (50.
miejsce), Czesław Seraszek (124. miejsce), Arkadiusz Zmyślony (433. miejsce),
Piotr Tyrakowski (495. miejsce), R. Kozal
(1162. miejsce), J. Czwojda (1199. miejsce), Tobiasz Walczak (1281. miejsce),
Bartłomiej Karolewski (1317. miejsce),
Piotr Lepczyński (1479. miejsce) i Leszek
Zmyślony (1810. miejsce).
– Mój rezultat w PP to efekt całorocznej ciężkiej pracy. Choć nie udało mi się
wygrać, to cieszy mnie mój wynik oraz to,
że dwóch przedstawicieli Krotoszyna
znalazło się na podium. Po krótkim odpoczynku rozpocznę przygotowania do kolejnego sezonu, który zapowiada się jeszcze ciekawiej – podsumowuje K Kubik.
– Mój sezon wyścigowy na rowerze
trwał sześć miesięcy – oznajmia A. Paterek. – Pięć wyścigów następowało tydzień po tygodniu, więc nie było czasu
na odpoczynek. W całej edycji supermaratonów przejechałem 2188 km w czasie 63: 30 h, co przełożyło się na pierwsze
miejsce w kategorii M4 na dystansie giga
oraz w górskim Pucharze Polski. Jestem
zadowolony, że duży wysiłek dał lepsze
wyniki niż w poprzednim roku – dodaje
krotoszyński kolarz.
(GRZELO)

Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski bez
trudu poradził sobie z niżej notowanym rywalem w Okręgowym Pucharze Polski. Podopieczni trenera Macieja Dolaty wygrali z GKS-em Żerków 5: 1 i awansowali do kolejnej
rundy rozgrywek.
Przyjezdni już w drugiej minucie meczu wyszli na prowadzenie. Po asyście
Szymona Gałczyńskiego piłkę w siatce
umieścił Jakub Szymkowiak. Orły poszły
za ciosem i po dwóch kwadransach prowadziły już 3: 0. Najpierw po dośrodkowaniu Dawida Dolaty z rzutu rożnego
piłkę strzałem głową do bramki skierował
J. Szymkowiak, a następnie Artur Błażejczak pokonał golkipera miejscowych uderzeniem lewą nogą.
W 57. minucie kontaktowego gola
strzelili miejscowi, po nieporozumieniu
w szeregach obronnych Białego Orła.

GKS Żerków - Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 1:5 (0:3)
BRAMKI: 0:1 - Jakub Szymkowiak

(2'), 0:2 - Jakub Szymkowiak (14'
głową), 0:3 - Artur Błażejczak (30'), 1:3
- Bartosz Kornobis (57'), 1:4 - M. Szulc
(75'), 1:5 - Adrian Derwich (82')
BIAŁY ORZEŁ: Kubiak - Majusiak,
Skowron, Grodzki (46' Idzikowski),
Maciejewski (60' Janowski - J.
Szymkowiak, Czabański, Błażejczak
(60' M. Szulc), Dolata (60' Derwich) Wach, Gałczyński
Kwadrans przed końcem na 4: 1 podwyższył wprowadzony z ławki Mikołaj Szulc,
wykorzystując podanie od Gałczyńskiego.
Rezultat meczu ustalił Adrian Derwich,
pokonując bramkarza w sytuacji sam
na sam.
(GRZELO)

STRZELANIE

Zawody o puchary
burmistrza i starosty

FOT. Antoni Azgier

Na piątej rundzie zakończyła się
przygoda Miłośników Piłki Nożnej
Krotoszyn w Okręgowym Pucharze
Polski. W starciu derbowym ulegli
bowiem Astrze Krotoszyn 0: 3. Dwie
bramki zdobył Mikołaj Marciniak.

17 września na strzelnicy I LO w Krotoszynie odbyły się otwarte zawody
strzeleckie z broni kulowej o Puchary Burmistrza Krotoszyna i Starosty
Krotoszyńskiego. W szranki stanęło 33 zawodników, którzy oddali 36
ocenianych serii.
Uczestnicy rywalizowali w dwóch
kategoriach wiekowych – juniorzy
i młodsi oraz seniorzy, w dwóch konkurencjach – karabin dowolny i pistolet
sportowy.
W młodszej kategorii w kdw-10
triumfowała Monika Jadczak (65 punktów, I LO w Krotoszynie), wyprzedzając

Mikołaja Wojciechowskiego (62 pkt., ZSP
nr 2 w Krotoszynie) i Martynę Wasielak
(59 pkt., SP nr 4 w Krotoszynie). Z kolei
w ps-10 pierwsze miejsce zajął Mikołaj Wojciechowski (49 pkt., ZSP nr 2), drugi był
Borys Staszewski (42 pkt., SP nr4), atrzecia
Martyna Wasielak (40 pkt., SP nr 4).
W zawodach seniorów w kdw-10
zwyciężył Robert Wasielak (78 pkt.,
CSiR), na drugiej lokacie znalazł się
Krzysztof Turzański (75 pkt.), a na trzeciej Piotr Jadczak (55 pkt.). W ps-10 także najlepszy był Robert Wasielak (62
pkt.), przed Piotrem Jadczakiem (56
pkt.) i Januszem Sobierajem (54 pkt.).
(NOVUS)
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Grzempowski

Astra
na
pozycji
lidera
wystartował w Sydney!
Trzy punkty w starciu z Zielonymi
Koźminek dały Astrze Krotoszyn pozycję lidera. Podopieczni trenera
Leszka Krutina wykorzystali potknięcie Piasta Czekanów, odnosząc pewne zwycięstwo w niedzielnym meczu.

Gospodarze już po pięciu minutach
prowadzili 2: 0. Najpierw Paweł Kryś wykorzystał rzut karny, podyktowany
po faulu na Krzysztofie Ratyńskim, a naAstra Krotoszyn - GOS Zieloni
Koźminek 3:1 (3:0)
BRAMKI: 1:0 - Paweł Kryś (2'

Piotr Grzempowski zdecydował się
przemierzyć połowę świata, aby wystartować w Sydney Maratonie. Reprezentant KS Krotosz spełnił tym
samym swoje największe marzenie
sportowe.
Krotoszyński zawodnik biega od 11
lat. – Od dekady działam w KS Krotosz,
gdzie poza startami zajmuję się prowadzeniem strony internetowej i naszego fanpage'a na Facebooku – mówi P. Grzempowski. – Pomysł startu wSydney zrodził się już
dwa lata temu, kiedy aplikowałem o pierwszą wizę turystyczną. Niestety, brak odwagi, determinacji oraz środków finansowych
opóźnił w czasie moją podróż – przyznaje.
Pomysł startu w Australii narodził się
w trakcie oglądania programów przyrodniczych w telewizji. – Od zawsze lubiłem
podróże, dlatego zdecydowałem się połączyć wyjazd na ten kontynent ze swoim
startem w maratonie – stwierdza.
Po 24-godzinnej podróży Grzempowski zameldował się w Sydney. – Miałem okazję zobaczyć najważniejsze miejsca w tym mieście. Zwiedziłem okolice
plaży Bondi Beach oraz Sydney Opera
House, gdzie umiejscowiona była meta
biegu – opowiada krotoszynianin.

Maraton zaczynał się bardzo wcześnie, bo już o 7.00 rano miejscowego czasu. – Na linii startu znalazłem się z grupą Polaków, którzy, podobnie jak ja, debiutowali na tej imprezie. Trasa wiodła
przez Harbour Bridge nad zatoką Port
Jackson, a następnie do Hyde Parku,
znajdującego się w centrum Sydney.
Mieliśmy do pokonania liczne podbiegi,
co było bardzo męczące. Na ostatnich
dwóch kilometrach mijaliśmy tłumy kibiców. Byłem pod ogromnym wrażeniem i miałem ciarki na plecach – oznajmia nasz biegacz.
Reprezentant Krotosza pokonał trasę
maratonu w czasie 3: 34: 29. – Gdy przekraczałem linię mety, czułem lekkie niedowierzanie – kontynuuje. – Rozpoczynając treningi biegowe u Łukasza Wałęsiaka, nigdy bym nie pomyślał, że to zamiłowanie zaprowadzi mnie do Sydney. Dzięki tej imprezie spełniłem swoje marzenia
i dlatego jestem bardzo szczęśliwy. Bieganie jest miłością mojego życia. Daje mi
możliwość rywalizacji, poznawania nowych miejsc, ludzi. Polecam wszystkim
spędzać wolny czas na bieganiu na świeżym powietrzu – podsumowuje P.
Grzempowski.
(GRZELO)

karny), 2:0 - Filip Oleśków (5'), 3:0 Mateusz Mizerny (44'), 3:1 - Konrad
Helt (85')
ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Olejnik, Wawrocki, Stach - Mizerny (83'
Miedziński), Lialuk, Kryś (83'
Adamski), Ratyński (70' Płokarz) Oleśków (85' Piwowar), Mik. Marciniak

stępnie Filip Oleśków pokonał bramkarza
Zielonych strzałem z woleja po dośrodkowaniu K. Ratyńskiego.
Krótko przed przerwą na listę strzelców wpisał się Mateusz Mizerny. Udział
przy tym golu również miał K. Ratyński,
który obsłużył kolegę z zespołu idealnym
podaniem. W efekcie M. Mizerny znalazł

się w sytuacji sam na sam z bramkarzem
i lobem skierował piłkę do siatki.
Zieloni odpowiedzieli jednym trafieniem w końcówce spotkania. Patryka
Wojtkowiaka pokonał Konrad Helt.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Marek Nowicki wrócił do Kobylina
Po dwóch porażkach z rzędu i rozstaniu z trenerem Dariuszem Wiśniewiczem Piast Kobylin pod wodzą nowego-starego szkoleniowca,
Marka Nowickiego, zanotował zwycięstwo. W wygranym 2: 1 pojedynku z GKS-em Żerków gole dla kobylinian strzelili Mateusz Olikiewicz
i Szymon Wosiek.
W porównaniu do meczu z Astrą
do podstawowego składu wskoczył Dominik Snela kosztem Błażeja Wielebińskiego. Przyjezdni objęli prowadzenie w 9.
minucie. Piłkę w środku pola przejął Marcin Kurzawa i zdecydował się na szybkie
podanie do Mateusza Olikiewicza, a ten
nie zmarnował sytuacji sam na sam
z bramkarzem GKS-u.

wolnego najlepiej zachował się Przemysław Kujawa i wpakował piłkę do siatki.
W drugiej połowie Piast miał jeszcze dwie
znakomite okazje, lecz Mateusz Wachowiak nie wykorzystał sytuacji sam na sam
z bramkarzem, a po strzale głową Wośka
piłkę z linii bramkowej wybił defensor
Żerkowa.
(GRZELO)

W 34. minucie Piast prowadził 2: 0.
Szymon Wosiek popisał się pięknym uderzeniem z rzutu wolnego i piłka zatrzepotała
w siatce. Gospodarzy mógł dobić Olikiewicz, lecz nie wykorzystał rzutu karnego, podyktowanego po faulu na Tomaszu Kokocie.
W 65. minucie GKS zdobył bramkę
kontaktową. Po dośrodkowaniu z rzutu

GKS Żerków - Piast Kobylin 1:2 (0:2)
BRAMKI: 0:1 - Mateusz Olikiewicz

(9'), 0:2 - Szymon Wosiek (34' wolny),
1:2 - Przemysław Kujawa (65')
PIAST: Poślednik - A. Kurzawa,
Pospiech, Wosiek, Snela - Olikiewicz,
Szymanowski, M. Kurzawa, Kamiński
(55' Wciórka) - Wachowiak, Kokot (91'
Jędrzejak)

ZAPASY

Reprezentanci Ceramika i Olimpijczyka na podium
W połowie września zapaśnicy z naszego powiatu z powodzeniem rywalizowali na dwóch ważnych imprezach krajowych. Przedstawiciele
LKS Ceramik Krotoszyn walczyli
na IV Otwartych Mistrzostwach Gniezna, a zapaśnicy UKS Olimpijczyk
Sulmierzyce na III Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Szkół
Gimnazjalnych w Stargardzie.
Zawody w Gnieźnie odbyły się
pod patronatem prezydenta miasta Tomasza Budasza oraz posłanki Krystyny

Łybackiej. Dorobek ekipy Ceramika to
dziesięć medali, dzięki czemu nasi zapaśnicy zdobyli Puchar Przewodniczącego
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS Tadeusza Tomaszewskiego i zajęli trzecią pozycję w klasyfikacji drużynowej.
Złote krążki wywalczyli Michał Bączyk, Hubert Krzyżański, Robert Zakoński, Mikołaj Adamczewski, Dawid
Sworowski i Sebastian Filipczak.
Na drugim stopniu podium stanął Mikołaj Rogowicz, a brąz zdobyli Jakub
Kasprzak, Remigiusz Polański i Klaudia
Mikołajczyk.

Zawodnicy Olimpijczyka Sulmierzyce zaprezentowali się w Stargardzie. – Przez dwa dni rywalizowało tam
około 250 miłośników zapasów na czterech matach. Przyjechali zawodnicy
z Niemiec i Ukrainy oraz z całego kraju.
Jestem zadowolony z postawy moich zawodniczek, które wywalczyły dwa brązowe medale – stwierdza Rafał Patalas, trener Olimpijczyka Sulmierzyce.
Na najniższym stopniu podium stanęły Ksenia Kromarek (37 kg) oraz Dominika Grobelna (57 kg). Poza nimi startowali – w grupie dzieci – Przemysław

Wizner (9. miejsce w kat. 41 kg) i Igor Orlikowski (11. miejsce w kat. 41 kg)
oraz – w gronie młodzików – Gracjan

Wieczorek (9. miejsce w kat. 59 kg) i Tomasz Kowalski (7. miejsce w kat. 73 kg).
(GRZELO)
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Derwich ojcem pierwszego zwycięstwa
Do dziewiątej kolejki ligowej Biały
Orzeł Koźmin Wielkopolski musiał czekać na zdobycie kompletu punktu.
Podopieczni trenera Macieja Dolaty
pokonali na wyjeździe Koronę Piaski 2: 1. Dwukrotnie na listę strzelców
wpisał się Adrian Derwich, który
wszedł na boisko z ławki rezerwowych.
Koźminianie po pierwszej połowie powinni wysoko prowadzić. Stworzyli bowiem
sobie pięć znakomitych okazji. Niestety, żadnej nie wykorzystali. Dawid Dolata nie trafił
do pustej bramki, a uderzenie Artura Błażejczaka obronił golkiper. Z kolei Szymon Gałczyński zmarnował trzy świetne sytuacje.
Piłka wpadła do siatki dopiero w 68.
minucie za sprawą wprowadzonego chwilę wcześniej z ławki Adriana Derwicha.
Po indywidualnej akcji Szymona Gałczyńskiego, który minął trzech rywali, piłkę otrzymał A. Derwich i bez problemu

Korona Piaski - Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 1:2 (0:0)
BRAMKI: 0:1 - Adrian Derwich

pokonał bramkarza miejscowych.
Korona doprowadziła do wyrównania po bardzo ładnej akcji. Piłka jak
po sznurku krążyła między zawodnikami
miejscowej drużyny, aż w końcu Paweł
Wasielewski strzałem nożycami umieścił
futbolówkę w siatce.
Zwycięstwo Orłom zapewnił A. Derwich, który po wygraniu pojedynku
z dwoma obrońcami sprytnym strzałem

SUMO

Trzy medale naszych zawodników
Trzy razy na podium stawali reprezentanci TA Rozum Krotoszyn i UKS
Samson Kobylin na Mistrzostwach
Polski Juniorów i Juniorek w Sumo
w Pyrzycach.
Trener Marek Konieczny tym razem
zabrał ze sobą bardzo skromną grupę, bo
zaledwie dwóch sumoków. Eryk Orwat
(TA Rozum) w kategorii 70 kg uplasował
się na drugiej pozycji, z kolei Michał Fabianowski (TA Rozum) w kat. powyżej 100 kg zajął piąte miejsce.

Liczniejszą ekipę wystawił Samson
Kobylin. Do domów z medalami wróciły

(68'), 1:1 - Paweł Wasielewski (76'), 1:2
- Adrian Derwich (84')
BIAŁY ORZEŁ: Kubiak - Majusiak,
Skowron, Grodzki, Janowski Maciejewski (60' J. Szymkowiak),
Czabański, Wach, Dolata (66'
Derwich) - Błażejczak (60' Wiła),
Gałczyński (80' M. Szulc)
zmusił golkipera do kapitulacji.
(GRZELO)

Aleksandra Małecka (drugie miejsce
w kat. 55 kg) oraz Aleksandra Bzodek
(trzecia lokata w kat. 70 kg).
Poza nimi w Pyrzycach rywalizowali
Julia Całka (7. miejsce w kat. 50 kg), Julia
Jankowiak (7. miejsce w kat. 55 kg), Marta Wielebińska (7. miejsce w kat. +70 kg),
Jakub Kobusiński (5. miejsce w kat. 60
kg), Mateusz Tyczyński (18. miejsce
w kat. 70 kg), Maciej Robakowski (5.
miejsce w kat. 90 kg) i Jarosław Ptak (9.
miejsce w kat. 90 kg).
W klasyfikacji generalnej województwo wielkopolskie sklasyfikowano na drugiej pozycji, jeśli chodzi o rywalizację żeńską, oraz na pierwszej w męskiej.
(GRZELO)

Mariusz Walkowiak
W leczeniu bólu kręgosłupa polecam terapię Dr. Coxa. Pozwala ona bowiem na bezoperacyjne zmniejszenie
przepukliny dysku i jego regenerację
nawet do 30 procent. To metoda bezpieczna i łagodna, a przede wszystkim
skuteczna. Mogą z niej skorzystać pacjenci z takimi dolegliwościami jak
rwa kulszowa i barkowa, drętwienie,
mrowienie kończyn itp. Wcześniej jedynym wyjściem był zabieg chirurgiczny, lecz dzięki terapii Dr. Coxa
operacji można uniknąć.
Metoda ta daje efekt w postaci
po mniej sze nia

się przepukliny dysku, dzięki czemu
zmniejsza się ucisk na korzenie nerwowe, co przynosi ulgę w bólu. Ponadto
dochodzi do powiększenia się otworów międzykręgowych i przywracany jest ruch
w stawach
kręgosłupa.
Najważniejszy efekt to regeneracja krążków międzykręgowych, które stają się bardziej
nawodnione, odżywione i
większe.

