
NR 207 � WTOREK 26 WRZEŚNIA 2017 �  NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM � e -ma il: re dak cja@glo kal na.pl

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�

DZIŚ W NU ME RZE:
� NA SYGNALE

Wybuch butli z gazem
w Krotoszynie

Czytaj na str. 2

� INTERWENCJA 

Ciężarówki na 
ul. Ofiar Katynia

Czytaj na str. 2

� EDUKACJA 

Stypendia starosty
zostały wręczone

Czytaj na str. 6

� MOTORYZACJA 

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� WYWIADY

Rozmawiamy 
z kandydatami 
na burmistrza Kobylina

Czytaj na str. 11 i 13

� SPORT

Piotr Grzempowski
wystartował w Sydney

Czytaj na str. 15

WYDARZENIE

Minister Błaszczak 
z wizytą 
w Kobylinie Czytaj str. 4

POD NASZYM PATRONATEM

Dzień Budowlańca 
w CB BANASZAK

Czytaj str. 5

NASZA AKCJA

Zagłosuj na swojego proboszcza!

Przed kil ko ma dnia mi ru szył nasz
Ple bi scyt na Ulu bio ne go Pro bosz cza
Po wia tu Kro to szyń skie go w 2017
ro ku. To już szó sta edy cja za ba wy,
któ ra cie szy się wiel ką po pu lar no -
ścią wśród na szych Czy tel ni ków.

Na na szej li ście znaj du je się 27 pro -
bosz czów z te re nu po wia tu kro to szyń -
skie go. Za chę ca my do gło so wa nia, dzię ki
któ re mu ma cie moż li wość wy ra że nia
swo jej opi nii. Wkrót ce do wie my się,
z dzia łań któ re go pro bosz cza je ste ście za -
do wo le ni naj bar dziej. 

Po kil ku dniach gło so wa nia
na cze le znaj du je się (stan na 25 wrze -

śnia, go dzi na 10.00) ks. kan. Ry szard
Mu szyń ski z Pa ra fii Oczysz cze nia
NMP w Sta rym gro dzie – 32,1% od da -
nych do tąd gło sów. Dru gie miej sce
zaj mu je ks. Wło dzi mierz Du bis z Pa -
ra fii św. Izy do ra Ora cza w Biad -
kach – 25,7%, a trze ci jest ks. kan. Ja -
nusz Gie ra z Pa ra fii św. Sta ni sła wa
Bpa w Ko by li nie – 16%. 

Lau re ata ple bi scy tu po zna my
o pół no cy 5 li sto pa da 2017. Wte dy to
na sza za ba wa do bie gnie koń ca. Kla sy fi -
ka cję on -li ne moż na śle dzić przez ca łą
do bę na www.glokalna.pl w zakładce
PLEBISCYTY

(AN KA)

KROTOSZYN

Kiedy zakończy 
się remont 
na ulicy Stawnej?

Do na szej re dak cji zgło si li się miesz kań cy
ul. Staw nej w Kro to szy nie, na któ rej od ty -
go dni trwa ją pra ce re mon to we. Jak za uwa -
ży li, od dłuż sze go cza su nie wi dać, by co kol -
wiek tam by ło ro bio ne. W związ ku z tym do -
py tu ją, kie dy wresz cie ro bo ty na tej dro dze
się za koń czą. 

Zwró ci li śmy się więc z tym py ta niem do za rząd cy dro gi, czy li
Po wia to we go Za rzą du Dróg. Jak się do wie dzie li śmy, ter min za koń -
cze nia prac w tym miej scu zo stał prze dłu żo ny do koń ca wrze śnia
na wnio sek wy ko naw cy. – Zro bio no to po ak cep ta cji Ra dy Po wia tu
i Za rzą du. Po wo dem prze dłu że nia ter mi nu by ło wy ko na nie sie ci
wo do cią go wych – wy ja śnił Krzysz tof Je li now ski, dy rek tor PZD.

(NO VUS)

Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o tre ści PRO BOSZCZ., po da jąc nu mer
kan dy da ta we dług wzo ru: PRO BOSZCZ. 28
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Od daj 3 gło sy na swo je go fa wo ry ta. Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 72051
(koszt 2,46 zł z VAT).
Od daj 10 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 76567 (koszt 7,38 zł
z VAT).



W po nie dzia łek, 18 wrze śnia, w bu -
dyn ku jed no ro dzin nym przy uli cy
Grze go rzew skiej w Kro to szy nie do -
szło do wy bu chu ga zu. Je den
z miesz kań ców zo stał ran ny i tra fił
do szpi ta la. 

Po ode bra niu zgło sze nia na miej sce
skie ro wa no trzy za stę py stra ży po żar -

nej. – W prze pro wa dzo nym roz po zna -
niu usta lo no, że na sku tek nie szczel no -
ści in sta la cji ku chen ki ga zo wej do szło
do wy bu chu mie sza ni ny ga zu – in for -
mu je To masz Pa try as za stęp ca rzecz ni ka
pra so we go Ko men dy Po wia to wej PSP
w Kro to szy nie. 

W bu dyn ku prze by wa ła jed na oso ba,
któ ra do zna ła opa rzeń twa rzy i rąk. Stra -

ża cy, wy po sa że ni w sprzęt ochro ny dróg
od de cho wych i w urzą dze nia po mia ro we,
we szli do wnę trza obiek tu. – Urzą dze nia
po mia ro we nie wy ka za ły obec no ści sub -
stan cji nie bez piecz nej – mó wi T. Pa try as.
Po prze szu ka niu po miesz cze nia bu tlę
na pro pan -bu tan wy nie sio no na ze -
wnątrz. 

Dru ga za ło ga stra ża ków wy pro wa dzi -
ła oso bę po szko do wa ną z bu dyn ku
i udzie li ła jej kwa li fi ko wa nej pierw szej po -
mo cy, któ ra po le ga ła na schło dze niu i za -
bez pie cze niu opa rzeń oraz wspar ciu psy -
chicz nym. Po przy by ciu na miej sce Ze -
spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go le karz
pod jął de cy zję o prze wie zie niu oso by po -
szko do wa nej do Szpi tal ne go Od dzia łu
Ra tun ko we go. 

Na sku tek wy bu chu do szło do licz -
nych uszko dzeń kon struk cji bu dyn ku.
Bę dą ce na miej scu przed sta wi ciel ki Po -
wia to we go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la -
ne go oce ni ły sto pień uszko dzeń obiek tu
i wy da ły sto sow ne za le ce nia w kwe stii
wy łą cze nia go z użyt ko wa nia.

(NO VUS)
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INTERWENCJA

Kierowcy ciężarówek
pozostaną bezkarni..?

BEZPIECZEŃSTWO

Nie obyło się bez mandatów

KROTOSZYN

Wybuch butli z gazem

Do na szej re dak cji do tar ła in for ma -
cja, że miesz kań cy ul. Ofiar Ka ty nia
na rze ka ją na nie ustan ny ruch po jaz -
dów cię ża ro wych, mi mo że na tej
dro dze jest ogra ni cze nie do 8 ton.
Po nad to nisz czo ne są stu dzien ki ka -
na li za cyj ne i par king dla dział kow -
ców, po nie waż kie row cy wy ko rzy stu -
ją to miej sce do za wra ca nia.

– To ja kiś hor ror! Zro bi li tu w ze -
szłym ro ku ład ny par king dla dział kow -
ców, a ti ry ma ją tu ja kąś „za wra cal nię”.
Jeż dżą do ele wa to ra, ale jak za wra ca ją np.
o 4.00 ra no, to aż dom się trzę sie. Ja kiś
czas te mu przy je chał je den tak ob cią żo ny,
że za rwał stu dzien kę ka na li za cyj ną – opo -
wia da je den z miesz kań ców.

Krzysz tof Je li now ski, dy rek tor Po wia -
to we go Za rzą du Dróg, oznaj mił, że in sty tu -
cja, któ rą kie ru je, nie ma moż li wo ści kon -
tro lo wa nia ru chu po jaz dów cię ża ro wych
w tym miej scu. – Nie wiem, co – ja ko Po -
wia to wy Za rząd Dróg – mo że my w tej spra -
wie zro bić – stwier dza K. Je li now ski. – Nie
mo że my na tej dro dze ko muś za bro nić za -
wra ca nia. Nie ma my żad nych moż li wo ści
skon tro lo wa nia tych po jaz dów.

Zwró ci li śmy się rów nież do Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie z py -
ta niem, czy by ły zgła sza ne przy pad ki
nisz cze nia ka na li za cji na ul. Ofiar Ka ty -
nia bądź ru chu po jaz dów cię ża ro wych
na tej dro dze. Jak się oka zu je, ta kich zgło -
szeń nie od no to wa no. – Spo łe czeń stwo
mu si mieć świa do mość, że fir my mo gą
wy ku pić po zwo le nia na prze jazd dro gą
po wy żej okre ślo nej to ny – tłu ma czy Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie. – Je śli
więc sa mo chód cię ża ro wy prze jeż dża tą
dro gą, jest wiel ce praw do po dob ne, że kie -
row ca ma na to sto sow ne po zwo le nie, któ -
re wy da je za rząd ca dro gi. Po li cjan ci kon -
tro lu ją miej sca, gdzie na gmin nie ła ma ne
są za ka zy ru chu po jaz dów cię ża ro wych.
Zdarzało się, że kie row cy nie po sia da li ta -
kich po zwo leń, ale w więk szo ści przy pad -
ków ta ki do ku ment ma ją.

W spra wie uszko dzo nych stu dzie nek
ka na li za cyj nych po li cja mo że wsz cząć po -
stę po wa nie na wnio sek za rząd cy dro -
gi. – Wte dy kie row ca, nie za leż nie, czy ma
po zwo le nie, czy nie, po wi nien zo stać uka -
ra ny – wy ja śnia P. Szcze pa niak.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Przed kil ko ma dnia mi kro to szyń scy
po li cjan ci uczest ni czy li w dzia ła niach
„Edward” – Eu ro pej skim Dniu bez
Ofiar Śmier tel nych. Ce lem tej ak cji
jest za po bie ga nie wy pad kom ze skut -
kiem śmier tel nym. 

Dzia ła nia pro wa dzo ne by ły w mi nio ny
czwar tek. Funk cjo na riu sze z Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie pod czas służ -
by zwra ca li uwa gę i re ago wa li na wy kro cze -
nia, któ re są głów ny mi przy czy na mi wy pad -
ków dro go wych – prze kra cza nie do zwo lo nej
pręd ko ści, nie do sto so wa nie pręd ko ści dowa -

run ków dro go wych, nie pra wi dło we wy prze -
dza nie, kie ro wa nie po jaz dem pod wpły wem
al ko ho lu czy w sta nie nie trzeź wo ści.

Te go dnia po li cjan ci z kro to szyń skiej
dro gów ki skon tro lo wa li łącz nie 27 po jaz -
dów. Na szczę ście ża den z kie row ców nie
pro wa dził po spo ży ciu al ko ho lu. 

– Go rzej by ło zpręd ko ścią. Na23 na ło żo -
nych man da tów aż 17 by ło za zbyt szyb ką jaz -
dę – mó wi Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy
KPP w Kro to szy nie. – Ape lu je my do kie row -
ców o do sto so wa nie pręd ko ści do wa run ków
ru chu i prze strze ga nie prze pi sów – do da je.

(AN KA)
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W mi nio ną śro dę do Ko by li na przy je -
chał Ma riusz Błasz czak, mi ni ster
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji.
Tym cza sem na stro nie in ter ne to wej
gmi ny Ko by lin kom plet na ci sza
na te mat te go – co by nie mó wić, ale
jed nak zna czą ce go – wy da rze nia.

Bo że by ło to wy da rze nie waż ne i z ga -
tun ku rzad kich – nikt nie po wi nien mieć
wąt pli wo ści. Po mi ja jąc wszel kie sym pa tie
czy an ty pa tie po li tycz ne, jak rów nież po -
wo dy przy jaz du tak zna ne go po li ty ka
do Ko by li na i ewen tu al ne ko no ta cje tych -
że od wie dzin z trwa ją cą wła śnie kam pa -
nią wy bor czą (1 paź dzier ni ka od bę dą się
przed ter mi no we wy bo ry na bur mi strza

Ko by li na – przyp. red.), to – jak by nie pa -
trzeć – wi zy ta sze fa jed ne go z waż niej -
szych re sor tów w tak ma łym mie ście jest,
niech by li tyl ko z kro ni kar skie go punk tu
wi dze nia, wy da rze niem przez du że W. Bo
ile ra zy w cią gu ostat nich, po wiedz my, 20
lat do Ko by li na przy je chał tak waż ny po li -
tyk..? Ktoś od po wie? Ow szem, nie daw no
od wie dzi li to mia stecz ko po sło wie Ław ni -
czak i Dzie dzi czak czy se na tor Mi ko łaj -
czyk, lecz – z ca łym sza cun kiem
do nich – nie są to tak istot ne kar ty w PiS -
-owskiej, a więc obec nie rzą dzą cej tym kra -
jem, ta lii jak mi ni ster Błasz czak.

Mi mo że do pie ro wrze sień, już te -
raz moż na prze wi dy wać, że u pro gu ro -
ku 2018, we wszel kich pod su mo wa -
niach, wi zy ta mi ni stra Błasz cza ka bę -
dzie wy mie nia na – obok przed ter mi no -
wych wy bo rów oraz spo rów o mo der ni -
za cję dro gi w Ku kli no wie – ja ko naj waż -
niej sze wy da rze nia w gmi nie Ko by lin
w ro ku 2017. 

Dla te go mu si wy wo ły wać zdzi wie -
nie (nie smak? – zdu mie nie? – zde gu sto -
wa nie? – do wy bo ru...) fakt ab so lut nej ci -
szy na te mat przy jaz du mi ni stra na stro -
nie in ter ne to wej Ko by li na, pro wa dzo nej
przez miej sco wy urząd miej ski. 

Moż na zro zu mieć, że prak tycz nie
do ostat nich chwil nie by ło pew ne,

o któ rej do kład nie go dzi nie po li tyk po -
ja wi się w Ko by li nie, ale da ta by ła zna na
kil ka dni wcze śniej. Moż na więc chy ba
by ło za po wie dzieć wi zy tę choć by bez
po da wa nia kon kret nej go dzi ny bądź
w przy bli że niu. Wszak miesz kań cy ma -
ją pra wo wie dzieć o czymś ta kim i po -
dej rze wam, że zna la zło by się wie lu
chęt nych, by przy być na te ren
przy straż ni cy OSP, gdzie od by wa ła się
uro czy stość. Ewen tu al nym uspra wie dli -
wie niem bra ku in for ma cji mo gły by być
tzw. wy tycz ne z gó ry. Czy ta ko we by -
ły – nie wiem.

A na wet je śli, to cóż stoi na prze -
szko dzie, by jesz cze te go sa me go dnia al -
bo cho ciaż na za jutrz za mie ścić na in ter -

ne to wej stro nie gmi ny re la cję i fo to ga le -
rię z te go wy da rze nia..? (ostatecznie
pojawiła się dwa dni po wizycie). Oba wa
przed za rzu ta mi o upo li tycz nia nie urzę -
du? Bzdu ra. By ły by to bez pod staw ne
oskar że nia, al bo wiem o wi zy cie mi ni -
stra, czy był by z PiS -u, z PO, z PSL -u, czy
z ja kiej kol wiek in nej par tii, gmi na – jak
mnie mam – po win na in for mo wać
miesz kań ców za wsze z pro stej przy czy -
ny – bo to jest istot ne wy da rze nie. I ty le.
Tym bar dziej, że mia ło ono zwią zek
z Ochot ni czą Stra żą Po żar ną.

A in na spra wa, że pusz cze nie w In -
ter net (a więc w świat) ko mu ni ka tu
„przy jeż dża/przy je chał do nas – do ma -
łe go, 3-ty sięcz ne go mia stecz ka – szef
MSWiA” sta no wi ło by tak że nie la da pro -
mo cję Ko by li na. Na praw dę nikt o tym
nie po my ślał..?

A tym cza sem dzień po wi zy cie Ma -
riu sza Błasz cza ka na in ter ne to wej stro -
nie Ko by li na naj waż niej szą, a ra czej naj -
śwież szą in for ma cją była wia do mość
o ak cji, ską di nąd też waż nej, do kar mia -
nia ko tów wol no ży ją cych... A na te mat
przy jaz du mi ni stra ci cho sza...

Mi ni ster nie był dłu go w Ko by li nie.
Cóż, ko ty ży ją wol no, mi ni ster ra czej
szyb ko... (że by nie by ło zbyt po waż nie).

AN DRZEJ KA MIŃ SKI 
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Dokarmianie kotów ważniejsze
od wizyty ministra...

W mi nio ną śro dę w Ko by li nie,
na pla cu przed re mi zą Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej, od by ła się uro czy -
stość z udzia łem Ma riu sza Błasz cza -
ka, mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji. Ce lem wi zy ty by ło
wrę cze nie pro me sy na za kup bo jo -
we go sa mo cho du stra żac kie go dla
miej sco wej jed nost ki. Po nad to szef
MSWiA uho no ro wał stra ża ków od -
zna cze nia mi pań stwo wy mi.

Mi ni stro wi spraw we wnętrz nych to -
wa rzy szy li wo je wo da wiel ko pol ski Zbi -
gniew Hof f mann, za stęp ca ko men dan ta
głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej nad -
bryg. Ma rek Ja siń ski i ko men dant wo je -
wódz ki PSP w Po zna niu bryg. An drzej
Bart ko wiak. 

– Dzię ku ję wam za wa szą służ bę.
Dzię ku ję, że je ste ście za wsze wte dy, kie dy
lu dzie po trze bu ją po mo cy. Za to, że po -
ma ga cie w sy tu acjach dra ma tycz nych,
za to, że mo że my na was li czyć – po wie -
dział Ma riusz Błasz czak, wy ra ża jąc
wdzięcz ność stra ża kom z PSP oraz dru -
hom z OSP. Jed no cze śnie za pew nił o peł -
nym wspar ciu ze stro ny władz pań stwo -
wych dla po pra wy wa run ków służ by
prze ciw po ża ro wej. 

W ra mach opra co wa ne go z ini cja ty -
wy mi ni stra Błasz cza ka Pro gra mu Mo -
der ni za cji Służb Mun du ro wych w la -
tach 2017-2020 Pań stwo wa Straż Po żar -
na otrzy ma łącz nie 957 mln zł. Oko -
ło 400 mln zł prze zna czo ne zo sta nie
na roz bu do wę i re mont in fra struk tu ry.
Po nad to bli sko 30 tys. funk cjo na riu szy
na po cząt ku ro ku otrzy ma ło pod wyż kę
w wy so ko ści oko ło 200 zł. 

Szef MSWiA zwró cił też uwa gę
na nie ba ga tel ną ro lę Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych. – Dba my o to, że by OSP, szcze -
gól nie te, któ re są czę ścią Kra jo we go Sys te -
mu Ra tow ni czo -Ga śni cze go, ale po zo sta łe
rów nież, by ły do brze wy po sa żo ne i przy go -
to wa ne do udzie la nia po mo cy – pod kre ślił
po li tyk, przy po mi na jąc, że rząd sys te ma -
tycz nie wspie ra dru hów ochot ni -
ków. – W 2017 ro ku prze zna czy li śmy
na OSP po nad 124 mln zł. To o 15 mln
wię cej niż w ro ku ubie głym – za zna czył. 

Ochot ni cze stra że są rów nież uję te
w Pro gra mie Mo der ni za cji Służb Mun -
du ro wych. W cią gu czte rech lat otrzy ma -
ją 501 mln zł.  Środ ki te prze wi dzia no
na za kup sprzę tu oraz in we sty cje w in fra -
struk tu rę. 

Ko by liń ska jed nost ka OSP otrzy ma ła
od mi ni stra Błasz cza ka pro me sę na za kup
no we go sa mo cho du. Przy zna na kwo ta
to 750 tys. zł, z ko lei wkład wła sny gmi ny
wy niósł 105 tys. zł. Środ ki te po zwo lą
na kup no śred nie go wo zu bo jo we go z na -
pę dem na czte ry ko ła i zbior ni kiem wo dy
o po jem no ści po nad 3500 li trów. Ko by -
liń scy stra ża cy wnio sek o na by cie ta kie go
po jaz du zło ży li już w 2015 ro ku. Po uzy -
ska niu ak cep ta cji ko men dan ta po wia to -
we go, ko men dan ta wo je wódz kie go i ko -
men dan ta głów ne go PSP otrzy ma li za -
pew nie nie, że MSWiA przy chy li się
do ich proś by. 

– Wi dzi my dzi siaj do wód na szej tro -
ski o to, by jed nost ki OSP dys po no wa ły
no wo cze snym sprzę tem, któ ry po zwa la
na sku tecz niej sze pro wa dza nie ak cji ra -
tow ni czych i nie sie nie po mo cy – stwier -

dził mi ni ster Błasz czak. No wy po jazd tra -
fi do ko by liń skich stra ża ków naj póź niej
do koń ca li sto pa da. 

Za przy jazd do Ko by li na przed sta wi -
cie lo wi rzą du po dzię ko wał peł nią cy obo -
wiąz ki bur mi strza Ra fał No wac ki. – Rok
te mu na si stra ża cy by li na ob cho -
dach 110. rocz ni cy OSP w Kro to szy nie.
Wte dy mó wi li pa nu, że ma my za po trze -
bo wa nie na no wy wóz stra żac ki. Po wie -
dział pan, że spraw dzi, czy jest to moż li -
we. Do trzy mał pan obiet ni cy, pa nie mi ni -
strze – oznaj mił Ra fał No wac ki.

W trak cie uro czy sto ści Ma riusz
Błasz czak wrę czył rów nież 57 stra ża kom
od zna cze nia – Krzy że Za słu gi, me da le
za dłu go let nią służ bę oraz od zna ki Za słu -
żo ny dla Ochro ny Prze ciw po ża ro wej. Po -
nad to na gro dził lau re atów kon kur su pla -
stycz ne go o te ma ty ce prze ciw po ża ro wej,
prze pro wa dzo ne go w szko łach pod sta wo -
wych z te re nu gmi ny. Przed szko la ki z Ko -
by li na przy go to wa ły dla mi ni stra pa miąt -
ko wą laur kę.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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POD NASZYM PATRONATEM

Dzień Budowlańca w CB BANASZAK

W mi nio ny pią tek w Cen trum Bu -
dow la nym BA NA SZAK zor ga ni zo wa -
no Dzień Bu dow lań ca. Fa chow cy
z bran ży mie li więc oka zję za po znać
się z naj now szy mi roz wią za nia mi,
pro po no wa ny mi przez pro du cen tów.
Po nad to prze pro wa dzo no ry wa li za -
cję o ty tuł bu dow lań ca ro ku i roz -
strzy gnię to kon kurs RE MON TO WY
ZA WRÓT GŁO WY, któ ry był or ga ni zo -
wa ny we spół z re dak cją Ga ze ty Lo -
kal nej KRO TO SZYN.

Głów ną na gro dą w dru giej już edy -
cji te go kon kur su był bon o war to -
ści 1000 zło tych na za kup ma te ria łów
bu dow la nych i na rzę dzi w Cen trum
Bu dow la nym BA NA SZAK. Lau re at ką
zo sta ła An na Ka ro lak. Gra tu lu je my i za -
chę ca my do udzia łu w ko lej nych kon -
kur sach! 

W zma ga niach o mia no bu dow lań ca
ro ku uczest ni cy naj pierw ry wa li zo wa li
w trzech eli mi na cyj nych kon ku ren -
cjach – prze nie sie nie na spe cjal nym po -
de ście pacz ki sty ro pia nu, sla lom z kiel -
nią, na któ rej znaj do wa ły się trzy wy peł -
nio ne kie lisz ki, wbi ja nie w pień gwoź -
dzia, któ ry był dłuż szy od młot ka bę dą ce -
go do dys po zy cji.

– Pół żar tem, pół se rio wy my śla my
kon ku ren cje, któ re mo że nie do koń ca

przy da ją się na bu do wie, ale w któ rych
trze ba wy ka zać się szyb ko ścią, zręcz no -
ścią, si łą oraz rów no wa gą – mó wił Ja ro -
sław Sro ka, kie row nik Cen trum Bu dow -
la ne go BA NA SZAK. 

W eli mi na cjach naj lep szy był Ra do -
sław Mań ka z fir my Kro to -Bud -Mal
Krzysz to fa Jan kow skie go. Wy grał dwie
z trzech kon ku ren cji. Z dru gie go miej sca
do fi na łu wszedł To masz Kmie cik. Z ko lei
w sla lo mie z kie lisz ka mi na kiel ni zwy cię -
żył Szy mon Wol niak. 

W fi na le za wod ni cy mu sie li wy ka zać
się si łą oraz wy trzy ma ło ścią. Kon ku ren cja
po le ga ła na tym, by jak naj dłu żej utrzy -
mać na wy so ko ści bar ków wia dra z far ba -
mi fir my CA PA ROL Ty tuł bu dow lań ca
ro ku wy wal czył Ra do sław Mań ka.
Oprócz licz nych ga dże tów re kla mo wych
zwy cięz ca otrzy mał lap top. Dru gie miej -
sce za jął Szy mon Wol niak, a trze ci był To -
masz Kmie cik. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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31 sierp nia za koń czył się pierw szy
etap re ali za cji pro jek tu „Aka de mia
za wo du. Prak ty ka i kom pe ten cje za -
wo do we dla uczniów szkół po wia tu
kro to szyń skie go”. Mi mo że z przy -
czyn obiek tyw nych pro gram ru szył
ze spo rym opóź nie niem, to wszyst -
kie za ło że nia uda ło się w mi nio nym
ro ku szkol nym zre ali zo wać. 

Na dro dze prze tar gu za ku pio ne zo -
sta ło wy po sa że nie lub do po sa że nie pra -

cow ni przed mio to wych w czte rech szko -
łach, któ re są be ne fi cjen ta mi te go pro gra -
mu. Są to pra cow nia dla za wo du tech nik
lo gi styk w Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal -
nych nr 1 w Kro to szy nie, pra cow nia dla
za wo du tech nik in for ma tyk w Ze spo le
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2 im. K. F.
Li bel ta w Kro to szy nie, pra cow nia dla za -
wo du tech nik me cha nik w Ze spo le Szkół
Po nad gim na zjal nych nr 3 im. Ja na Paw -
ła II w Kro to szy nie oraz pra cow nia dla za -
wo du tech nik eko no mi sta w Ze spo le

Szkół Po nad gim na zjal nych im. J. Mar ciń -
ca w Koź mi nie Wlkp.

W li sto pa dzie i grud niu 2016 uczest ni -
cy prze szli szko le nie zdo radz twa za wo do we -
go, a na stęp nie ukoń czy li kur sy za wo do we,
że by w wa ka cje od być płat ne sta że w jed nej
z dwóch firm – MAH LE Pol ska S.A. i DI -
NO Pol ska S.A. Nad ca ło ścią re ali za cji za dań
czu wa li szkol ni ko or dy na to rzy, part ner wio -
dą cy pro jek tu – Za kład Do sko na le nia Za wo -
do we go w Po zna niu, a tak że po wiat kro to -
szyń ski ja ko part ner pro jek tu.

Udział w tym pro jek cie de dy ko wa -
nym szko łom po wia tu kro to szyń skie go,
któ re kształ cą za wo do wo, jest du żym suk -
ce sem, al bo wiem spo śród kil ku dzie się ciu
do re ali za cji zo sta ło wy bra nych tyl ko
dzie więć! Cał ko wi ta war tość pro jek tu
to 1 163 136 zł. Okres re ali za cji: 1 wrze -
śnia 2016 – 31 sierp nia 2019.

W tym mie sią cu roz po czął się dru gi
etap re ali za cji. W szko łach wła śnie ru szył
na bór uczest ni ków. Ucznio wie szkół bio -
rą cych udział w pro jek cie po now nie bę dą
w cza sie wa ka cji re ali zo wać za ję cia z do -
radz twa za wo do we go, kur sy za wo do we
i sta że we wspo mnia nych fir mach.

OPRAC. (AN KA)

PROJEKT

Za nami pierwszy rok realizacji „Akademii zawodu”

W mi nio ną śro dę w au li I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja
w Kro to szy nie po raz ko lej ny od by ła
się uro czy stość pod na zwą „Naj zdol -
niej si w po wie cie”. Ideą tych spo -
tkań jest wspie ra nie uzdol nio nych
uczniów szkół po nad gim na zjal nych
z te re nu po wia tu, pro mo wa nie osią -
gnięć i do strze ga nie ich po ten cja łu. 

W trak cie uro czy sto ści sta ro sta Sta ni -
sław Szczot ka wraz z Ja nu szem Basz czyń -

skim, człon kiem Za rzą du Po wia tu Kro to -
szyń skie go, wrę czy li zdol nej mło dzie ży
dy plo my po twier dza ją ce przy zna nie sty -
pen diów. W ten spo sób uho no ro wa no 35
uczniów szkół po nad gim na zjal nych z ca -
łe go po wia tu kro to szyń skie go. 

Sty pen dium opie wa na kwo -
tę 500 zł. – My ślę, że 35 uczniów, któ rzy
otrzy ma li sty pen dia, to już bar dzo du -
żo – mó wił S. Szczot ka. – Gra tu lu ję wszyst -
kim. Dzię ku ję wam zawiel ki trud, ja ki wło ży -
li ście w na ukę. Po dzię ko wa nia na le żą się rów -

nież wa szym wy cho waw com oraz ro dzi com.
Li czę na to, że edu ka cja w szko łach po nad -
gim na zjal nych bę dzie na naj wyż szym po zio -
mie me ry to rycz nym. Ży czę wam dal szych
suk ce sów w na uce – pod su mo wał sta ro sta.

Spo tka nie „Naj zdol niej si w po wie cie”
uświet nił wy stę pem ze spół mu zycz ny
Smi le, któ ry two rzą ucznio wie i ab sol -
went ka z trzech kro to szyń skich szkół po -
nad gim na zjal nych. 

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl 
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KONARZEW

Przeszłość 

16 wrze śnia w Ko na rze wie już po raz
trze ci od był się tra dy cyj ny pik nik ro -
dzin ny. Or ga ni za to rem im pre zy by ły
sto wa rzy sze nia ,,Ra zem dla Ko na -
rze wa” i „Mo ty lek”, dzia ła ją cy
przy miej sco wym SOSW. Mi mo nie -
sprzy ja ją cych wa run ków po go do -
wych uczest ni cy fe sty nu ba wi li się
zna ko mi cie, zwłasz cza ci naj młod si.

W trze ciej edy cji ko na rzew skie go pik -
ni ku po ło żo no na cisk na hi sto rię jed nej
z naj star szych wsi po wia tu kro to szyń skie -
go. Im pre za roz po czę ła się od pa ne lu dys -
ku syj ne go hi sto ry ków w Spe cjal nym
Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw czym w Ko -
na rze wie. Udział w spo tka niu wzię li pro -
fe sor In sty tu tu Hi sto rii Sztu ki Jan Sku ra -
to wicz, Ma ria An drze jew ska z Pra cow ni
Ba dań Dzie dzic twa Wsi w Mu zeum Na -
ro do wym Prze my słu Rol no -Spo żyw cze go
w Szre nia wie, An drzej Krzy ża now -
ski – po to mek wła ści cie la Ko na rze wa,
Hen ry ka Krzy ża now skie go, lo kal ni hi sto -
ry cy – dr Edward Jo kiel i dr Krzysz tof
Bog dan Gro bel ny, Ka ro li na Grze lak – dy -
rek tor od dzia łu Ban ku Spół dziel cze go
w Zdu nach, Da ria No wac ka – dy rek tor
SOSW, To masz Ko niecz ny – czło nek sto -
wa rzy sze nia Ra zem dla Ko na rze wa, Łu -
kasz Ci chy – pa sjo nat hi sto rii.

Dys ku to wa no o hi sto rii Ko na rze wa,
je go wła ści cie lach, ar chi tek tu rze i wy stro -
ju pa ła cu, za bu do wie wsi oraz związ kach
hi sto rycz nych ro dów w kon tek ście wsi,
Zdun i Wiel ko pol ski. Każ dy z go ści po ru -

szał in ne kwe stie, co po zwo li ło na wy mia -
nę in for ma cji, źró deł hi sto rycz nych czy
in nych ma te ria łów. 

Na bo isku przy sa li wiej skiej za pre -
zen to wa no ta bli ce pro mu ją ce Ko na rzew,
przy go to wa no pre zen ta cję mul ti me dial -
ną „Z ży cia daw ne go Ko na rze wa”, zor ga -
ni zo wa no ple ner ar ty stycz no -hi sto rycz ny
z warsz ta ta mi i po ka za mi dla dzie ci oraz
do ro słych. 

Ze spół Mu zy ki Daw nej AR TI FEX
z Kro to szy na wpro wa dził wszyst kich
w kli mat daw nych epok. Dzie ci – ab sol -
wen ci z Przed szko la Pu blicz ne go w Zdu -
nach za pre zen to wa ły „Le gen dę o Zdu -
nach”. Wy stą pi ły też przed szko la ki z od -
dzia łu przed szkol ne go w Ko na rze wie
oraz ze spół folk lo ry stycz ny z ZSP w Koź -
mi nie Wlkp.

Człon ko wie Pocz tu Wierz bię ty de -
mon stro wa li uzbro je nie, rynsz tu nek oraz
wal ki ry cer skie. Po kaz wy le pia nia z gli ny
za pre zen to wa ło Sto wa rzy sze nie Mo nu -
men ta Po lo niae. Z ko lei naj młod szych za -
ba wiał ani ma tor -klaun. Moż na by ło
skosz to wać do mo wych wy pie ków, przy -
go to wa nych przez człon ków i sym pa ty -
ków sto wa rzy sze nia.

W sa li wiej skiej każ dy mógł obej rzeć
wy sta wę fo to gra ficz ną „Ko na rzew – lu -
dzie, miej sca, pa miąt ki”. By ła też oka zja,
by za po znać się z ma pą Ko na rze wa, przy -
go to wa ną w ra mach pro jek tu „Wiel ko pol -
ska oś cza su”. 

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl 
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Ak cja pod ta kim ha słem re ali zo wa -
na jest od wie lu lat w ra mach pro -
gra mu Bez piecz ny Po wiat Kro to -
szyń ski. W tym ro ku za in au gu ro wa -
no ją w Ko by li nie i Koź mi nie Wlkp.
Uczniów szkół pod sta wo wych od wie -
dzi li przed sta wi cie le sta ro stwa oraz
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro -
to szy nie. 

11 wrze śnia pierw sza ki z pod sta -
wów ki w Ko by li nie wraz z dy rek tor Ma -
rio lą Woj cie chow ską go ści ły wi ce sta ro -
stę Paw ła Ra do jew skie go oraz aspi ran ta

Pio tra Szcze pa nia ka z KPP w Kro to szy -
nie. Czte ry dni póź niej do koź miń skiej
Je dyn ki za wi ta li wi ce sta ro sta, bur -
mistrz Ma ciej Brat bor ski oraz st. sier -
żant Bar tosz Kar wik. W spo tka niu
uczest ni czył rów nież Ja cek Za wod ny,
dy rek tor SP nr 1. 

Przed sta wi cie le po li cji oma wia li
z dzieć mi za sa dy bez piecz ne go po ru -
sza nia się po dro dze oraz za cho wa nia
się w sy tu acjach róż nych za gro żeń. Po -
nad to w spo sób prak tycz ny prze ćwi -
czo no prze cho dze nie przez jezd nię.
Dla ma łych słu cha czy przy go to wa no

też spe cjal ną pre zen ta cję mul ti me -
dial ną. 

Ak cja „Bez piecz na dro ga do szko ły”
re ali zo wa na jest pod pa tro na tem Ko mi sji
Bez pie czeń stwa i Po rząd ku, dzia ła ją cej
pod prze wod nic twem sta ro sty kro to szyń -
skie go. Ce lem spo tkań jest wy po sa że nie
dzie ci w ele men ty od bla sko we oraz ich
edu ka cja w za kre sie ko mu ni ka cyj ne go
wy cho wa nia. Współ or ga ni za to rem ini cja -
ty wy jest KPP w Kro to szy nie. 

Przed się wzię cie sfi nan so wa no ze
środ ków sta ro stwa. Po dob ne spo tka nia
z udzia łem dziel ni co wych za pla no wa no
tak że w in nych szko łach pod sta wo wych
w po wie cie. 

(NO VUS)
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AKCJA

Bezpieczna droga do szkoły 

10 wrze śnia w Kro to szy nie od by ły
się X Po wia to we Za wo dy Spor to wo -
-Po żar ni cze Jed no stek OSP. Do ry -
wa li za cji przy stą pi ło 19 dru żyn,
w tym 10 ekip ko bie cych. 

Za wo dy spor to wo -po żar ni cze ma ją
na ce lu spraw dze nie przy go to wa nia kon -
dy cyj ne go, mo bil no ści oraz za an ga żo wa -
nia dru hów OSP z po szcze gól nych jed no -
stek, co prze kła da się na sku tecz ność
spraw ne go pro wa dze nia dzia łań ra tow ni -
czo -ga śni czych. 

Mel du nek o go to wo ści star tu ją cych
dru żyn przy jął sta ro sta Sta ni sław Szczot -
ka. Po uro czy stym otwar ciu za wo dów
przez pre ze sa Od dzia łu Po wia to we go
OSP RP w Kro to szy nie, dh Jac ka Wy bie -
ra łę, od by ła się od pra wa kie row ni ków ze -
spo łów z ko mi sją sę dziow ską, w trak cie
któ rej omó wio no za sa dy po szcze gól nych
kon ku ren cji. 

W gru pie MDP dziew cząt trium fo -
wa ła eki pa OSP Roz dra żew, wy prze -
dza jąc OSP Be stwin i OSP Brzo za.
W gru pie MDP chłop ców tak że naj lep -

sza oka za ła się dru ży na z roz dra żew -
skiej OSP, a da lej upla so wa ły się OSP
Brzo za i OSP Ga łąz ki.

W gru pie C żeń skiej pierw szy był te -
am OSP Ka niew, ko lej ne lo ka ty za ję ły
OSP Brzo za i OSP Za le sie Wiel kie. Z ko -
lei w gru pie A mę skiej bez kon ku ren cyj -
ni by li stra ża cy z OSP Smo li ce, dru ga lo -
ka ta przy pa dła OSP Basz ków, a trze cia
OSP Brzo za.

W kla sy fi ka cji gmin zwy cię żył Roz -
dra żew, zdo by wa jąc Pu char Sta ro sty Kro -
to szyń skie go. Na dru gim miej scu zna lazł

się Kro to szyn, za co otrzy mał Pu char Pre -
ze sa Od dzia łu Po wia to we go ZOSP RP.
Trze ci był Ko by lin, na gro dzo ny Pu cha -

rem Ko men dan ta Po wia to we go Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej.

(NO VUS)

STRAŻ POŻARNA

Powiatowa rywalizacja ochotników

Od po wied nia odzież ochron na.
Pra co daw ca ma do dat ko wy obo wią -

zek wy po sa że nia pra cow ni ka w środ ki
ochro ny in dy wi du al nej, któ re bę dą do sto -
so wa ne do wa run ków pa nu ją cych w pra cy.
Ma ją one chro nić przed szko dli wy mi czyn -
ni ka mi wy stę pu ją cy mi w miej scu pra cy.
Nie od płat na odzież i obu wie ro bo cze mu -
szą speł niać wy ma ga nia, któ re są dla nich
sta wia ne w Pol skich Nor mach. W chłod -
nych i zim nych okre sach do dat ko wo pra -
co daw ca mu si za pew nić odzież, któ ra bę -
dzie chro ni ła przed nie ko rzyst ny mi wa -
run ka mi ze wnętrz ny mi, tj. desz czem,

śnie giem, wia trem i ni ską tem pe -
ra tu rą. 
Pra ca na ze wnątrz.

Wy ko ny wa nie pra cy na ze -
wnątrz wy mu sza na wła ści cie lu
fir my obo wią zek udo stęp nie nia
dla pra cow ni ków miej sca, gdzie
bę dą mo gli się ogrzać oraz wy pić
coś cie płe go, a tak że do dat ko wo spo żyć
po si łek re ge ne ra cyj ny (w okre sie zi mo -
wym od 1 li sto pa da do 31 mar ca). Po sił ki
pro fi lak tycz ne na le żą się tak że pra cow ni -
kom, któ rzy wy ko nu ją pra cę we wnątrz
bu dyn ków, gdzie tem pe ra tu ra oto cze nia

spa da po ni żej 10°C. Tem pe -
ra tu ra ta rów nież na kre śla ra -
my dla cie płych na po jów
w przy pad ku pra cow ni ków,
któ rzy pra cu ją na ze wnątrz. 
Wy ma ga na tem pe ra tu ra 
w po miesz cze niu.

Tem pe ra tu ra w po miesz -
cze niu nie mo że być niż sza niż 14°C, chy -
ba że tech no lo gia pra cy na to nie po zwa la.
W przy pad ku po miesz czeń, gdzie wy ko -
ny wa na jest pra ca fi zycz na – lek ka oraz
pra ca biu ro wa, pra co daw ca mu si za gwa -
ran to wać mi ni mum 18°C.

Łukasz Rabenda
OBOWIĄZKI PRACODAWCY A NISKIE TEMPERATURY OTOCZENIA
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Ra fał No wac ki – kan dy dat na bur -
mi strza Ko by li na, przed sta wia sie -
bie ja ko oso bę gwa ran tu ją cą zmia -
ny na lep sze. Uwa ża, że Ko by lin za -
słu gu je na wię cej. Chce my go za py -
tać o do świad cze nia ze tknię cia
z Urzę dem Miej skim w Ko by li nie ja -
ko oso by peł nią cej obo wiąz ki bur -
mi strza oraz o koń czą cą się kam pa -
nię wy bor czą.

Pa nie Ra fa le, wie le ra zy mó wił
Pan o ko niecz no ści zmian. Z tym sa -
mym ha słem do wy bo rów idą kontr -
kan dy da ci. Co więc wy róż nia Pa na
w tym gro nie?

– Je stem za sko czo ny tym, że kan dy -
da ci, któ rzy już rzą dzi li Gmi ną Ko by lin,
chcą zmian. Jest to w pew nym sen sie za -
prze cze nie ich do tych cza so we go do rob -
ku. Zmia ny, któ re ja pro po nu ję, są grun -
tow ne. Nie cho dzi mi o ko sme tycz ne ko -
rek ty, ale o zmia ny, któ re przy wró cą
Gmi nę jej miesz kań com. Chcę te go do -
ko nać przede wszyst kim po przez od da -
nie gło su mło de mu po ko le niu i in ten -
syw nej współ pra cy po nad po dzia ła mi
po li tycz ny mi. Istot ne jest też włą cze nie
do pro ce su po dej mo wa nia de cy zji
w Gmi nie Soł ty sów.

W mi nio ną śro dę Ko by lin od wie dził
Mi ni ster Ma riusz Błasz czak. Mu si Pan
mieć chy ba przy ja ciół wśród przed sta -
wi cie li władz cen tral nych, sko ro ta kie
po sta cie na Pa na za pro sze nie przy jeż -
dża ją, w do dat ku z pre zen ta mi.

– Mi ni ster Błasz czak od wie dził
przede wszyst kim stra ża ków. To im na le -
ży się ogrom na wdzięcz ność za co dzien ny
wy si łek, po dej mo wa ne ry zy ko i po świę ce -
nie. Dzię ki przy chyl no ści Pa na Mi ni stra
Błasz cza ka, któ re mu Ko by lin jest szcze -
gól nie bli ski, oraz dzię ki sta ra niom Pre ze -

sa OSP w Ko by li nie uda ło się za koń czyć
wie lo let ni okres ocze ki wa nia na no we au -
to bo jo we dla na szej re mi zy. Nie ukry -
wam, że spra wy do ty czą ce Stra ży Po żar -
nej są dla mnie bar dzo waż ne, a Dru ho -
wie i Druh ny Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych to oso by god ne naj wyż sze go za ufa -
nia. Uro czy stość wrę cze nia od zna czeń za -
słu żo nym Stra ża kom by ła dla mnie nie -
zwy kle wzru sza ją ca. Trud no by ło mi zna -
leźć wła ści we sło wa uzna nia, sta jąc w po -
ko rze przed ty mi dziel ny mi ludź mi.

Wróć my do te ma tu pla nów na nad -
cho dzą cą ka den cję. Pa na kontr kan dy -
dat chce sta wiać na miej sco we fir my.
W jed nym z wy wia dów po wie dział
wprost, że fir my te po win ny skła dać do -
brze przy go to wa ne ofer ty, aby wy gry -
wać prze tar gi. Czy Pan jest po dob ne go
zda nia?

– Oczy wi ście, miej sco we fir my po -
win ny się roz wi jać i two rzyć miej sca pra -
cy. Z pew no ścią po win ny przy stę po wać
do pro ce dur prze tar go wych. Jed nak
zgod nie z prze pi sa mi usta wy o za mó wie -
niach pu blicz nych oce na ofer ty mu si być
obiek tyw na i nie moż na pre fe ro wać zna -
jo mych. Pro ce du ry prze tar go we mu szą
być trans pa rent ne, a Gmi na mu si trak to -

wać ofe ren tów spra wie dli wie i rów no.
Uwa żam, że Gmi na po przez pro mo cję
i po li ty kę go spo dar czą mo że stwa rzać do -
bre wa run ki do funk cjo no wa nia miej sco -
wych przed się bior ców.

Czę sto w swo ich wy po wie dziach
sta wia Pan na so łec twa. Czy jest to wy ni -
kiem Pa na do świad cze nia ja ko soł ty sa?

– Oczy wi ście pra ca soł ty sa by ła i jest
dla mnie waż nym do świad cze niem. Jed -
nak nie tyl ko z te go po wo du do ce niam ro -
lę so łectw. Do te go po ry czę sto w Gmi -
nach de cy zje do ty czą ce mię dzy in ny mi
in we sty cji by ły po dej mo wa ne bez wsłu -
chi wa nia się w głos miesz kań ców wio sek.
Chcę od dać głos soł ty som, słu chać i roz -
mieć ich po trze by do ty czą ce so łectw. Ale
tak że je stem i bę dę otwar ty na ich pro po -
zy cje do ty czą ce Gmi ny. Pro po nu ję soł ty -
som wska za nie pię ciu naj waż niej szych,
ich zda niem, spraw dla so łec twa i pię ciu
dla gmi ny.

Pa nie Ra fa le, je że li miał by Pan
w kil ku sło wach stre ścić do tych cza so -
wą kam pa nię i pra cę na rzecz Gmi ny, co
wska że Pan ja ko swój suk ces, a co jesz -
cze przed Pa nem?

– Uda ło się przede wszyst kim dzię ki

kam pa nii zwró cić uwa gę na Ko by lin wła -
dzom wo je wódz twa i kra ju. W krót kim
cza sie na szą Gmi nę od wie dzi ło spo ro
waż nych go ści. Mam na dzie ję, je stem pe -
wien, że wi zy ty za pro cen tu ją w przy szło -
ści. Uda ło się prze pro wa dzić pierw sze
z – mam na dzie ję – cy klicz nych dar mo -
wych po rad praw nych dla miesz kań ców
Gmi ny Ko by lin. Otrzy ma łem za pew nie -
nie od klu bów spor to wych KS Kro tosz
oraz LKS Ce ra mik o chę ci zor ga ni zo wa -
nia w grud niu du żych za wo dów spor to -
wych dla dzie ci w ra mach Tur nie ju
Pierw sze go Kro ku. Z pew no ścią na le ży
wspo mnieć o za blo ko wa niu bu do wy tu -
czar ni, na któ rą nie by ło przy zwo le nia
miesz kań ców.

W mo ich pla nach jest przede wszyst -
kim do pro wa dze nie do po zy ska nia do fi -
nan so wa nia na dro gę w Ku kli no wie. Ra -
da Gmi ny pod ję ła po chop ną de cy zję o na -
tych mia sto wej re ali za cji in we sty cji, cho -
ciaż mia ła za pew nie nie ze stro ny Wo je -
wo dy i Mi ni stra Dzie dzi cza ka o moż li wo -
ści po zy ska nia na ten cel środ ków. Chcę
rów nież po wy gra nych wy bo rach wdro -
żyć po zo sta łe punk ty mo je go pro gra mu
wy bor cze go, w tym po wo łać Mło dzie żo -
wą Ra dę przy Bur mi strzu.

Dzię ku ję za do tych cza so we wy ra zy
sym pa tii i po par cia oraz kry ty kę.

Pierw sze go paź dzier ni ka pro szę
o Pań stwa głos, któ ry po zwo li na wpro wa -
dze nie zmian i no we otwar cie dla Gmi ny
Ko by lin.

WYWIAD

Chcę przywrócić Gminę jej mieszkańcom!



W nie dzie lę, 17 wrze śnia, w bu dyn ku
Mu zeum Re gio nal ne go w Kro to szy -
nie oraz w je go oko li cach zor ga ni zo -
wa no trze cią edy cję cy klicz nych wy -
da rzeń re kon struk cyj nych pod wspól -
nym ha słem „We hi kuł cza su”.

Mo ty wem prze wod nim im pre zy by -
ło „ży cie w daw nym mie ście”. Pa ra ją cy się
daw nym rze mio słem re kon struk to rzy
przy bli ży li licz nie przy by łym go ściom
kul tu rę oraz rę ko dzie ło mi nio nych stu le -
ci. Na roz sta wio nych kra mach moż na by -
ło spo tkać, po roz ma wiać, a na wet spró bo -
wać swo ich sił u ko wa la, po wroź ni ka, łu -
cza rza, skry by czy min ce rza. By ła oka zja,

by sa mo dziel nie przy go to wać i upiec pod -
pło my ki, tkać oraz czer pać pa pier. 

Dzie ci mia ły moż li wość uczest ni czyć
w po je dyn kach, szran kach, na jaz dach
z ko pią na „sa ra ce na”, wal ce ze smo kiem,
ob le ga niu zam ku, ukła da niu hi sto rycz -
nych puz zli i w ol brzy miej, hi sto rycz nej
grze plan szo wej. Po mię dzy od wie dza ją cy -
mi skra dał się kat, któ ry raz po raz za ku -
wał ko goś w dy by. 

Moż na by ło rów nież przy mie rzyć ele -
men ty zbroi i oso bi ście spraw dzić, ile wa -
ży ła śre dnio wiecz na broń. Go ście mie li
moż li wość bez płat ne go zwie dza nia mu ze -
al nych eks po zy cji oraz za ku pu naj now szej
gry miej skiej pt. „Spa cer z Jan kiem”. 

Wie czo rem na to miast na pię trze mu -
zeum od był się ka me ral ny kon cert mu zy ki
daw nej w wy ko na niu nie tu zin ko we go du -
etu: Ja cek Ko wal ski i Pa weł Iwasz kie wicz.

Or ga ni za to rem przed się wzię cia by ło
Mu zeum Re gio nal ne w Kro to szy nie, we
współ pra cy z Urzę dem Miej skim w Kro -
to szy nie, Ze spo łem Mu zy ki Daw nej Ar ti -
fex, Pocz tem Wierz bię ty z Kro to szy na
i Ra dą Osie dla nr 1. Im pre za od by ła się
pod ho no ro wym pa tro na tem bur mi strza,
a jej spon so rem był SGB Bank Spół dziel -
czy w Kro to szy nie.

(NO VUS)
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WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie

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. 

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

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.

HISTORIA

Życie w dawnym mieście
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Z Mi ro sła wem Jac kow skim, kan dy -
da tem na bur mi strza Ko by li na w zbli -
ża ją cych się wy bo rach przed ter mi no -
wych, roz ma wiał An drzej Ka miń ski.

Pa nie Mi ro sła wie, dla cze go zde cy -
do wał się Pan ubie gać o sta no wi sko
bur mi strza Ko by li na?

– Star tu ję w wy bo rach, bo chcę, że by
gmi na Ko by lin się roz wi ja ła. Chcę, by po -
wsta wa ły no we fir my, by miesz kań cy
mie li gdzie od po czy wać i roz wi jać swo je
pa sje, by dzie ci otrzy ma ły so lid ne wy -
kształ ce nie. 

Wie le spraw wy ma ga zmia ny. W gmi -
nie źle się dzie je. Przy kła dy moż na by
mno żyć – licz ne za nie dba nia, nie prze my -
śla ne de cy zje, kłót nie. Weź my choć by
przy kład tej słyn nej dro gi w Ku kli no wie.
Prze cież rad ni nie po win ni się kłó cić o to,
czy dro ga ma być wy re mon to wa na, lecz je -
dy nie dys ku to wać nad tym, jak ma wy glą -
dać ta mo der ni za cja, za ile ma zo stać zre -
ali zo wa na i kie dy. Bo że ona mu si być zro -
bio na – co do te go nie ma wąt pli wo ści. 

Krót ko mó wiąc – spo ro rze czy mi się
nie po do ba i my ślę, że za miast na rze kać
czy kry ty ko wać, war to wziąć spra wy
w swo je rę ce i zro bić coś po zy tyw ne go,
po ży tecz ne go. Bę dąc bur mi strzem, miał -

bym szan se wpro wa dzić wie le zmian, re -
ali zo wać cie ka we po my słów.

Pań ski ko mi tet wy bor czy na zy wa
się „Zgo da dla Przy szło ści”. Pro szę po -
wie dzieć, jak ro zu mieć to wy ra że nie.

– Ge ne ral nie cho dzi nam – miesz -
kań com – o przy szłość. O przy szłość lep -
szą, ja śniej szą, przy ja zną, no wo cze sną.
A że by ta przy szłość by ła ta ka, ja ką so bie

wy ma rzy my, to mu si być zgo da, bo bez
niej trud no co kol wiek osią gnąć. Zgo da
przede wszyst kim w kwe stii kie run ku
roz wo ju sa mej gmi ny, ale tak że zgo da
w gro nie rad nych oraz zgo da miesz kań -
ców mia sta i wsi. Jak wie my, zgo da bu du -
je – nie zgo da ruj nu je. A chce my zbu do -
wać lep szą przy szłość, lep szą dla miesz -
kań ców gmi ny Ko by lin. Chcę, by mło dzi
lu dzi nie ucie ka li z Ko by li na, by wra ca li
tu taj z na by tym do świad cze niem, by tu -
taj zna leź li swo je miej sce, tu się roz wi ja li,
za kła da li fir my, two rzy li miej sca pra cy. 

Ja kie Pan do strze ga naj więk sze bo -
lącz ki gmi ny Ko by lin? 

– We dług mnie bra ku je wspól ne go
my śle nia – gmin ne go. Każ dy cią gnie
w swo ją stro nę. Gdy na przy kład soł tys ja -
kiejś wsi chce dro gę, to soł tys in nej wsi
od ra zu też się te go do ma ga. Mu si my
zmie rzać w jed nym kie run ku. Po nad to
bra ku je te re nów dla przed się biorstw.
Gmi na nie jest w tej chwi li przy ja zna dla
przed się bior ców, nie wi dzi my, by ja kieś
no wy fir my po wsta wa ły. Nie ro bi się nic,
nie słu cha te go, co mó wią miesz kań cy.
Trze ba wyjść na ze wnątrz, pro mo wać się,
przy cią gać ewen tu al nych przed się bior -
ców, two rzyć lep sze wa run ki, in fra struk -

tu rę itd. Du żo by mó wić. W tej chwi li
na pew no nie je ste śmy gmi ną atrak cyj ną
dla in we sto rów. 

Ja kich zmian po trze bu je Ko by lin?
– Przede wszyst kim Ko by lin mu si

wie dzieć, w któ rym kie run ku chce po dą -
żać. W związ ku z tym trze ba stwo rzyć
stra te gię roz wo ju gmi ny. Obec nie cze goś
ta kie go nie ma i chy ba nikt tak na praw dę
nad tym się nie za sta na wiał. Po my sły po -
wsta ją ad hoc, bez prze my śle nia, bez pla -
no wa nia, bez ana li zy. Ko niecz ne jest za -
tem wy ty cze nie kie run ku roz wo ju.
Po dru gie, mu si to być skon sul to wa ne ze
spo łe czeń stwem. Tych kon sul ta cji ni gdy
nie by ło i na dal nie ma. Uwa żam, że trze -
ba kon sul to wać po przez przed kła da nie
kon kret nych pro jek tów, a nie py ta nie
miesz kań ców „co by ście chcie li?”. Po nad -
to na le ży po pra wić sku tecz ność w po zy -
ski wa niu środ ków ze wnętrz nych, bo pó ki
co Ko by lin nie na le ży, mó wiąc de li kat nie,
do po ten ta tów w tej dzie dzi nie. Trze ba
po zy ski wać, ile się da, oczy wi ście ro biąc
to z gło wą.

Ja ka in we sty cja by ła by te raz dla
Pa na prio ry te tem?

– My ślę, że naj waż niej sze w tym mo -

men cie jest stwo rze nie cze goś w ro dza ju
do mu kul tu ry, czy w no wym obiek cie,
czy w ja kimś za adap to wa nym – to już
kwe stia do usta le nia. Cho dzi o to, by
wszyst kie dzia ła ją ce na tym te re nie gru py,
jak na przy kład chó ry czy se nio rzy, mia ły
na praw dę faj ne miej sce do spo tkań. I nie
mo że to być zno wu pro wi zor ka. Wspa -
nia le, że są oso by, któ re chcą i po tra fią
zmo bi li zo wać se nio rów i za chę cić ich
do wspól nych spo tkań, do pra cy czy roz -
wi ja nia pa sji. Pa ni Ur szu lo, gra tu lu ję
i dzię ku ję! 

Z pew no ścią prio ry te tem po win ny
być tak że ścież ki ro we ro we. To na praw dę
waż niej sza in we sty cja niż bo iska wie lo -
funk cyj ne, co do któ rych mam po waż ne
wąt pli wo ści, czy są nie zbęd ne w każ dej
miej sco wo ści i czy by ły by na le ży cie wy ko -
rzy sta ne. W tym mo men cie ścież ki ro we -
ro we są bar dziej po trzeb ne. 

Co mo że Pan za ofe ro wać gmi nie
Ko by lin, gdy zo sta nie bur mi strzem?

– Wie dzę, do świad cze nie, so lid ność
i rze tel ność. I nie jest to czcze ga da nie, bo
prze cież moż na zo ba czyć efek ty te go, co
uda ło mi się osią gnąć. To do świad cze nie,
któ re na by łem, chciał bym te raz wy ko rzy -
stać dla roz wo ju gmi ny. Obie cu ję cięż ko
pra co wać, by na sza gmi na sta ła się no wo -
cze snym i przy ja znym miej scem. Przy ja -
znym dla wszyst kich miesz kań -
ców – i młod szych, i star szych – a tak że
przy ja znym dla przed się bior ców. 

WYWIAD

Trzeba wytyczyć kierunek rozwoju Gminy



Na pią tej run dzie za koń czy ła się
przy go da Mi ło śni ków Pił ki Noż nej
Kro to szyn w Okrę go wym Pu cha rze
Pol ski. W star ciu der bo wym ule gli
bo wiem Astrze Kro to szyn 0: 3. Dwie
bram ki zdo był Mi ko łaj Mar ci niak. 

Pu cha ro wy po je dy nek po mię dzy
dwo ma dru ży na mi z na sze go mia sta
zgro ma dził licz ną rze szę ki bi ców.
W pierw szej po ło wie nie by ło to zbyt po -
ry wa ją ce wi do wi sko. Gra cze Astry zdo ła -
li od dać za le d wie dwa cel ne strza ły, z któ -
ry mi bez pro ble mu po ra dził so bie do -
świad czo ny Piotr Pół to ra czyk. 

Naj groź niej szą sy tu ację w tej czę ści
gry stwo rzy li w 44. mi nu cie Mi ło śni cy.
Po dwój ko wej ak cji Prze my sław Dża ła bij
sta nął oko w oko z Bar to szem Ja ry szem.

Od bi ta przez bram ka rza pił ka zmie rza ła
już do siat ki, ale z li nii bram ko wej zdo łał
ją wy bić Ka rol Kry stek. 

Krót ko po zmia nie stron wi ce li der
okrę gów ki wy szedł na pro wa dze nie.
Po do środ ko wa niu Szy mo na Jusz cza ka
z pra wej stro ny po tęż nym ude rze niem
z wo le ja po pi sał się Mi ko łaj Mar ci niak
i po pu lar ny Ja szyn był bez rad ny. Nie dłu -
go po tem Mi ło śni cy mo gli do pro wa dzić
do wy rów na nia, lecz strzał gło wą Ję drze ja
Pacz ko wa obro nił Ja rysz, a po ude rze -
niach Mi cha ła Po ta rzyc kie go fut bo lów ka
mi ja ła bram kę Astry. 

W 80. mi nu cie Ka rol Pło karz, po mi -
nię ciu trzech ry wa li, wpa ko wał pił kę
do siat ki. Kil ka mi nut póź niej na 3: 0 pod -
wyż szył Mi ko łaj Mar ci niak, usta la jąc re -
zul tat me czu.

(GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Astra zbyt mocna dla Miłośników

Bia ły Orzeł Koź min Wiel ko pol ski bez
tru du po ra dził so bie z ni żej no to wa -
nym ry wa lem w Okrę go wym Pu cha -
rze Pol ski. Pod opiecz ni tre ne ra Ma -
cie ja Do la ty wy gra li z GKS -em Żer -
ków 5: 1 i awan so wa li do ko lej nej
run dy roz gry wek. 

Przy jezd ni już w dru giej mi nu cie me -
czu wy szli na pro wa dze nie. Po asy ście
Szy mo na Gał czyń skie go pił kę w siat ce
umie ścił Ja kub Szym ko wiak. Or ły po szły
za cio sem i po dwóch kwa dran sach pro -
wa dzi ły już 3: 0. Naj pierw po do środ ko -
wa niu Da wi da Do la ty z rzu tu roż ne go
pił kę strza łem gło wą do bram ki skie ro wał
J. Szym ko wiak, a na stęp nie Ar tur Bła żej -
czak po ko nał gol ki pe ra miej sco wych ude -
rze niem le wą no gą. 

W 57. mi nu cie kon tak to we go go la
strze li li miej sco wi, po nie po ro zu mie niu
w sze re gach obron nych Bia łe go Or ła.

Kwa drans przed koń cem na 4: 1 pod wyż -
szył wpro wa dzo ny z ław ki Mi ko łaj Szulc,
wy ko rzy stu jąc po da nie od Gał czyń skie go.
Re zul tat me czu usta lił Ad rian Der wich,
po ko nu jąc bram ka rza w sy tu acji sam
na sam. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Pewny awans Białego Orła 

17 wrze śnia na strzel ni cy I LO w Kro -
to szy nie od by ły się otwar te za wo dy
strze lec kie z bro ni ku lo wej o Pu cha -
ry Bur mi strza Kro to szy na i Sta ro sty
Kro to szyń skie go. W szran ki sta nę -
ło 33 za wod ni ków, któ rzy od da li 36
oce nia nych se rii.

Uczest ni cy ry wa li zo wa li w dwóch
ka te go riach wie ko wych – ju nio rzy
i młod si oraz se nio rzy, w dwóch kon ku -
ren cjach – ka ra bin do wol ny i pi sto let
spor to wy. 

W młod szej ka te go rii w kdw -10
trium fo wa ła Mo ni ka Jad czak (65 punk -
tów, I LO w Kro to szy nie), wy prze dza jąc

Mi ko ła ja Woj cie chow skie go (62 pkt., ZSP
nr 2 w Kro to szy nie) i Mar ty nę Wa sie lak
(59 pkt., SP nr 4 w Kro to szy nie). Z ko lei
w ps -10 pierw sze miej sce za jął Mi ko łaj Woj -
cie chow ski (49 pkt., ZSP nr 2), dru gi był
Bo rys Sta szew ski (42 pkt., SP nr 4), a trze cia
Mar ty na Wa sie lak (40 pkt., SP nr 4).

W za wo dach se nio rów w kdw -10
zwy cię żył Ro bert Wa sie lak (78 pkt.,
CSiR), na dru giej lo ka cie zna lazł się
Krzysz tof Tu rzań ski (75 pkt.), a na trze -
ciej Piotr Jad czak (55 pkt.). W ps -10 tak -
że naj lep szy był Ro bert Wa sie lak (62
pkt.), przed Pio trem Jad cza kiem (56
pkt.) i Ja nu szem So bie ra jem (54 pkt.).

(NO VUS)

Na po cząt ku wrze śnia w Re wa lu od -
był się ostat ni wy ścig z cy klu Su per -
ma ra to nów Szo so wych 2017.
W nad mor skiej miej sco wo ści Ra do -
sław Ko zal był naj lep szy na dy stan -
sie mi ni, a Krzysz tof Ku bik za jął dru -
gie miej sce w wy ści gu me ga. 

– Te go dnia do pi sa ła po go da, nie pa -
dał deszcz i świe ci ło słoń ce. Roz po czy na -
li śmy w Re wa lu, ja dąc do Gry fic, by
po zro bie niu ma łe go okrą że nia do je chać
do li nii me ty – mó wi Krzysz tof Ku -
bik. – Do po ko na nia mie li śmy kil ka ma -
łych pa gór ków, któ re przy du żej pręd ko ści
sta no wi ły pew ne wy zwa nie. 

Na krót szym dy stan sie mi ni (68 km)
naj lep szy oka zał się Ra do sław Ko zal z cza -
sem 1: 39: 13. W gro nie 121 ko la rzy, któ -
ry ukoń czy li wy ścig, zna lazł się jesz cze je -
den przed sta wi ciel po wia tu kro to szyń -
skie go – Ja kub Czwoj da (12. miej -
sce – 1: 44: 13). 

Na dłuż szej tra sie (136 km) K. Ku bik
z wy ni kiem 3: 26: 19 był dru gi i upla so -
wał się na pierw szej po zy cji w ka te go rii
M2. Po za nim w wy ści gu star to wa li Ar tur
Pa te rek (15. miej sce – 3: 37: 52) oraz Ra -
fał Opie le wicz (83. miej -
sce – 4: 26: 48). – Je stem bar dzo za do wo -

lo ny po wy ści gu w Re wa lu. Chcia łem po -
wtó rzyć suk ces z mi nio ne go ro ku, co mi
się uda ło. Szko da, że to już ko niec ści ga nia
w tym ro ku, po nie waż for ma jest cią gle
wy so ka – przy zna je K. Ku bik. 

Przy oka zji pod su mo wa no Pu char
Pol ski w Su per ma ra to nach Szo so wych.
Trium fo wał Hen ryk Bę tlew ski ze Słup -

ska. Na dru gim miej scu zna lazł się A. Pa -
te rek (1. po zy cja w M4), a na trze cim K.
Ku bik (1. po zy cja w M2). Wśród 2191 za -
wod ni ków, któ rzy ukoń czy li choć by je -
den wy scig, zna leź li się To masz Mo siń ski
(68. miej sce w open), M. Opie le wicz (50.
miej sce), Cze sław Se ra szek (124. miej -
sce), Ar ka diusz Zmy ślo ny (433. miej sce),
Piotr Ty ra kow ski (495. miej sce), R. Ko zal
(1162. miej sce), J. Czwoj da (1199. miej -
sce), To biasz Wal czak (1281. miej sce),
Bar tło miej Ka ro lew ski (1317. miej sce),
Piotr Lep czyń ski (1479. miej sce) i Le szek
Zmy ślo ny (1810. miej sce). 

– Mój re zul tat w PP to efekt ca ło rocz -
nej cięż kiej pra cy. Choć nie uda ło mi się
wy grać, to cie szy mnie mój wy nik oraz to,
że dwóch przed sta wi cie li Kro to szy na
zna la zło się na po dium. Po krót kim od po -
czyn ku roz pocz nę przy go to wa nia do ko -
lej ne go se zo nu, któ ry za po wia da się jesz -
cze cie ka wiej – pod su mo wu je K Ku bik. 

– Mój se zon wy ści go wy na ro we rze
trwał sześć mie się cy – oznaj mia A. Pa te -
rek. – Pięć wy ści gów na stę po wa ło ty -
dzień po ty go dniu, więc nie by ło cza su
na od po czy nek. W ca łej edy cji su per ma -
ra to nów prze je cha łem 2188 km w cza -
sie 63: 30 h, co prze ło ży ło się na pierw sze
miej sce w ka te go rii M4 na dy stan sie gi ga
oraz w gór skim Pu cha rze Pol ski. Je stem
za do wo lo ny, że du ży wy si łek dał lep sze
wy ni ki niż w po przed nim ro ku – do da je
kro to szyń ski ko larz.

(GRZE LO)

KOLARSTWO 

Ostatni supermaraton STRZELANIE

Zawody o puchary
burmistrza i starosty

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 

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 
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Po dwóch po raż kach z rzę du i roz -
sta niu z tre ne rem Da riu szem Wi -
śnie wi czem Piast Ko by lin pod wo -
dzą no we go -sta re go szko le niow ca,
Mar ka No wic kie go, za no to wał zwy -
cię stwo. W wy gra nym 2: 1 po je dyn -
ku z GKS -em Żer ków go le dla ko by li -
nian strze li li Ma te usz Oli kie wicz
i Szy mon Wo siek. 

W po rów na niu do me czu z Astrą
do pod sta wo we go skła du wsko czył Do mi -
nik Sne la kosz tem Bła że ja Wie le biń skie -
go. Przy jezd ni ob ję li pro wa dze nie w 9.
mi nu cie. Pił kę w środ ku po la prze jął Mar -
cin Ku rza wa i zde cy do wał się na szyb kie
po da nie do Ma te usza Oli kie wi cza, a ten
nie zmar no wał sy tu acji sam na sam
z bram ka rzem GKS -u. 

W 34. mi nu cie Piast pro wa dził 2: 0.
Szy mon Wo siek po pi sał się pięk nym ude rze -
niem z rzu tu wol ne go i pił ka za trze po ta ła
w siat ce. Go spo da rzy mógł do bić Oli kie -
wicz, lecz nie wy ko rzy stał rzu tu kar ne go, po -
dyk to wa ne go po fau lu na To ma szu Ko ko cie. 

W 65. mi nu cie GKS zdo był bram kę
kon tak to wą. Po do środ ko wa niu z rzu tu

wol ne go naj le piej za cho wał się Prze my -
sław Ku ja wa i wpa ko wał pił kę do siat ki.
W dru giej po ło wie Piast miał jesz cze dwie
zna ko mi te oka zje, lecz Ma te usz Wa cho -
wiak nie wy ko rzy stał sy tu acji sam na sam
z bram ka rzem, a po strza le gło wą Woś ka
pił kę z li nii bram ko wej wy bił de fen sor
Żer ko wa. 

(GRZE LO)
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Marek Nowicki wrócił do Kobylina

W po ło wie wrze śnia za pa śni cy z na -
sze go po wia tu z po wo dze niem ry wa -
li zo wa li na dwóch waż nych im pre -
zach kra jo wych. Przed sta wi cie le
LKS Ce ra mik Kro to szyn wal czy li
na IV Otwar tych Mi strzo stwach Gnie -
zna, a za pa śni cy UKS Olim pij czyk
Sul mie rzy ce na III Mię dzy na ro do -
wych Mi strzo stwach Pol ski Szkół
Gim na zjal nych w Star gar dzie. 

Za wo dy w Gnieź nie od by ły się
pod pa tro na tem pre zy den ta mia sta To -
ma sza Bu da sza oraz po słan ki Kry sty ny

Ły bac kiej. Do ro bek eki py Ce ra mi ka to
dzie sięć me da li, dzię ki cze mu na si za pa -
śni cy zdo by li Pu char Prze wod ni czą ce go
Wiel ko pol skie go Zrze sze nia LZS Ta de -
usza To ma szew skie go i za ję li trze cią po zy -
cję w kla sy fi ka cji dru ży no wej. 

Zło te krąż ki wy wal czy li Mi chał Bą -
czyk, Hu bert Krzy żań ski, Ro bert Za -
koń ski, Mi ko łaj Adam czew ski, Da wid
Swo row ski i Se ba stian Fi lip czak.
Na dru gim stop niu po dium sta nął Mi -
ko łaj Ro go wicz, a brąz zdo by li Ja kub
Ka sprzak, Re mi giusz Po lań ski i Klau dia
Mi ko łaj czyk. 

Za wod ni cy Olim pij czy ka Sul mie rzy -
ce za pre zen to wa li się w Star gar -
dzie. – Przez dwa dni ry wa li zo wa ło tam
oko ło 250 mi ło śni ków za pa sów na czte -
rech ma tach. Przy je cha li za wod ni cy
z Nie miec i Ukra iny oraz z ca łe go kra ju.
Je stem za do wo lo ny z po sta wy mo ich za -
wod ni czek, któ re wy wal czy ły dwa brą zo -
we me da le – stwier dza Ra fał Pa ta las, tre -
ner Olim pij czy ka Sul mie rzy ce.

Na naj niż szym stop niu po dium sta -
nę ły Kse nia Kro ma rek (37 kg) oraz Do -
mi ni ka Gro bel na (57 kg). Po za ni mi star -
to wa li – w gru pie dzie ci – Prze my sław

Wi zner (9. miej sce w kat. 41 kg) i Igor Or -
li kow ski (11. miej sce w kat. 41 kg)
oraz – w gro nie mło dzi ków – Gra cjan

Wie czo rek (9. miej sce w kat. 59 kg) i To -
masz Ko wal ski (7. miej sce w kat. 73 kg). 

(GRZE LO)

ZAPASY

Reprezentanci Ceramika i Olimpijczyka na podium 

Trzy punk ty w star ciu z Zie lo ny mi
Koź mi nek da ły Astrze Kro to szyn po -
zy cję li de ra. Pod opiecz ni tre ne ra
Lesz ka Kru ti na wy ko rzy sta li po tknię -
cie Pia sta Cze ka nów, od no sząc pew -
ne zwy cię stwo w nie dziel nym me czu. 

Go spo da rze już po pię ciu mi nu tach
pro wa dzi li 2: 0. Naj pierw Pa weł Kryś wy -
ko rzy stał rzut kar ny, po dyk to wa ny
po fau lu na Krzysz to fie Ra tyń skim, a na -

stęp nie Fi lip Oleś ków po ko nał bram ka rza
Zie lo nych strza łem z wo le ja po do środ ko -
wa niu K. Ra tyń skie go. 

Krót ko przed prze rwą na li stę strzel -
ców wpi sał się Ma te usz Mi zer ny. Udział
przy tym go lu rów nież miał K. Ra tyń ski,
któ ry ob słu żył ko le gę z ze spo łu ide al nym
po da niem. W efek cie M. Mi zer ny zna lazł

się w sy tu acji sam na sam z bram ka rzem
i lo bem skie ro wał pił kę do siat ki. 

Zie lo ni od po wie dzie li jed nym tra fie -
niem w koń ców ce spo tka nia. Patryka
Wojt ko wia ka po ko nał Kon rad Helt. 

(GRZE LO)
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Astra na pozycji lidera

Astra Krotoszyn - GOS Zieloni
Koźminek 3:1 (3:0)

BRAMKI: 1:0 - Paweł Kryś (2'
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 

Piotr Grzem pow ski zde cy do wał się
prze mie rzyć po ło wę świa ta, aby wy -
star to wać w Syd ney Ma ra to nie. Re -
pre zen tant KS Kro tosz speł nił tym
sa mym swo je naj więk sze ma rze nie
spor to we. 

Kro to szyń ski za wod nik bie ga od 11
lat. – Od de ka dy dzia łam w KS Kro tosz,
gdzie po za star ta mi zaj mu ję się pro wa dze -
niem stro ny in ter ne to wej i na sze go fan pa -
ge'a na Fa ce bo oku – mó wi P. Grzem pow -
ski. – Po mysł star tu w Syd ney zro dził się już
dwa la ta te mu, kie dy apli ko wa łem o pierw -
szą wi zę tu ry stycz ną. Nie ste ty, brak od wa -
gi, de ter mi na cji oraz środ ków fi nan so wych
opóź nił w cza sie mo ją po dróż – przy zna je. 

Po mysł star tu w Au stra lii na ro dził się
w trak cie oglą da nia pro gra mów przy rod -
ni czych w te le wi zji. – Od za wsze lu bi łem
po dró że, dla te go zde cy do wa łem się po łą -
czyć wy jazd na ten kon ty nent ze swo im
star tem w ma ra to nie – stwier dza. 

Po 24-go dzin nej po dró ży Grzem -
pow ski za mel do wał się w Syd ney. – Mia -
łem oka zję zo ba czyć naj waż niej sze miej -
sca w tym mie ście. Zwie dzi łem oko li ce
pla ży Bon di Be ach oraz Syd ney Ope ra
Ho use, gdzie umiej sco wio na by ła me ta
bie gu – opo wia da kro to szy nia nin. 

Ma ra ton za czy nał się bar dzo wcze -
śnie, bo już o 7.00 ra no miej sco we go cza -
su. – Na li nii star tu zna la złem się z gru -
pą Po la ków, któ rzy, po dob nie jak ja, de -
biu to wa li na tej im pre zie. Tra sa wio dła
przez Har bo ur Brid ge nad za to ką Port
Jack son, a na stęp nie do Hy de Par ku,
znaj du ją ce go się w cen trum Syd ney.
Mie li śmy do po ko na nia licz ne pod bie gi,
co by ło bar dzo mę czą ce. Na ostat nich
dwóch ki lo me trach mi ja li śmy tłu my ki -
bi ców. By łem pod ogrom nym wra że -
niem i mia łem ciar ki na ple cach – oznaj -
mia nasz bie gacz. 

Re pre zen tant Kro to sza po ko nał tra sę
ma ra to nu w cza sie 3: 34: 29. – Gdy prze -
kra cza łem li nię me ty, czu łem lek kie nie -
do wie rza nie – kon ty nu uje. – Roz po czy -
na jąc tre nin gi bie go we u Łu ka sza Wa łę sia -
ka, ni gdy bym nie po my ślał, że to za mi ło -
wa nie za pro wa dzi mnie do Syd ney. Dzię -
ki tej im pre zie speł ni łem swo je ma rze nia
i dla te go je stem bar dzo szczę śli wy. Bie ga -
nie jest mi ło ścią mo je go ży cia. Da je mi
moż li wość ry wa li za cji, po zna wa nia no -
wych miejsc, lu dzi. Po le cam wszyst kim
spę dzać wol ny czas na bie ga niu na świe -
żym po wie trzu – pod su mo wu je P.
Grzem pow ski.

(GRZE LO)

BIEGI

Grzempowski
wystartował w Sydney! 

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) 



Do dzie wią tej ko lej ki li go wej Bia ły
Orzeł Koź min Wiel ko pol ski mu siał cze -
kać na zdo by cie kom ple tu punk tu.
Pod opiecz ni tre ne ra Ma cie ja Do la ty
po ko na li na wy jeź dzie Ko ro nę Pia -
ski 2: 1. Dwu krot nie na li stę strzel ców
wpi sał się Ad rian Der wich, któ ry
wszedł na bo isko z ław ki re zer wo wych.

Koź mi nia nie po pierw szej po ło wie po -
win ni wy so ko pro wa dzić. Stwo rzy li bo wiem
so bie pięć zna ko mi tych oka zji. Nie ste ty, żad -
nej nie wy ko rzy sta li. Da wid Do la ta nie tra fił
do pu stej bram ki, a ude rze nie Ar tu ra Bła żej -
cza ka obro nił gol ki per. Z ko lei Szy mon Gał -
czyń ski zmar no wał trzy świet ne sy tu acje.

Pił ka wpa dła do siat ki do pie ro w 68.
mi nu cie za spra wą wpro wa dzo ne go chwi -
lę wcze śniej z ław ki Ad ria na Der wi cha.
Po in dy wi du al nej ak cji Szy mo na Gał -
czyń skie go, któ ry mi nął trzech ry wa li, pił -
kę otrzy mał A. Der wich i bez pro ble mu

po ko nał bram ka rza miej sco wych. 
Ko ro na do pro wa dzi ła do wy rów na -

nia po bar dzo ład nej ak cji. Pił ka jak
po sznur ku krą ży ła mię dzy za wod ni ka mi
miej sco wej dru ży ny, aż w koń cu Pa weł
Wa sie lew ski strza łem no ży ca mi umie ścił
fut bo lów kę w siat ce. 

Zwy cię stwo Or łom za pew nił A. Der -
wich, któ ry po wy gra niu po je dyn ku
z dwo ma obroń ca mi spryt nym strza łem

zmu sił gol ki pe ra do ka pi tu la cji. 
(GRZE LO)
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Derwich ojcem pierwszego zwycięstwa

Trzy ra zy na po dium sta wa li re pre -
zen tan ci TA Ro zum Kro to szyn i UKS
Sam son Ko by lin na Mi strzo stwach
Pol ski Ju nio rów i Ju nio rek w Su mo
w Py rzy cach. 

Tre ner Ma rek Ko niecz ny tym ra zem
za brał ze so bą bar dzo skrom ną gru pę, bo
za le d wie dwóch su mo ków. Eryk Or wat
(TA Ro zum) w ka te go rii 70 kg upla so wał
się na dru giej po zy cji, z ko lei Mi chał Fa -
bia now ski (TA Ro zum) w kat. po wy -
żej 100 kg za jął pią te miej sce. 

Licz niej szą eki pę wy sta wił Sam son
Ko by lin. Do do mów z me da la mi wró ci ły

Alek san dra Ma łec ka (dru gie miej sce
w kat. 55 kg) oraz Alek san dra Bzo dek
(trze cia lo ka ta w kat. 70 kg). 

Po za ni mi w Py rzy cach ry wa li zo wa li
Ju lia Cał ka (7. miej sce w kat. 50 kg), Ju lia
Jan ko wiak (7. miej sce w kat. 55 kg), Mar -
ta Wie le biń ska (7. miej sce w kat. +70 kg),
Ja kub Ko bu siń ski (5. miej sce w kat. 60
kg), Ma te usz Ty czyń ski (18. miej sce
w kat. 70 kg), Ma ciej Ro ba kow ski (5.
miej sce w kat. 90 kg) i Ja ro sław Ptak (9.
miej sce w kat. 90 kg). 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej wo je wódz -
two wiel ko pol skie skla sy fi ko wa no na dru -
giej po zy cji, je śli cho dzi o ry wa li za cję żeń -
ską, oraz na pierw szej w mę skiej.

(GRZE LO)

SUMO

Trzy medale naszych zawodników 

Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu bó lu krę go słu pa po le -

cam te ra pię Dr. Co xa. Po zwa la ona bo -
wiem na bez ope ra cyj ne zmniej sze nie
prze pu kli ny dys ku i je go re ge ne ra cję
na wet do 30 pro cent. To me to da bez -
piecz na i ła god na, a przede wszyst kim
sku tecz na. Mo gą z niej sko rzy stać pa -
cjen ci z ta ki mi do le gli wo ścia mi jak
rwa kul szo wa i bar ko wa, drę twie nie,
mro wie nie koń czyn itp. Wcze śniej je -
dy nym wyj ściem był za bieg chi rur -
gicz ny, lecz dzię ki te ra pii Dr. Co xa
ope ra cji moż na unik nąć.

Me to da ta da je efekt w po sta ci
po mniej sze nia

się prze pu kli ny dys ku, dzię ki cze mu
zmniej sza się ucisk na ko rze nie ner wo -
we, co przy no si ulgę w bó lu. Po nad to
do cho dzi do po więk sze nia się otwo -
rów mię dzy krę go -
wych i przy wra -

ca ny jest ruch
w sta wach

krę go słu pa.
Naj waż niej -

szy efekt to re ge -
ne ra cja krąż ków mię dzy -

krę go wych, któ re sta ją się bar dziej
na wod nio ne, od ży wio ne i

więk sze.

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

BRAMKI: 0:1 - Adrian Derwich
(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) 


