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Majówka w powiecie
W całym powiecie krotoszyńskim w pierwszych dniach maja zorganizowano szereg uroczystości w związku ze Świętem Flagi oraz kolejną rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchodzono także Dzień Strażaka.
(NOVUS)
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Krotoszyn. W Święto Flagi na rynku Krotoszyńska Orkiestra Dęta zagrała koncert pieśni patriotycznych.

WYWIAD

Kobylin.

Koźmin Wlkp.

3 maja delegacja samorządu złożyła wiązankę
kwiatów przy pomniku Poległym i Pomordowanym za Ojczyznę i
Wolność.

Oprócz uroczystości patriotycznych
zorganizowano miejsko-gminne obchody Dnia Strażaka.

Z Henrykiem Kotońskim, jednym z czołowych uczestników
wydarzeń marcowych z 1968
w Poznaniu, znanym krotoszyńskim adwokatem, rozmawiał Michał Kobuszyński.
Nasz rozmówca zaprezentował nam również archiwalne
zdjęcia ze swej młodości oraz
dokumenty opisujące przebieg zdarzeń wielkiego zrywu
młodzieży przed 50 laty.

FOT. www.kobylin.pl

FOT. Łukasz Cichy

Awanturnik, chuligan
i bananowiec z 1968 roku

FOT. Łukasz Cichy
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Sulmierzyce. W rocznicę uchwalenia Konstytucji
Czytaj str. 20

3 Maja złożono kwiaty pod pomnikiem Wdzięczności
na sulmierzyckim rynku.

Zduny. W Święto Konstytucji 3 Maja odbyła się
Zdunowska Majówka pod hasłem „Na harcerską nutę”.
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FOT. PSP Krotoszyn

Tragiczny finał pożaru

W niedzielę, 22 kwietnia, wybuchł
pożar altanki ogrodowej na terenie
Rodzinnych Ogródków Działkowych
im. Konstantego Kończaka przy ulicy
Zamkowy Folwark w Krotoszynie.
Podczas akcji gaszenia strażacy odkryli zwęglone zwłoki mężczyzny.
Na akcję zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie. Altanka ogrodowa paliła
się w całej objętości. Strażacy zabezpieczyli oraz oświetlili teren działań. Rota wyposażona w aparaty ochrony dróg oddechowych podała jeden prąd piany sprężonej
w natarciu na altanę, doprowadzając
do stłumienia płomieni.
Następnie ratownicy przystąpili
do przeszukiwania i dogaszania pomieszczeń. – W trakcie prowadzenia
czynności pod zgliszczami konstrukcji
dachu i spalonych elementów wyposażenia pomieszczenia strażacy odnaleźli
spalone ciało ludzkie. Z uwagi na ich
zwęglenie nie przystępowano do resuscytacji krążeniowo-oddechowej – informuje kpt. Tomasz Patryas z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Krotoszynie.
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Zasłużeni dla Krotoszyna
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Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej Krotoszyna uhonorowano dwie
osoby, którym przyznano tytuł ,,Zasłużony dla Krotoszyna”. Wyróżnieni
to Irena Marszałek i Jerzy Wojtaszek.

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
g.kotecki@glokalna.pl

Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl
Wydawca nie odpowiada za treść
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

Tytuł „Zasłużony dla Krotoszyna”
jest wyrazem uznania, nadawanym
za wybitne zasługi dla rozwoju miasta.
Nadaje się go osobom, które w sposób niepodważalny przyczyniły się do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Uroczystość uświetnił występ

chóru Izydorki z Biadek pod kierownictwem Klaudii Szubert.
Irena Marszałek otrzymała wyróżnienie za wieloletnią pracę w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
za projekty i przedsięwzięcia w dziedzinie kultury i turystyki, pozwalające zachować aktywność społeczną osobom
starszym, za przywiązanie do ziemi rodzinnej i jej promowanie.
Jerzy Wojtaszek został uhonorowany
za osiągnięcia w dziedzinie muzyki chóralnej, dyrygentury i pracy dydaktycznej,

wspieranie chórów krotoszyńskich oraz
przywiązanie do rodzinnej miejscowości

Po czynnościach prowadzonych
przez prokuraturę, policję oraz biegłego
z zakresu badania przyczyn pożaru działania zakończono.
– Policjanci skontaktowali się z przewodniczącym ogródków działkowych
w celu ustalenia właściciela spalonej altanki, po czym udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny – mówi Piotr
Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. – Od rodziny dowiedzieli się, iż nie mieszka tam od kilku tygodni, a przebywa właśnie w altance
na ogródkach działkowych. Po ugaszeniu
pożaru dokonano dokładnych oględzin
i odkryto doszczętnie zwęglone zwłoki
mężczyzny, więc na razie przypuszczamy,
że jest to właściciel tej altanki. Na miejscu
zdarzenia był prokurator prowadzący
śledztwo. Przesłuchano świadków. Wezwano również biegłego pożarnictwa,
który wstępnie stwierdził, że przyczyną
pożaru było zaprószenie ognia. Podjęto
decyzję o zabezpieczeniu zwłok do oględzin i badań DNA. Śledztwo jest prowadzone na podstawie Art. 160 Kodeksu
karnego – nieumyślnego narażenia życia
lub zdrowia – wyjaśnia P. Szczepaniak.
(NOVUS)

i jej promowanie.

(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Potrójny jubileusz
14 kwietnia w Biadkach odbyła się
uroczystość z okazji potrójnego jubileuszu – 60-lecia kółka rolniczego, 60lecia Koła Gospodyń Wiejskich
oraz 30-lecia zespołu Biadkowianki.
Najpierw w Kościele pw. św. Izydora
Oracza w Biadkach odprawiona została
uroczysta Msza święta. Potem świętowano
w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Podczas występu artystycznego Biadkowianek przedstawiono krótki rys historyczny

zespołu, kółka rolniczego oraz KGW.
Zespół Biadkowianki to jedna
z najbardziej utytułowanych grup śpiewaczych w południowej Wielkopolsce.
Powstał w 1988 r. w trakcie przygotowań do jubileuszu 30-lecia Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich
w Biadkach. Zrodził się samoistnie jako odpowiedź na poszukiwania odpowiedniej oprawy artystycznej uroczystości. Okazało się, że członkinie miejscowego KGW także potrafią śpiewać

i znają pieśni ludowe, przekazywane
od pokoleń.
Pierwszą kierowniczką została Mieczysława Czech, następnie funkcję tę pełniła Helena Flajszer (obie związane
z KGW), a obecnie, od 2001 roku, zespołem kieruje Beata Czech. Grupa Biadkowianki nadal w sposób naturalny przeplata
swoją aktywność artystyczną z działalnością KGW. Panie mają stroje regionalne,
uszyte na wzór ludowego stroju krotoszyńskiego. Przy zespole funkcjonuje także kapela, której skład zmienił się kilkakrotnie
w ciągu długiej historii Biadkowianek.
W dalszej części uroczystości były
przemówienia, podziękowania, gratulacje
i życzenia. Nie zabrakło też kwiatów

3

od władz gminy i powiatu, Banku Spółdzielczego, stowarzyszeń czy instytucji

związanych z rolnictwem.

(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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wych (pracownika Państwa firmy), jeśli
takowy został powołany. Ponadto możemy przejąć obowiązki zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
W jednym i drugim przypadku podpisujemy umowę o współpracy.

Łukasz Rabenda
Ochrona danych w firmie
W związku z licznymi pytaniami
naszych obecnych i przyszłych Klientów,
dotyczącymi ochrony danych osobowych i zmieniających się w maju 2018
roku w tym zakresie przepisów, informuję, że zajmujemy się powyższymi
obowiązkami.
Współpraca pomiędzy naszymi firmami może polegać na nadzorowaniu
ochrony danych w firmie. Współudział
ten polega na ochronie danych w Państwa działalności, a także nadzorowaniu
Inspektora Ochrony Danych Osobo-

Skontaktuj się z nami:
608 677 636

ZDR0WIE

Profilaktyka chorób układu oddechowego
Choroby układu oddechowego stały
się jedną ze współczesnych chorób
cywilizacyjnych i z tym faktem należy wiązać realizowaną po raz drugi
pod hasłem „Moja decyzja – moje
życie” inicjatywę Stowarzyszenia POMÓŻMY SOBIE w Krotoszynie.

Odnawialne źródła energii
szansą dla Krotoszyna?
Pod koniec kwietnia w hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie odbyło się spotkanie, na którym mieszkańcom przybliżono projekt „Odnawialne źródła energii szansą poprawy powietrza na terenie miasta
i gminy Krotoszyn”. Zakłada on montaż kolektorów słonecznych i paneli
fotowoltaicznych.
Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców Krotoszyna. Szczegóły techniczne projektu omówił Krzysztof Lipka, dyrektor ds. inwestycyjnych odnawialnych
źródeł energii w firmie Semper Power.
Projekt ów w marcu znalazł się na 16.
miejscu opublikowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego listy pozytywnie ocenionych projektów
o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.
Uzyskanie dofinansowania pozwoli
na realizację projektu parasolowego, pole-

gającego na montażu instalacji źródeł
energii odnawialnej, a mianowicie: instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających
energię elektryczną o łącznej mocy
ok. 1,31 MW w 349 indywidualnych gospodarstwach domowych, instalacji solarnych, wytwarzających energię cieplną
na potrzeby przygotowania ciepłej wody
użytkowej o łącznej mocy ok. 0,66 MW
w 149 indywidualnych gospodarstwach
domowych. Łącznie w planach jest montaż 498 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 392 lokalizacjach
na terenie gminy Krotoszyn.
Całkowita wartość projektu opiewa
na kwotę ok. 8 mln zł, a dofinansowanie
ma wynieść ok. 6,2 mln zł, czyli 85% kosztów kwalifikowalnych. Po stronie mieszkańców pozostanie wkład własny w wysokości 15% wartości netto plus podatek
VAT (8% lub 23% od całości danej inwestycji, w zależności od miejsca montażu).
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

cy zdrowotnej. Działania te pokazują, że
inicjatywy tego typu są cenne, a bezpośredni kontakt ze specjalistą i kompleksowość prowadzonych badań zachęca
mieszkańców Ziemi Krotoszyńskiej
do korzystania z tego typu akcji.
Pozytywnie należy także ocenić fakt,
że w grupie bezpośrednich beneficjentów
rośnie systematycznie liczba osób z małych miejscowości (sołectw), a w roku bieżącym wywodzący się z tego środowiska
pacjenci stanowili już 23,3% wszystkich
osób przebadanych.
Z uwagi na ograniczone możliwości, mimo finansowego wsparcia powiatu krotoszyńskiego, podobnie jak w roku ubiegłym nie wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z prowadzonych badań. Akcja zatem zostanie powtórzona
w kolejnym roku kalendarzowym.
Do tego czasu obserwujmy swój organizm, zwracajmy uwagę na sygnały, jakie nam wysyła (przewlekły kaszel,
duszności, odksztuszanie wydzieliny
z zawartością krwi, ból w klatce pie rsiowej, nawracające infekcje dróg oddechowych, chrypka, uczucie zmęczenia itp.)
i korzystajmy w razie potrzeby z pomocy lekarza rodzinnego, który pokieruje
naszym dalszym postępowaniem.
(AO)

NA DRODZE

Kolizja trzech samochodów
FOT. PSP Krotoszyn

EKOLOGIA

Podejmując jakiekolwiek działania
prozdrowotne, organizator zawsze zastanawia się, czy są one odpowiedzią
na społeczne potrzeby, czy spotkają się
z zainteresowaniem adresatów, a także
czy zostaną osiągnięte założone w danym projekcie efekty.
Poszczególne działania profilaktyczne są bowiem kierowane głównie pod adresem osób zdrowych, często na bazie posiadanej wiedzy zdrowotnej nieodczuwających potrzeby badań kontrolnych i zapobiegawczych, często nie znających istniejących w danej dziedzinie zagrożeń.
Stąd podejmowane działania profilaktyczne, stanowiące w przekonaniu organizatora sposób kształtowania odpowiednich nawyków zdrowotnych, szerzenia
wiedzy i uczenia umiejętności korzystania z niej w codziennym życiu.
Jedną z prób kształtowania właściwych postaw zdrowotnych mieszkańców
powiatu krotoszyńskiego jest zakończona

właśnie druga edycja projektu z zakresie
wczesnego wykrywania chorób układu
oddechowego. Zgodnie z założeniami
w ramach powyższej akcji przebadano
w roku bieżącym 60 osób powyżej 40. roku życia, zamieszkałych na terenie gmin:
Krotoszyn – 36 mieszkańców, Rozdrażew – 5 mieszkańców, Koźmin
Wlkp. – 15 osób, Zduny – 3 osoby.
W trakcie konsultacji wyników badań
(prześwietlenia klatki piersiowej, spirometrii i badania osłuchowego) stwierdzono pięć przypadków chorobowych, co stanowi 8,3% wszystkich przebadanych pacjentów.
W tym roku stwierdzone zagrożenia
to dwa przypadki podejrzenia choroby refluksowej i po jednym przypadku podejrzenia astmy oskrzelowej, zapalenia płuc
oraz zaciemnienia w prawym dolnym polu płucnym.
W związku z powyższym specjalista
pulmonolog wydał pięć skierowań do poradni lekarza rodzinnego z zaleceniem
dalszej diagnostyki i prowadzenia procesu leczenia.
Dwie edycje projektu „Moja decyzja – moje życie” umożliwiły 135 osobom sprawdzenie stanu swego zdrowia
w przedmiotowym zakresie, a 21 beneficjentów otrzymało szansę szybkiej pomo-

20 kwietnia na skrzyżowaniu ul. Sowińskiego z ul. Kilińskiego w Krotoszynie doszło do kolizji trzech pojazdów. Na szczęście nikomu nic po-

ważnego się nie stało.
Osoby biorące udział w zdarzeniu samodzielnie opuściły samochody. Strażacy

odłączyli akumulatory w pojazdach,
a na koniec działań przy użyciu sorbentu
oraz podręcznego sprzętu burzącego usunęli z drogi plamę płynów eksploatacyjnych i części karoserii.
– Kierująca pojazdem marki Opel
Zafira mieszkanka Krotoszyna nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z samochodami Fiat
Seicento i Mercedes 124. W efekcie tego
opel i mercedes uderzyły w ogrodzenie
posesji. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kobietę ukarano mandatem w wysokości 300 zł – informuje Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
(NOVUS)
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Szóste urodziny Galerii Krotoszyńskiej!
W ostatnią sobotę kwietnia Galeria
Krotoszyńska zorganizowała imprezę z okazji swoich szóstych urodzin.
Dla przybyłych przygotowano szereg
atrakcji. Ponadto ogłoszono wyniki
Plebiscytu na Ulubiony Sklep w Galerii Krotoszyńskiej i wręczono nagrody głosującym Czytelnikom.
W plebiscycie, który organizowaliśmy
wespół z Galerią Krotoszyńską, zwyciężył
sklep Pionier, wyprzedzając MonEw oraz
Esotiq. Nagrodzono również trójkę osób
spośród Czytelników, którzy wysyłali głosy
na swój ulubiony sklep. Adrian Olejniczak
otrzymał wysokiej jakości ekspres do kawy,
Beata Olejniczak zdobyła tablet, a Natalię
Bzdęgę nagrodzono smartfonem.
Wydarzeniu towarzyszyły występy
muzyczno-taneczne. Przed publicznością
zaprezentowali się Damian Woźniak
z Konarzewa i Natan Krupa ze Smoszewa
oraz zespół taneczny Gwiazdy ze Zdun.
Przygotowano trzy strefy – piękna,
zdrowia oraz aktywności. W pierwszej
strefie paniom oferowano profesjonalny
makijaż, kosmetyki, porady firmy
AVON, usługi fryzjerskie uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdu-

nach. Była również możliwość uwiecznienia swojej „metamorfozy” na foto-portrecie, wykonanym przez profesjonalnego
fotografa, Pawła Kasprzaka.
W strefie zdrowia, u lekarza Macieja
R. Hoffmanna, można było zasięgnąć porady prozdrowotnej, zmierzyć ciśnienie
i poziom cukru we krwi. W kwestiach
dietetyki i badania masy ciała doradzał
Piotr Kaźmierczak.
W strefie aktywności kącik animacyj-

ny dla dzieci prowadziła 1 Zdunowska
Drużyna Harcerska.
Na imprezie pojawili się również
przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Razem
dla Konarzewa”, którzy zachęcali
do wspierania akcji Kilometry Dobra,
z której środki zostaną przeznaczone
na zakup sprzętu, wyposażenia i ekwipunku dla harcerzy ze Zdun.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KROTOSZYN

Przyrodnicza atrakcja w parku

Pod koniec kwietnia w Parku im.
Wojska Polskiego w Krotoszynie oficjalne otwarta została woliera. Koszt
przedsięwzięcia wyniósł około 330
tys. zł brutto.
W ramach zadania wykonano metalową konstrukcję, osadzoną na fundamentach, która połączona jest z budynkiem gospodarczym w parku. Powierzchnia woliery wynosi ok. 100 m2. Wokół zabudowy
wykonano ścieżki z nawierzchni Han-

se – Grand, na podbudowie z tłucznia.
W wolierze zamieszkały pawie, bażanty, papugi nimfy i papużki nierozłączki. Nowy obiekt na pewno zachęci do rodzinnych spacerów. Skrzydlaci mieszkańcy nawiązują do historii parku, w którym
mieszkały kiedyś ozdobne ptaki. Woliera
pełna ptaków to również spełnienie obietnicy burmistrza Franciszka Marszałka,
który niegdyś zapowiedział taką atrakcję
parkową.
(NOVUS)
FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Senator Mikołajczyk o sprawach lokalnych i nie tylko
Pod koniec kwietnia w biurze Prawa
i Sprawiedliwości w Krotoszynie odbyła się kolejna konferencja prasowa z udziałem senatora Łukasza Mikołajczyka. Parlamentarzysta poruszył wiele tematów ogólnopolskich
oraz lokalnych.
Łukasz Mikołajczyk rozpoczął spotkanie od przedstawienia swojej nowej
asystentki społecznej, Marleny Rudowicz, 33-letniej mieszkanki Kobylina
i studentki prawa. – Jest to osoba niezwykle skromna, ale też bardzo merytoryczna
i chętna do działania. Mocno angażuje się
w sprawy prawicy. Jej serce jest na pewno
po prawej stronie. Chcemy pokazać, że jesteśmy otwarci na rozmowy z ludźmi
i słuchanie ich problemów – stwierdził
senator. Marlena Rudowicz ma spore doświadczenie w roli asystenta notarialnego.
Parlamentarzysta poruszył temat nowego cmentarza – niedaleko Krotoszyna,
w Durzynie. Był mocno zdziwiony faktem, że jest już dawno wybudowany, a nadal nie funkcjonuje. – Z tego, co wiem,
miasto będzie musiało wydać jeszcze
ok. 300 tysięcy złotych na przesunięcie linii energetycznej, z którą cmentarz koliduje. Możemy dyskutować, czy ta inwestycja jest uzasadniona – skomentował Ł.
Mikołajczyk.
Wspomniał również o głośnej sprawie wysokich nagród dla ministrów.
Kwoty ujawniła Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów w odpowiedzi na interpelację
posła PO, Krzysztofa Brejzy. Łącznie
na nagrody dla ministrów przeznaczono

w zeszłym roku 1,5 mln złotych. Najbardziej „doceniony” został Mariusz Błaszczak, były szef MSW, obecnie kierujący
MON-em. Otrzymał bowiem 82,1 tys. zł.
Były wicepremier, a teraz szef rządu Mateusz Morawiecki, dostał 75,1 tys. zł. Taka sama nagroda przypadła minister edukacji, Annie Zalewskiej. Wśród najhojniej
nagrodzonych znaleźli się także Piotr
Gliński, Witold Bańka, Anna Streżyńska,
Witold Waszczykowski i Zbigniew Ziobro – oni otrzymali po 72,1 tys. zł.
Z kolei ówczesna premier Beata Szydło przydzieliła sobie ok. 65 tys. zł. Niemałe oburzenie części społeczeństwa wywołały jej słowa: „Tak, rzeczywiście, ministrowie i wiceministrowie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości otrzymywali nagrody. Za ciężką i uczciwą pracę! I te pieniądze im po prostu się należały.”
Jednak decyzją prezesa PiS, Jarosława
Kaczyńskiego, wszystkie nagrody ministerialne mają zostać przeznaczone

na Caritas. Zapowiedziano również obniżenie uposażeń poselskich, senatorskich
oraz władz samorządowych. – W związku z zaistniałą sytuacją, związaną z nagrodami ministerialnymi, należy też przyglądać się wydatkom lokalnym – mówił senator Mikołajczyk. – Z zestawień, które
posiadam, wynika, iż w krotoszyńskim
starostwie nagrody wypłacane corocznie
poza wynagrodzeniami przekraczają
kwotę 200 tys. zł. W mieście wygląda to
podobnie. Urzędnicy nie otrzymywali
żadnych premii, lecz nagrody uznaniowe.
Mam takie zestawienie liczone średnio
miesięcznie w skali roku, w przeliczeniu
na jednego zatrudnionego. I tak pierwszy
zastępca burmistrza w 2015 roku miesięcznie otrzymał 559 zł, co daje ok. 7 tys.
zł na rok. W 2016 było to 431 zł,
a w 2017 aż 588 zł. W przypadku drugiego zastępcy są to kwoty porównywalne,
a w 2017 nawet wyższa – 630 zł. Warto
zatem pytać także o to, co w kwestii na-

gród dzieje się na szczeblach lokalnych – wyjaśnił parlamentarzysta.
Na konferencji mówiono też o sprawie wyrównywania uposażenia zasadniczego do najniższej pensji krajowej, którą
otrzymują pracownicy obsługi szkół i jednostek samorządu terytorialnego. – To
faktycznie ma miejsce w Krotoszynie
i jest to przerażające – oznajmił Ł. Mikołajczyk. – Nazwałbym to dyskryminacją
ze względu na staż pracy. Odwiedziłem
Państwową Inspekcję Pracy. Oczywiście
można tak robić, ale dochodzi do sytuacji,
że osoba z 20-letnim stażem zarabia dokładnie tyle samo, ile ta, która została dopiero przyjęta do pracy. Tym stażowym
wyrównuje się uposażenie, a więc nowy
pracownik na dzień dobry, przy podpisaniu umowy, ma wyższe wynagrodzenie
zasadnicze niż ten, który pracuje 20 lat.
W razie potrzeby oferujemy darmową pomoc osobom, które znalazły się w takiej
sytuacji. Dyskryminacja ze względu
na staż pracy nie powinna mieć miejsca – zaznaczył senator.
Polityk odniósł się również do protestu opiekunów osób niepełnosprawnych,
którzy domagają się spełnienia swoich postulatów. Po ukończeniu 18. roku życia
niepełnosprawny ma prawo jedynie
do renty socjalnej 865 zł oraz zasiłku pielęgnacyjnego 153 zł. Komitet protestacyjny chce 500 zł comiesięcznego dodatku
dla dorosłych osób niepełnosprawnych,
niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych domagają się również podniesienia
comiesięcznej renty socjalnej do kwoty 1030 zł.

– Wielokrotnie podkreślałem, że jestem sercem z tymi osobami – powiedział senator. – Pomoc im się po prostu
należy. Mam nadzieję, że będzie to
wszystko szybko załatwione. Zabiegałem
o tę pomoc od wielu lat. Jako członek senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zawsze podnosiłem
głos w sprawach wspierania osób niepełnosprawnych. Na problem trzeba spojrzeć globalnie, ponieważ są różne środowiska opiekunów osób niepełnosprawnych, które mają zróżnicowane potrzeby
i żądania. Tego nie rozwiąże się w miesiąc
lub dwa. Każdy program prospołeczny,
jak np. 500+, będzie powodował kolejne
roszczenia następnych grup. Zauważam
też tutaj bardzo duży dysonans, kiedy
przy tym proteście w sejmie widzę przedstawicielki Nowoczesnej, które chodzą
na czarne marsze, mówiąc, że te osoby
niepełnosprawne nie powinny się urodzić, a nagle teraz są z nimi i pomagają.
Bardzo żałuję, że przedstawiciele protestujących nie wzięli udziału w rozmowach w Centrum Dialogu z panią minister Rafalską, gdzie zawarto wstępne porozumienie organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ł. Mikołajczyk dodał, że rząd już zobowiązał się do podniesienia renty socjalnej do poziomu najniższej emerytury
oraz ogłoszenia programu „Dostępność+”. Zwrócił uwagę, że pomoc dla
osób niepełnosprawnych jest bardzo złożonym problemem, ponieważ borykają
się one z wieloma barierami w różnych
sferach życia.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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RYSZARD TEODORCZYK
– doradca
ubezpieczeniowy
Pogotowie
Ubezpieczeniowe 24h!

Rajd po Ziemi Krotoszyńskiej – etap pierwszy

Inicjatorką rajdu jest radna powiatowa Irena Rękosiewicz. Z kolei organizatorami trzech etapów są Starostwo Powiatowe oraz urzędy miejskie w Krotoszynie,
Kobylinie, Sulmierzycach i Zdunach,
UMiG w Koźminie Wlkp, oraz Urząd
Gminy w Rozdrażewie i Klub Turystyki
Rowerowej PELETON.
Przedsięwzięcie ma na celu uhonorowanie bohaterów poległych za ojczyznę
poprzez złożenie wiązanek kwiatów
w miejscach pamięci, upamiętnienie powstania samorządu powiatowego poprzez
prezentowanie wspólnego dorobku okolicznych gmin, ukazanie piękna Ziemi
Krotoszyńskiej, propagowanie zdrowego
i ekologicznego stylu życia i turystyki rowerowej, jak również integrację samorządów z mieszkańcami całego powiatu.
Trasa pierwszego etapu wiodła ze
Zdun do Sulmierzyc, Kolejne zaplanowano na 23 czerwca: Dzielice-Koźmin
Wlkp. (przez Rozdrażew) i 22 września:

FOT. Marzena Wiśniewska / Antoni Azgier

W ostatnią sobotę kwietnia odbył
się pierwszy etap Rajdu po Ziemi
Krotoszyńskiej z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości
oraz 20-lecia powiatu krotoszyńskiego. Trasa wiodła ze Zdun do Sulmierzyc. Na starcie pojawiło się ponad 120 uczestników.

Krotoszyn-Kobylin (przez Baszków).
Na starcie w Zdunach pojawiło się
ponad 120 osób, a pośród nich m. in. starosta Stanisław Szczotka, radny sejmiku
Julian Jokś, burmistrzowie Kobylina
i Sulmierzyc, radni, dyrektorzy placówek
oświatowych, pracownicy samorządowi
i pracownicy jednostek podległych samorządowi czy członkowie Klubu Turystyki
Rowerowej PELETON.
Grupa rowerzystów najpierw ruszyła
na plac 700-lecia, by pod pomnikiem Poległych za Wolność Ojczyzny złożyć wiązankę kwiatów i uczcić Ich pamięć.
W miejscowym ZSP przygotowano poczęstunek. Tam wszystkich przywitał
burmistrz Zdun, Tomasz Chudy, który
opowiedział o swoim mieście, o jego hi-

HUFIEC PRACY 15-2

Grali w piłkarzyki

W kwietniu odbyły się Mistrzostwa Hufca Pracy 15-2 w Piłkarzykach. Celem

zawodów była promocja sportu i aktywnych form spędzania czasu wolnego.

storii i osiągnięciach. Potem uczestnicy
pojechali ulicą Sulmierzycką w kierunku
Ujazdu i dalej do Wodnikowa Górnego,
a stamtąd drogą gruntową – krotoszyńskim czarnym szlakiem rowerowym – do Sulmierzyc.
Na sulmierzyckim rynku złożono
kwiaty pod pomnikiem Wdzięczności.
Następnie grupa udała się do wiatraka noszącego imię Jakub, a potem do Sulmierzyckiego Domu Kultury, gdzie przygotowane były napoje i strawa. O Sulmierzycach opowiedział burmistrz Dariusz Dębicki. Ponadto na uczestników rajdu czekały niespodzianki, które ufundował
sponsor imprezy – Bank Spółdzielczy
w Krotoszynie.
OPRAC. (ANKA)

Do rywalizacji przystąpiło osiem duetów, które podzielono na dwie grupy.
Po dwie najlepsze pary awansowały
do półfinałów.
Ostatecznie w finale zagrały dwa teamy
ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Po niezwykle zaciętym pojedynku Kamil Gola i Michał Błaszczyk pokonali 10: 9 Dawida Króla i Szymona Szwedziaka. Trzecie miejsce zajęły Joanna
Jankowiak i Patrycja Szperlik (Branżowa
SzkołaIstopnia wKobylinie), aczwarta lokata przypadła Jakubowi Kamalskiemu i Michałowi Brdysowi (SPzOPdP).
Trzy najlepsze pary otrzymały nagrody ufundowane przez Komendę Wojewódzką.
(ANKA)

Pracujesz do wieczora lub w delegacji?
Późno odebrałeś papiery z rejestracji?

Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Zadzwoń – 601 174 891.
Oferuję ubezpieczenia indywidualnie, dopasowane do Twoich potrzeb,
za rozsądną cenę – w większości firm
ubezpieczeniowych! W szerokim zakresie ubezpieczeń – majątkowych,

życiowych,
komunikacyjnych,
rolnych, medycznych i innych!
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PUBLIKACJE

To już XIV tom

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbyła się
promocja XIV tomu książki „Krotoszyn i okolice”, wydawanego przez
Towarzystwo Miłośników i Badaczy
Ziemi Krotoszyńskiej pod redakcją
doktora Józefa Zdunka.
Prezes TMiBZK, Antoni Korsak,
podziękował zgromadzonym gościom
za przybycie, a także autorom tekstów

oraz grupie sponsorów, którzy wsparli
finansowo wydanie książki, m. in. burmistrzowi Franciszkowi Marszałkowi,
Bankowi Spółdzielczemu w Krotoszynie czy Krotoszyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Doktor Józef Zdunek pokrótce
przedstawił zawar tość XIV tomu
,,Krotoszyn i okolice”. Następnie wszyscy autorzy tekstów i sponsorzy zostali
uroczyście wyróżnieni poprzez wrę-

czenie im nowo wydanej publikacji.
Książka zawiera pięć opracowań tematycznych, dziesięć biografii oraz cztery
materiały źródłowe. Opisane zostały m.
in. historia krotoszyńskich ewangelików
(artykuł autorstwa Piotra Mikołajczyka),
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
w powiecie krotoszyńskim w latach 1928-1935 (artykuł autorstwa Jana
Grzywaczewskiego), kształtowanie się
władzy ludowej i działalności kulturalno-oświatowej w Sulmierzycach w latach 1945-1975 (artykuł autorstwa Kazimierza Kobusińskiego), przyczynek
do powstania 56 pułku Piechoty Wielkopolskiej (artykuł autorstwa Jana Grzywaczewskiego). W publikacji znajdziemy też
kalendarium z działalności TMiBZK
w latach 2013-2017 (autorstwa Grzegorza Śniecińskiego).
A. Korsak przypomniał też o zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego. Z tego powodu TMiBZK planuje
wydanie słownika powstańców wielkopolskich z naszego powiatu. – Mam wielką prośbę, żeby mieszkańcy nie przespali
tego czasu. Czekać na 200-lecie powstania to trochę daleko. Dlatego jeśli mieszkańcy mają wiadomości, informacje
o swoich krewnych, dziadkach, pradziadkach, którzy byli powstańcami wielkopolskimi, to prosiłbym, żeby je nam dostarczali – apelował A. Korsak.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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26 maja

Krotoszyn

VI edycja KrotoFESTU w parku miejskim.

godz. 20.45 – CICHE MIEJSCE – USA, horror, 95' - 11 maja
2D
Nauka tworzenia grafiki 3D dla uczniów klas
Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w podstawowych oraz gimnazjalnych w KBP.
Kino Przedwiośnie
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w obiektach Do 15 maja
11-16 maja
I LO.
Wystawa prac Marty Szymczakowskiej w ramach
godz. 15.00 – KACZKI Z GĘSIEJ PACZKI – 8-15 maja
współpracy
z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych
Tydzień Bibliotek pod hasłem „(Do)wolność
USA/Chiny, animowany, 91' - 2D dubbing
w
galerii
Refektarz.
godz. 16.45 – RAMPAGE: DZIKA FURIA – USA, czytania”.
9 maja
19 maja
film akcji, 107' - 3D dubbing
Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką o godz. 17.00 w
godz. 18.45 – RAMPAGE: DZIKA FURIA – USA, Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego VIII Rajd Rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”. Start
Fidlera w ramach Tygodnia Bibliotek.
o godz. 9.00 z parkingu przy KBP.
film akcji, 107' - 2D dubbing

27 maja

XXXIX edycja Biegu Krotosa na dystansie 10 km.
Osoby, które zarejestrują się wcześniej, zapłacą
mniejszą kwotę wpisową.

Rozmaitości
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Zadbaj o prawidłowy rozwój swojego dziecka
Działania Stowarzyszenia POMÓŻMY SOBIE nabierają tempa. Właśnie rusza kolejny, dofinansowany
przez powiat krotoszyński, projekt
pod hasłem „Mamo, tato – liczę
na Was”.
Tym razem bezpośrednimi beneficjentami są zamieszkałe na terenie gminy
Rozdrażew dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 7 lat, a adresatami pośrednimi towarzyszący swym pociechom podczas badania rodzice. Dla objętych projektem dzieci, wzorem ubiegłorocznych badań, przeprowadzonych na terenie Sulmierzyc, zaplanowano przesiewowe badania profilaktyczne, wychwytujące wady
postawy ciała w tej właśnie grupie wiekowej mieszkańców.
Wady postawy ciała u dzieci, ze
względu na częstość ich występowania,
stał się powszechnym problemem społecznym, a ich źródeł upatruje się przede
wszystkim w małej aktywności ruchowej
najmłodszych, którzy spędzają zbyt dużo
czasu przed ekranem telewizyjnym
i komputerem, a także w braku nadzoru
rodziców korygujących na bieżąco zachowania i nieprawidłowe nawyki w utrzymaniu właściwej postawy ciała. Stąd coraz większa grupa dzieci w okresie inten-

sywnego rozwoju młodego organizmu
wymaga specjalistycznej diagnozy i działań korekcyjnych, zapobiegających wielu
chorobom i dolegliwościom wieku późniejszego.
W przypadku wad postawy ważna
jest profilaktyka, a zwłaszcza posiadana
przez młodych rodziców wiedza zdrowotna, pozwalająca na wczesne wychwycenie występujących w tym okresie życia
u dziecka odchyleń od normy i skuteczne
ich eliminowanie. Znajomość podstawowych zasad postępowania i świadome,
systematyczne działania korygujące narzędzia ruchu i statyki ciała pozwalają bowiem w większości przypadków cofnąć
wykryte u dziecka w tym okresie wady
postawy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE, rozpoczynając kolejną akcję badań profilaktycznych, zachęca rodziców objętych
projektem dzieci do skorzystania z szansy poznania stanu zdrowia własnej pociechy, poznania ewentualnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi dziecka nieprawidłowości i sposobów ich eliminowania.
Badania profilaktyczne zostaną przeprowadzone w dwóch terminach – 19
maja w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
oraz 9 czerwca w Szkole Podstawowej
w Rozdrażewie. Na badania należy się
zgłosić w tych dniach w godzinach 9.0012.00. W trakcie badania uzyskacie niezbędne informacje na temat zdrowia swojego dziecka oraz wskazówki dotyczące
prawidłowego rozwoju.
W celu sprawnego przeprowadzenia
akcji organizatorzy proszą o telefoniczne
potwierdzenie wizyty na nr 695 954 326,
codziennie w godzinach 16.00-19.00.
Zaplanowana akcja badań profilaktycznych to szansa na wczesne wykrycie
wad postawy dzieci i poznania przez rodziców podstawowych, możliwych
do stosowania w warunkach domowych
ćwiczeń korekcyjnych.
(AO)

WYWIAD

Korzystasz z pożyczek pozabankowych przez Internet?
Niedługo możesz mieć kłopot z uzyskaniem kredytu!
O jakich problemach z uzyskaniem
kredytu rozmawiamy?

– Chodzi o coraz częściej zdarzające
się sytuacje, gdy bank odmawia udzielenia nam kredytu, mimo dobrej historii
kredytowej i dodatniej zdolności kredytowej. Przyczyną są zobowiązania pozabankowe, jakie posiadamy. Mam na myśli nie
tyle ich wysokość czy comiesięczne raty,
co sam fakt pożyczania pieniędzy poza
systemem bankowym!
A skąd banki wiedzą o naszych pożyczkach pozabankowych?

– Od pewnego czasu wszystkie te pożyczki są raportowane do naszego BIK-u.
Widać już w nim więc nie tylko kredyty
bankowe, ale również wszystkie inne zobowiązania finansowe, również te brane
przez Internet lub np. tylko na miesiąc.

Na tematy finansowe rozmawiamy
z Anetą Budną
z Centrum Kredytowego AJ Finanse.

Czy dużo osób może mieć z tym problem?

– Osób korzystających z usług firm
pozabankowych jest bardzo dużo. Szybkość i łatwość pożyczania pieniędzy bez

wychodzenia z domu, przelew w 15 minut i pełna anonimowość to argumenty
przemawiające za pożyczkami. Skutkiem
tego jest fakt, że coraz większa grupa osób
korzystających z pożyczek pozabankowych to osoby dobrze sytuowane, o dochodach wykraczających poza przeciętną.
Jakie jest więc rozwiązanie?

– Najlepszym rozwiązaniem jest
spłata tych pożyczek, np. kredytem konsolidacyjnym, a następnie usunięcie z naszej historii kredytowej informacji o nich.
Dzięki temu w przyszłości banki nie będą
robiły nam problemów z uzyskaniem kredytu.
Czy informacje z BIK-u da się łatwo
i szybko usunąć?

– Z reguły tak, ale są wyjątki. To bar-

dzo indywidualna kwestia i aby móc to
ocenić, muszę znać konkretny przypadek. Nieskromnie powiem, że mamy
w tym największe doświadczenie na lokalnym rynku, a osób, którym pomogliśmy w temacie czyszczenia BIK-u, jest już
ponad tysiąc.
Ale jak uzyskać kredyt konsolidacyjny, skoro mamy tzw. chwilówki i banki nam odmawiają?

– Jest coraz trudniej, ale taki kredyt
da się jeszcze uzyskać, często na naprawdę dobrych warunkach. Trzeba wiedzieć,
czego oczekujemy i do kogo mamy się
zwrócić. Kredyty konsolidacyjne to nasza
specjalność, zajmujemy się zarówno standardowymi sprawami, jak i „trudnymi
przypadkami”.

Co oznacza „trudny przypadek”?

– Osobę, która teoretycznie może
mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, np. z powodu opóźnień w spłacie, braku zdolności kredytowej czy figurowania w bazach dłużników typu KRD.
Tego rodzaju trudności da się obejść, to
tylko kwestia wiedzy i doświadczenia doradcy kredytowego.
Osoby chcące dowiedzieć się
więcej, zapraszam do kontaktu:
tel. 690 879 100 – lub do naszego
biura w Ostrowie Wielkopolskim,
przy ul. Raszkowskiej 12, od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00
i w soboty od 10.00 do 14.00.
Wszystkie nasze konsultacje są
CAŁKOWICIE BEZPŁATNE i niezobowiązujące.
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Awanturnik, chuligan i bananowiec z 1968 roku
Z Henrykiem Kotońskim, jednym z czołowych uczestników wydarzeń marcowych z 1968 w Poznaniu, znanym krotoszyńskim adwokatem, rozmawiał Michał Kobuszyński.
Nasz rozmówca zaprezentował nam również archiwalne zdjęcia ze swej młodości oraz dokumenty opisujące przebieg zdarzeń wielkiego zrywu młodzieży przed 50 laty.
do mnie dwóch członków Służby Bezpieczeństwa – zostałem zatrzymany i przewieziony na ul. Kochanowskiego w Poznaniu, gdzie wcześniej mieściła się siedziba
Służby Bezpieczeństwa.

Proszę na początek powiedzieć naszym Czytelnikom, gdzie Pan się kształcił.

– Szkołę Podstawową ukończyłem
w Żarach w województwie zielonogórskim (obecnie woj. lubuskie – przyp. red),
a potem Technikum Mechaniczne w Zielonej Górze na Wydziale Elektrycznym.
W latach 1965-1970 studiowałem na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Następnie byłem na 2-letniej aplikacji prokuratorskiej
w Koszalinie, zakończonej egzaminem
prokuratorskim w Warszawie. Od 1 lipca 1972 roku do marca 1973 roku byłem
asesorem prokuratury rejonowej dla dzielnicy Wilda – Nowe Miasto w Poznaniu.
W latach 1973-1975 pracowałem w Zjednoczeniu Przemysłu Meblarskiego jako
prawnik, ponieważ nie dostałem się
na aplikacje adwokacką, a musiałem z czegoś żyć. Od 1975 roku byłem na 2-letniej
aplikacji adwokackiej w Poznaniu i Jarocinie. W 1979 byłem już adwokatem w Jarocinie, a od 3 września 1983 – członkiem
zespołu adwokackiego w Krotoszynie.
Od 1991 do dziś prowadzę również w tym
mieście własną kancelarię adwokacką
Jakie było Pana spojrzenie na PRL
przed tzw. wydarzeniami marcowymi?

– W okresie rządów Władysława Gomułki byłem beneficjentem systemu, bo
miałem pochodzenie robotniczo-chłopskie, co dawało dodatkowe punkty
przy staraniu się o przyjęcie na studia
prawnicze. Należałem wtedy do Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej, sądząc, że
przyświecające jej myśli, programy i idee są
słuszne i korzystne dla człowieka. Po wydarzeniach marcowych nie mogłem pogodzić się z kłamstwami ze strony władz,
przekazywanymi poprzez środki masowego przykazu. Co innego mówiono, a co innego robiono. Ludzie we władzach PZPR
wykoślawili idee, doprowadzając do powszechnego oburzenia. Młodzież studencka sprzeciwiła się kagańcowi, który nałożono całemu społeczeństwu. Działała powszechna cenzura, nie było demokracji
i wolności słowa, szykanowano osoby, które miały inne zdanie. Z powodu wydarzeń
marcowych w 1968 roku, kiedy sprzeciwiłem się polityce PZPR, zostałem usunięty,
ponieważ byłem nieformalnym przywódcą młodzieży studenckiej, organizując wiece i petycje przeciwko rządom cenzury
i zakłamania, jakie wtedy zapanowały.
W jakich okolicznościach studenci
poznańscy, w tym również Pan, dowiedzieli się o wydarzeniach w Warszawie, czyli
o zdjęciu „Dziadów”, rozpędzaniu protestów młodzieży i pierwszych aresztowaniach?

– Pierwsze sygnały o tym, co się działo
w Warszawie w dniach 8-9 marca, dotarły
do nas stosunkowo szybko. Dowiedzieliśmy się o tym na stołówce studenckiej, nazywanej w tamtych czasach „Hanką”.

Jak wyglądało Pana przesłuchanie?

Traktowaliśmy to jako iskrę zapalną w sprawach wolnościowych i patriotycznych,
w sprawach sprzeciwu wobec cenzury i całego tego zafałszowania, jakie serwowano
nam w mediach.
Władze PZPR, chcąc uciszyć masowe
protesty studenckie, wyłożyły na stół kartę antysemicką, oskarżając ludzi o pochodzeniu żydowskim o działalność antypaństwową i dywersyjną, nazywając ich często „V kolumną”. Jak Pan zareagował
na tego typu argumentację, wygłoszoną
w wystąpieniu pierwszego sekretarza KC
PZPR, Władysława Gomułki?

– Dla mnie to była czysta propaganda. Nie znałem osobiście żadnego studenta pochodzenia żydowskiego. W Poznaniu nie używano karty antysemickiej. Potraktowaliśmy to jako wystąpienie bardzo
negatywne. Było to podyktowane brakiem rozeznania i rozgrywkami w Warszawie. Nie miało to nic wspólnego z tym,
co się w Polsce działo. Wszystko zrobiono
na pokaz, a rzeczywistość była całkiem inna. Ludziom źle się żyło i dlatego wyszli
protestować.
Jak rozpoczął się Marzec'68 w Poznaniu?

– Ludzie od razu spontaniczne wyszli
na ulicę Św. Marcina, przy pomniku Adama Mickiewicza (wówczas ul. Armii Czerwonej – przyp. red.), już 12 marca o godzinie 15.00. Niektórzy przynieśli plakaty
z żądaniami typu: „Wolności słowa”,
„Precz z cenzurą”. Takimi wyróżniającymi
się studentami byli Marek Kośmider, który
został później zatrzymany, oraz Stefan Olszowski. Dopiero następnego dnia, na kolejnym wiecu, użyto przeciwko protestującym siły w postaci oddziałów milicji, która
miała rozpędzić całe zgromadzenie.
Jakie były kolejne dzialania środowiska studenckiego?

– Wieczorem 13 marca 1968 roku
zorganizowano spotkanie studentów

z władzami uczelni – w akademiku, tzw.
Bratniaku, na Winogradach. Powiedziano
nam, żebyśmy sporządzili petycję i napisali
program naszych postulatów, które miały
być potem przedstawione władzom partyjnym. Padło pytanie: „kto to napisze i zaniesie do władz partii?”. Nikt się nie chciał
zgodzić, obawiając się aresztowania. Wtedy ja podniosłem rękę i zobowiązałem się
do opracowania i dostarczenia petycji.
Wszyscy popatrzyli na mnie jak na skazańca lub straceńca. Wtedy w duchu zdałem
sobie sprawę, że być może przekreśliłem
całe swoje życie. Nie sądziłem wówczas, że
komuna może upaść, a wystąpiłem otwarcie przeciwko niej. Stałem się później czarną owcą, gdziekolwiek się pokazywałem – byłem bojkotowany i kontrolowany
przez władzę i Służbę Bezpieczeństwa.
Wkrótce został Pan zatrzymany...

– Po opracowaniu dokumentu, co
trwało prawie całą noc, o godzinie 9.00
udałem się, w asyście studentów, do budynku Collegium Minus. Za pośrednictwem doktora Antoniego Rogi, adiunkta
prawa finansowego, 13 naszych żądań
miało zostać przekazane władzom uczelni
i państwowym. Jak na tamte czasy były to
bardzo radykalne postulaty, jak choćby
zniesienie cenzury, wprowadzenie wolności słowa, ogłoszenie wolnych wyborów, tolerancji, uwolnienie zatrzymanych studentów, rozliczenie osób za to odpowiedzialnych czy zaprzestanie szykanowania za inne poglądy polityczne. W Collegium Minus zorientowałem się, że to zasadzka.
Ktoś dał sygnał, że opracowywałem w nocy
nasze postulaty. Z akt, które posiadam, wynika, iż Służba Bezpieczeństwa już
przed rozruchami w Poznaniu ulokowała
wszędzie swoich agentów. Dlatego wiedzieli dokładnie, co nastąpi. Wszystko, co
mówiłem na spotkaniu w akademiku, było
już spisane. By pozbyć się dowodów na wypadek prowadzonego śledztwa, udałem się
do toalety, gdzie podarłem dokument
i spuściłem z wodą. Po wyjściu podeszło

– Nie stosowano przemocy fizycznej.
Była wywierana na mnie presja psychiczna. Pewna młoda kobieta uczestnicząca
w przesłuchaniu mówiła do mnie: „my ci
wszystko daliśmy, a ty wystąpiłeś przeciwko nam – to my ciebie załatwimy”. Odpowiadałem zgodnie z prawdą, czego oczekujemy jako studenci, mówiłem o naszych żądaniach i oczekiwaniach. Na pytanie o dokumenty o charakterze politycznym odrzekłem, że takich nie posiadam. Broniłem
się, że mam u siebie ankietę dotyczącą jedzenia na studenckiej stołówce. Okazało
się, że zdobyli od jakiegoś agenta kopię roboczo przygotowywanych postulatów,
w których wielokrotnie zmieniana była
treść. A ja wyrzucałem je często do kosza.
Zostałem zwolniony z aresztu po ponad 48 godzinach, po silnych protestach
studentów i części władz uczelni, które nadal odbywały się w klubach studenckich.
Co się działo po Pańskim zwolnieniu?

– Dostałem nakaz udania się do swojej rodzinnej miejscowości w Żarach, gdzie
kolejne przesłuchania prowadzili już moi
koledzy ze szkolnych ław, którzy później
znaleźli pracę w Służbie Bezpieczeństwa.
Na szczęście nie usunięto mnie ze studiów,
mimo wniosku o tymczasowe aresztowanie, bo byłem popularny wśród młodzieży.
Władze, dając mi glejt bezpieczeństwa, nie
mogły pokazać, że są dwulicowe, dlatego
udało mi się przetrwać i skończyć studia.
Miałem przy okazji stypendium ufundowane przez Prokuraturę Generalną, więc
wyjechałem na Wybrzeże, pełniąc tam
funkcję aplikanta. W grudniu 1970 roku
zaczęły się protesty robotnicze, dlatego
władze miały ważniejsze sprawy na głowie
niż studentów. W marcu 1973 roku odszedłem z prokuratury, ponieważ wiedziałem, że jeśli przełożeni dowiedzą się o mojej działalności z marca 1968, to większej
kariery nie zrobię. Poza tym nie podobała
mi się polityka prokuratury, która była niesprawiedliwa wobec społeczeństwa w niektórych aspektach.
Jak Pan ocenia postępowanie władz
uczelni w czasie protestów studenckich?

– Uważam, że władze uniwersyteckie
zdradziły studentów, o co mam wielki żal
do dzisiaj. Pracownicy naukowi byli mocno asekuranccy, nie poparli nas w sposób
bardzo wyraźny, a nasze żądania były również korzystne dla nich, jeśli chodzi o rozwój nauki i autonomię uczelni. Większość
zachowała się tchórzliwie z obawy o swoje
posady. Według mnie powinna być przeprowadzona lustracja pracowników naukowych, albowiem wiele osób było prze-

ciwko wydarzeniom marcowym i ideom,
jakie im przyświecały. A dziś ci ludzie korzystają z komfortu demokracji. Dowiedziałem się, że jedna z osób z partii, będąc
wtedy na stanowisku sekretarza z Podstawowej Organizacji Partyjnej, która była
przeciwko mnie, w okresie Solidarności
pełniła funkcję akademicką na uniwersytecie w czasie swojego urzędowania. Brak lustracji działa na niekorzyść rozwoju państwa, myśli politycznej i nauki. Tacy ludzie
powinni być odsunięci od pracy na uczelniach. Ale byli również tacy, którzy dobrze
się zachowali i popierali nas, jak np. profesor Zdzisław Niedbała, profesor Jerzy Wisłocki, który bardzo mnie bronił, profesor
Nowak czy docent Aleksander Okuniewski, a także wielu innych, których teraz nie
pamiętam i za to przepraszam.
Jakie jest Pana zdanie na temat późniejszych zmian ustrojowych, ruchu Solidarności i tego, co wydarzyło się w 1989
roku? Jakie przesłanie dla dzisiejszej młodzieży i całego społeczeństwa wypływa
z Marca'68?

– Myślę, że jeszcze nie dorośliśmy, nie
zrobiliśmy rzeczy najważniejszej, czyli
zmiany mentalności urzędników państwowych i administracyjnych. Człowiek, przychodząc np. do starostwa, urzędu gminy
czy jakiegokolwiek organu państwa, nie
powinien być męczony. A tymczasem
urzędnik w Polsce jest ważniejszy od zwykłego człowieka. Wolność polega na tym,
żeby pomagać innym, działać na rzecz drugiej osoby. Wszyscy urzędnicy są dla ludzi,
a nie odwrotnie. Przeciętny człowiek boi
się pójść do sądu, do urzędu, bo wszędzie
są nakazy lub kary. Urzędnicy sami sobie
przyznają nagrody, a niektórzy ludzie nie
mają na chleb. Według mnie nie doceniono młodzieży z Marca'68. Nigdy jej na żadne uroczystości państwowe nie zapraszano. Nikt nie zdaje sobie sprawy, jaki to był
wielki dynamit potencjału patriotycznego,
wolnościowego i intelektualnego. Bardzo
mało się mówi o wydarzeniach marcowych. Możliwe, że niektórzy ludzie obawiają się, że wyjdzie na jaw, jak się wtedy
zachowali, a przyniosłoby im to poczucie
wstydu. Uważam, że wydarzenia marcowe zostaną docenione za 20-30 lat, ale niestety ich uczestnicy nie będą już żyli. Niczego nie żałuję z moich działań w 1968
roku i zrobiłbym to drugi raz. Moim mottem życiowym od dzieciństwa były słowa:
„Nigdy nie bać się wielkich, bogatych
i ważnych, a być pokornym, miłym
i skromnym wobec biednych, słabych
i chorych”. Jest to patetyczne, ale prawdziwe. Zauważyłem, że w wielu kwestiach
różnię się od innych ludzi. Ta odmienność
mnie charakteryzuje i bardzo umacnia.
Myślę, że wpływ na to miało moje pochodzenie, czyli rodzina wielodzietna, robotniczo-chłopska. Uważam, że słabszy ma
do pokonania więcej niźli silniejszy, dlatego wspieram tych słabych.
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Krotoszynianki zagrają w finale! Brązowy medal Trafankowskiej Ostatnia prosta
w Superlidze
Tylko jedna kolejka ligowa została
do rozegrania w Superlidze Darta.
Na czele stawki znajduje się Sebastian Szostak, który ma trzy punkty
przewagi nad Przemysławem Pawlickim. Zacięta walka toczy się o najniższy stopień podium, na który
szanse ma czterech darterów.

Piłkarki UKS Akademia Talentów
Krotoszyn, wzmocnione zawodniczkami UKS Polon Krotoszyn, rywalizują w XVIII edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku”.
W wielkopolskim finale nasz zespół
okazał się najlepszy.
Zawody rozegrano w Wolsztynie.
W kategorii dziewcząt U-12 walczyło 19
zespołów. W pierwszej fazie krotoszynianki ograły 5: 2 ZSP Zbąszyń, 6: 0 SP
Raszków i 8: 1 drużynę z Kleczewa.
W półfinale podopieczne Magdaleny

Kalupy zmierzyły się z SP Krobia. Po zaciętej walce nasze dziewczęta wygrały 3: 2. W finale natomiast nie dały szans
rywalkom z SP Żegocin, zwyciężając 7: 2.
Królową strzelców została Amelia
Kozieł, która zdobyła 17 bramek. W krotoszyńskim zespole zagrały: Gabriela Gaweł, Amelia Kozieł, Magdalena Biernat,
Nikola Hylewicz, Rozalia Maślankowska,
Wiktoria Szymczak, Joanna Podsadna, Patrycja Kolenda, Agnieszka Kabacińska
i Weronika Polak. Dziewczęta będą reprezentować nasze województwo w krajowym finale w Warszawie.
(GRZELO)

W kwietniu odbył się Międzynarodowy Turniej Karate WKF VI Grand Prix
Tczewa. W zawodach rywalizowali
reprezentanci UKS Shodan Zduny.
W kadetkach brązowy medal zdobyła Katarzyna Trafankowska.
Do zmagań przystąpiło blisko 800 zawodników z 59 klubów. – Był to bardzo
silnie obsadzony turniej, z czołówką polskich karateków – oznajmia Jarosław
Adamski, trener UKS Shodan. – Dodatkowo w trakcie zawodów miała wyłonić
się kadra naszego kraju na mistrzostwa
Europy WKF. Mieliśmy więc okazję walczyć z najlepszymi zawodnikami w kraju.

Najlepiej powiodło się Katarzynie
Trafankowskiej, która zajęła trzecie miejsce w kadetkach, a ponadto była piąta
w open. Na piątej lokacie w kadetach uplasował się Maurycy Maciaszek. W kumite
Norbert Tysiak odpadł po remisowej walce 2: 2 z Ukraińcem. Przepisy WKF mówią bowiem, że w takiej sytuacji zwycięża
zawodnik, który pierwszy zdobył punkt.
Maurycy Maciaszek i Weronika Marcisz w juniorach młodszych przegrali swoje walki 0: 1 i na tym zakończyli swoje występy w nowych grupach wiekowych.
Z kolei trener Jarosław Adamski tym razem skupił się na roli sędziego.

Dwa kolejne zwycięstwa odniósł Sebastian Szostak, pokonując Tomasza Stefana
(5: 0) oraz Przemysława Sawickiego (5: 2).
Trzy punkty mniej od lidera ma Przemysław Pawlicki, który po 5: 0 ograł Adriana
Jasińskiego i Sławomira Olgrzymka.
Po 38 punktów mają Karol Pietrzak, Jacek Cieślak i P. Sawicki, a oczko mniej zgromadził Mateusz Wojtaszek. Każdy z nich
ma szansę na zajęcie trzeciego miejsca. K.
Pietrzak wygrał z Marcinem Wojtkowiakiem (5: 2) i Łukaszem Kolanowskim (5: 2),
J. Cieślak okazał się lepszy od Marty Pawlickiej (5: 0) i M. Wojtaszka (5: 2), P. Sawicki
ograł Ilonę Kuznowicz (5: 0), a M. Wojtaszek pokonał Daniela Borskiego (5: 1).
Warto też odnotować wygrane M.
Wojtkowiaka z Ł. Kolanowskim (5: 0), A.
Jasińskiego z Ewą Pawlicką (5: 1) czy T.
Stefana z I. Kuznowicz (5: 0).

(GRZELO)

(GRZELO)

Sport

22

WTOREK, 8 maja 2018

KARATE

Shodan zdominował zawody

BILARD

Weronika Karwik trzecia w Sosnowcu
Bardzo dobrze spisała się Weronika
Karwik na zawodach Pucharu Polski
Kobiet w 9-bil, które odbyły się w Sosnowcu. Reprezentantka UKS Bila
Zduny uplasowała się na trzecim
miejscu.
Do rywalizacji przystąpiło 26 pań.
Zwyciężyła Izabela Łącka, która w finale
pokonała Anitę Sochacką 5: 0. Dla mistrzyni Polski w 9-bil był to drugi triumf
w tym roku na Pucharze Polski. W turnieju uczestniczyły też dwie przedstawicielki UKS Bila Zduny – Weronika Karwik
i Weronika Połczyńska.
Nasze bilardzistki zawody rozpoczęły
od pojedynku między sobą, z którego

zwycięsko wyszła W. Połczyńska (5: 4).
Potem uległa jednak Ewie Bąk (3: 5) oraz
Anecie Grzyb (1: 5) i zajęła dziewiąte
miejsce.
Mimo porażki w pierwszym meczu
lepiej powiodło się W. Karwik, która
po lewej stronie tabeli pokonała Aleksandrę Orzech (5: 3), Sandrę Kmieć (5: 4)
i Aleksandrę Burczyńską (5: 2).
W ćwierćfinale zdunowianka ograła
E. Bąk (5: 4), a w półfinale nie dała rady
późniejszej triumfatorce – I. Łęckiej
(1: 5). Dzięki zajęciu trzeciego miejsca W.
Karwik awansowała na szóstą pozycję
w klasyfikacji generalnej turniejów. Z kolei W. Połczyńska jest dziewiąta.
(GRZELO)

W ostatnią sobotę kwietnia w Środzie Wlkp. odbył się 24. Ogólnopolski Dragon Cup. Bardzo dobrze powiodło się zespołom z powiatu krotoszyńskiego. UKS Shodan Zduny
okazał się najlepszy, a ASW Nippon
Krotoszyn został sklasyfikowany
na trzeciej lokacie.
Do udziału w prestiżowym turnieju
w Środzie Wlkp. zgłosiło się ponad 350
zawodników z 31 klubów. Najlepszym
zespołem był zdunowski Shodan, który
wywalczył 10 złotych, 11 srebrnych i 11
brązowych medali. Trzecie miejsce zajął
krotoszyński Nippon, z dorobkiem sześciu złotych i pięciu brązowych krążków.
Na najwyższym stopniu podium stanęli Patryk Matysiak (ASW Nip-

pon – dwukrotnie w kumite), Anna Chlebowska (Nippon – kumite), Julia Mosz
(Nippon – kumite), Marcelina Pleskacz
(Nippon – kumite), Jakub Pleskacz (Nippon – kumite), Natasza Adamska (UKS
Shodan – kata), Katarzyna Trafankowska
(Shodan – kata), Zuzanna Szymańska
(Shodan – kata), Weronika Becker (Shodan – kata, kumite), Marta Strebuel (Shodan – kata), Marcin Jankowski (Shodan – kata) i Dagmara Mujta (Shodan – kumite), a także w rywalizacji drużynowej teamy Shodana w kategoriach:
pierwszy krok 2008 i młodsi oraz juniorki.
Srebrne krążki zdobyli Jakub Romański (kata, kumite), Jarosław Adamski (kata), Wiktor Piekło (kata), Wiktoria Maciaszek (kata), Jakub Formanowski (kumite),
Weronika Marcisz (kumite), Matylda

Ozga (kumite) i Zofia Duczmal (kumite)
oraz drużyny w kategoriach dziewcząt 2009 i w kata (wszyscy z Shodana).
Brązowe medale wywalczyli Adrian
Płonka (Nippon – kumite), Wiktor Tokarski (Nippon – kumite), Maja Dolata
(Nippon – dwukrotnie kumite), Filip
Mosz (Nippon – kumite), Aleksandra
Adamska (Shodan – kata), Natasza
Adamska (kata), Artur Augustyniak
(Shodan – kata), Filip Kowalczyk (Shodan – kata), Matylda Ozga (kata), Maurycy Maciaszek (Shodan – kata), Hubert
Koźma (Shodan – kumite) i Wiktoria
Maciaszek (Shodan – kumite) oraz zespoły Shodana w kata: chłopcy 9 lat i młodsi,
dziewczęta 10-11 lat i dziewczęta 9 lat
i młodsze.
W trakcie turnieju Katarzyna Trafankowska odebrała nagrodę za tytuł najlepszej zawodniczki w rankingu Wielkopolskiego Związku Karate Olimpijskiego
za rok 2017. Reprezentantka Shodana
otrzymała specjalne wyróżnienie
za pierwsze miejsce w klasyfikacji kata.
Ponadto wyłoniono kadrę wojewódzką karate WKF, która będzie miała konsultacje szkoleniową w Kleszczewie.
W gronie wybrańców znaleźli się B. Grabowski, M. Pleskacz, J. Romański, J. Formanowski, M. Maciaszek, W. Marcisz, K.
Trafankowska, W. Becker, D. Mujta, N.
Tysiak, J. Pleskacz, F. Mosz oraz D. Fortuniak.
(GRZELO)

RUNMAGEDDON

Nasi zawodnicy na morderczej trasie

BIEGI
W kwietniu na Wrocławskim Torze
Wyścigów Konnych Partynice odbyły
się kolejne zawody z serii runmageddon. W ciągu dwóch dni na imprezę
przybyło 23 618 osób, a 8366 startowało w różnych formułach rywalizacji. Wśród nich byli także zawodnicy z powiatu krotoszyńskiego.
Organizatorzy przygotowali dla
uczestników pięć kategorii – intro, rekrut, classic, kids oraz junior. Każda o innej długości i różnej ilości przeszkód. Najliczniejsze grono przedstawicieli naszego
powiatu zmierzyło się z najdłuższym dystansem – classic, gdzie na 12-kilometrowej trasie mieli do pokonania 50 przeszkód.

Najlepiej powiodło się Szymonowi
Kujawie (1: 31: 53), który uplasował się
na 87. pozycji. Poza nim do mety dotarli Marcin Szymura (308. miejsce – 1: 50: 08), Marek Machowski
(309. miejsce – 1: 50: 11), Nikodem
Nowaczyk (321. miejsce – 1: 51: 07),
Eryk
Muszalski
(362.
miejsce – 1: 53: 23), Radosław Wita (447.
miejsce – 1: 58: 36), Dominik Trafas
(1053. miejsce – 2: 22: 37), Bartosz Kosiarski (1188. miejsce – 2: 28: 54), Dorota Wita (1194. miejsce – 2: 29: 21),
Piotr Półrolniczak (1195. miejsce – 2: 29: 26), Maciej Wita (1200.
miejsce – 2: 29: 30), Kacper Paterek
(1296. miejsce – 2: 33: 12), Mariusz
Czarnecki (1351. miejsce – 2: 35: 24)

oraz Bar tosz Paterek (1354. miejsce – 2: 35: 30).
Na dystansie rekrut, o długości 6 km,
zaprezentowali się Karol Kowal (331.
miejsce – 1: 04: 47), Robert Kunicki
(1618. miejsce – 1: 27: 43), Angelika
Szydlak (1930. miejsce – 1: 31: 51), Marta
Machowska
(2300.
miejsce – 1: 37: 27), Karolina Jaskólska-Motyl
(2301. miejsce – 1: 37: 28), Marek Szydłowski (2302. miejsce – 1: 37: 29), Daria
Karbowiak
(2338.
miejsce – 1: 37: 48), Karina Orwat (2339.
miejsce – 1: 37: 48), Anna Paszek (2341.
miejsce – 1: 37: 51), Agnieszka Maćkowiak (2417. miejsce – 1: 38: 55) i Bartosz
Maćkowiak (2420. miejsce – 1: 38: 57).
(GRZELO)

Krotoszynianie w Krakowie
Za nami 17. edycja PZU Cracovia
Maraton, promowanego pod hasłem
„Sportowy Kraków 2018”. Tradycyjnie nie zabrakło tam biegaczy z powiatu krotoszyńskiego.
Organizatorzy, prócz maratonu,
przygotowali też inne formy rywalizacji – nocną dziesiątkę, minimaraton, bieg
w szpilkach i z krawatami. Maraton wygrał Etiopczyk Berga Birhanu Bekele z wynikiem 2: 11: 34. Do pobicia rekordu trasy zabrakło mu zaledwie osiem sekund.
Najlepszy spośród Polaków był Andrzej
Rogiewicz z czasem 2: 21: 27. W gronie

pań triumfowała Ewa Jagielska
(2: 50: 42).
Z grupy krotoszyńskich zawodników
najszybszy był Piotr Grzempowski, który
z wynikiem 3: 12: 19 uplasował się
na 228. miejscu. Ponadto w Krakowie
startowali Marcin Wojtkowiak (1284.
miejsce – 3: 45: 23), Andrzej Maciejewski (1346. miejsce – 3: 46: 46), Rafał Sójka (1566. miejsce – 3: 50: 48), Paweł Dzikowski (2194. miejsce – 4: 01: 23), Jacek
Ratajski (3774. miejsce – 4: 32: 23) oraz
Rafał Machowski (4459. miejsce – 4: 49: 32).
(GRZELO)

Sport
ZAPASY

Brąz Roberta Barana!
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Robert Baran został brązowym medalistą Mistrzostw Europy w Zapasach w rosyjskim Kaspijsku. Nasz zawodnik w kategorii 125 kg w pojedynku o trzeci stopień podium pokonał rywala z Austrii.
Reprezentant Ceramika Krotoszyn
w pierwszej rundzie wygrał 11: 4 z Hiszpanem Jose Cubą Vazquezem. W półfinale zmierzył się z aktualnym mistrzem
świata, Geno Petraszwilim z Gruzji,
i uległ 0: 10.
O brązowy medal Baran walczył z Johannesem Ludescherem. Najpierw punkt
zdobył Austriak, ale potem dominował
już polski zapaśnik i to on zwyciężył 6: 1,
tym, samym zdobywając brązowy krążek
(ANKA)
mistrzostw Europy.

SUMO

Nasi z czterema medalami

Zawodnicy z naszego powiatu z powodzeniem rywalizowali na Mistrzostwach Europy w Sumo U21, U23 oraz
Seniorów w bułgarskim Płowdiw. Nasi
sumocy wywalczyli cztery medale.
Do Bułgarii zjechali najlepsi zawodnicy z Polski, Gruzji, Rosji, Ukrainy, Nie-

miec, Węgier, Estonii, Włoch, Norwegii
czy Rumunii. Przedstawiciele ostatniego
z wymienionych krajów zadebiutowali
na imprezie tak dużej rangi. Przypomnijmy, że Rumunia dopiero w ubiegłym roku dołączyła do grona członków Europejskiej Federacji Sumo.
Spośród zawodników z naszego po-

wiatu najlepiej spisała się Aleksandra Rozum. Reprezentantka TA Rozum Krotoszyn wywalczyła brązowy medal w kategorii 60 kg U-23 oraz srebro w drużynie
U-23. Na trzecim stopniu podium stanął
także jej klubowy kolega, Mateusz Konieczny, który walczył w kat. 77 kg seniorów. Srebrny krążek wywalczył Paweł Sikora (UKS Samson Kobylin), który rywalizował w kat. 60 kg młodzieżowców U-21.
Nie był to udany turniej dla uczestniczki World Games – Olimpii Robakowskiej. W swojej pierwszej walce
w kat. 80 kg seniorek nasza zawodniczka
doznała poważnej kontuzji i nie była
w stanie kontynuować zawodów.
Na piątym miejscu zmagania
w kat. 65 kg U-23 zakończyła Monika Sowa (UKS Samson), a siódmy w kat. 85 kg
seniorów był Patryk Swora.
Przy okazji mistrzostw odbył się Kongres Europejskiej Federacji Sumo, w trakcie którego zdecydowano o przyjęciu
w poczet organizacji federacji tureckiej.
(GRZELO)

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Andrzej Rusek mistrzem Polski
W Kielcach odbyły się Mistrzostwa
Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym do lat 16, 20 oraz weteranów
powyżej 40. roku życia. Znakomicie
spisał się przedstawiciel SAC Ursus
Krotoszyn, Andrzej Rusek, który zdobył złoty medal.
Zawody przeprowadzono przy okazji
targów Fit Weekend. Powiat krotoszyński
reprezentował Andrzej Rusek, który startował w grupie juniorów do 20 lat w kategorii powyżej 120 kg. Mieszkający
w Cieszkowie zawodnik SAC Ursus Krotoszyn nie dał szans rywalom, bijąc swoje
rekordy życiowe w każdym z bojów.
W przysiadzie uzyskał 235 kg, w wyciskaniu leżąc 120 kg, a w martwym ciągu 235 kg. Łączny wynik 590 kg dał mu
pierwsze miejsce i tytuł mistrza Pol-

ski. – Szczególnie zadowolony jestem
z wyciskania, ponieważ wreszcie udało
mi się osiągnąć cel, jakim było 120 kg – oznajmia A. Rusek. – Natomiast rozczarowany jestem z pierwszego

podejścia w przysiadzie, gdzie spaliłem 210 kg. Podszedłem zbyt chaotycznie, w wyniku czego oderwałem stopę
od podłoża. Chciałbym podziękować moim trenerom – Romanowi Szymkowiakowi oraz Szczepanowi Zimmermannowi – za prowadzenie zajęć oraz Patrykowi
Krasińskiemu za zapewnienie transportu
i pomoc – dodaje trójboista.
– Andrzej bez wątpienia jest wielkim
odkryciem i ma ogromny talent do tego
sportu – stwierdza Szczepan Zimmermann, prezes SAC Ursus. – Po pół roku
regularnych treningów jego wyniki budzą
podziw, a widać, że nawet na tych zawodach nie zademonstrował maksimum
swoich możliwości. Jeżeli dalej będzie tak
ciężko pracował i nie „obrośnie w piórka”,
z pewnością zajdzie daleko.
(GRZELO)

SYLWETKA

Chłopak z charakterem sportowca
Piłka nożna i biegi długodystansowe
to ulubione dyscypliny kilkunastoletniego Allena Rozuma. Sport to jego
pasja. Młody krotoszynianin osiąga
coraz większe sukcesy.
Na niedawnych Mistrzostwach Powiatu w Biegach Przełajowych Allen zajął
pierwsze miejsce w kategorii roczników 2005-2006 i awansował do etapu
wojewódzkiego, który odbędzie się 29
maja w Żerkowie. – Szczególne podziękowania należą się nauczycielowi wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej
nr 4, Ryszardowi Chojnickiemu, który
motywuje mojego syna i innych chłopców
do działania – mówi mama Allena.
Nastolatek czuje się dobrze nie tylko
w biegach długodystansowych. Od szóstego roku życia regularnie i z sukcesami
pływał w KS Krotosz. – Gdy ukończył 11
lat, oznajmił że to piłka nożna jest jego pasją – przyznaje Małgorzata Rozum-Wiernasz.
Swoje umiejętności piłkarskie Allen
szlifował w krotoszyńskiej lokalizacji Akademii Piłkarskiej Reissa, trenując
pod okiem Grzegorza Nowaka i Macieja
Parczyńskiego. W 2016 roku przeniósł się
do APR w Jarocinie, gdzie rozgrywa mecze ligowe w kategorii U'13. Gra na pozycji prawego obrońcy. Do Jarocina jeździ
cztery razy w tygodniu – trzy razy na treningi i raz na mecz.
– Od dawna wiedziałam, że Allen
ma charakter sportowca i prawdziwego
wojownika – stwierdza jego mama. – Czułam, że sport w jego życiu będzie odgrywał ważną rolę i po cichu pragnęłam, aby znalazł dyscyplinę, w której

będzie się czuł najlepiej. Jestem niesamowicie dumna z jego postawy. Wiem, ile
pracy i zaangażowania wkłada w to, co robi. A trzeba to docenić, tym bardziej
dziś – w czasach, gdy komputery i gry
próbują zaczarować nasze dzieci – podkreśla pani Małgorzata.
(ANKA)

Sport
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Astra pokonała lidera

Astra Krotoszyn – KS Opatówek 2:1
(0:1)
BRAMKI: 0:1 – Mateusz Stefaniak

(15’), 1:1 – Krzysztof Ratyński (57’),
2:1 – Adam Adamski (88’)
ASTRA: Jarysz – Jankowski (87’
Adamski), Stach, Krystek, Olejnik,
Ratyński (85’ Stachowiak), Kuszaj (46’
Kuźnicki), Czołnik (90’ Piwowar),
Juszczak, Wawrocki, Mizerny

Astra Krotoszyn pokonała lidera kaliskiej klasy okręgowej! Do przerwy
KS Opatówek prowadził, ale
po zmianie stron nasz zespół strzelił
dwa gole i wygrał 2: 1.
Już po kwadransie gry gospodarze
przegrywali. W sytuacji sam na sam
z bramkarzem znalazł się Mateusz Stefaniak i pokonał Bartka Jarysza.
Krotoszynianie wyrównali w 57. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłkę wybił bramkarz Opatówka, ale
dopadł do niej Krzysztof Ratyński i płaskim strzałem pokonał golkipera. Dwie
minuty przed upływem regulaminowego
czasu gry gospodarze strzelili zwycięskiego gola. Po rajdzie Kamila Czołnika piłka
została wybita przed pole karne, a stojący
tam Adam Adamski uderzył nie do obrony, zapewniając Astrze komplet punktów.
– Jestem pod wielkim wrażeniem

chłopaków, zwłaszcza za postawę w drugiej połowie meczu – powiedział Mariusz
Ratajczyk, kierownik Astry. – Po ciężkim
pojedynku w Koźminku pokazaliśmy klasę, ogrywając lidera. Gratuluję piłkarzom
i zapraszam kibiców na kolejnym mecz
na naszym obiekcie, z Victorią Skarszew.
(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

Nieskuteczny Piast

PIŁKA NOŻNA

Orły uległy Polonii
Po zaciętym spotkaniu Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. przegrał u siebie z Polonią Kępno 1: 2. Jedynie trafienie
dla miejscowych zanotował Wojciech Kamiński. Przyjezdni kończyli
mecz w dziesiątkę, ponieważ
za dwie żółte kartki boisko musiał
opuścić Filip Latusek.
W końcówce pierwszej połowy padły
dwa gole. W 43. minucie goście wyszli
na prowadzenie. Piłka zagrana z rzutu wolnego minęła wszystkich defensorów Białego
Orła, a Filip Latusek wpakował ją do siatki.
Koźminianie odpowiedzieli bardzo
szybko, po już po dwóch minutach. Prostopadłe podanie z głębi pola otrzymał Wojciech Kamiński i w sytuacji sam na sam
z bramkarzem skierował piłkę do bramki.
W 73. minucie Polonia znów prowadziła. Po uderzeniu Piotra Cierlaka z rzutu

Pogoń Trębaczów - Piast Kobylin 1:0
(0:0)
BRAMKA: 1:0 –Błażej Ostry (91’)
PIAST: Poślednik – Marchewka,

Wosiek, A. Kurzawa, Kubiak,
Kamiński
(62’
Jędrzejak),
Szymanowski, M. Kurzawa, Mac.
Wachowiak (55’ Bzodek), Snela, Mat.
Wachowiak (80’ Kowalski)

Piast Kobylin powinien spokojnie
wyjechać z Trębaczowa z kompletem punktów. Tymczasem podopieczni Marka Nowickiego nie potrafili wykorzystać żadnej z wypracowanych sytuacji, co zemściło się
w samej końcówce spotkania, kiedy
to Błażej Ostry zapewnił miejscowym zwycięstwo.
Przyjezdni przystąpili do tego meczu
bez kontuzjowanych Tomasza Kokota
i Michała Rejka. W związku z tym do linii
ataku posłany został nominalny obrońca – Dominik Snela. W pierwszej połowie

WTOREK, 8 maja 2018

zawodnik Piasta nawet umieścił piłkę
w siatce, lecz sędzia odgwizdał spalonego.
Piast stworzył sobie kilka dobrych okazji. Jednak świetnych szans nie wykorzystali Szymon Wosiek, Dominik Snela, Mateusz Wachowiak czy Patryk Kamiński.
Zemściło się to w ostatnich sekundach meczu, gdy kontrę Pogoni skutecznie wykończył Błażej Ostry, zapewniając
swojemu zespołowi komplet punktów.
Porażki Piasta nie można tłumaczyć brakiem Tomasza Kokota i Michała Rejka,
ponieważ Pogoń zdecydowanie była w zasięgu biało-zielonych.
(GRZELO)

wolnego futbolówka odbiła się od jednego
z graczy, myląc Patryka Szulca, który nie
był w stanie skutecznie interweniować.
Orły miały okazję do wyrównania,
lecz po strzale Mikołaja Leoniaka dobrze

Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
– Polonia Kępno 1:2 (1:1)
BRAMKI: 0:1 – Filip Latusek (43’),

1:1 – Wojciech Kamiński (45’), 1:2 –
Piotr Cierlak (73’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Juskowiak
(75’ Kaczmarek), Konopka, Lis (90’
Kaczyński), Maciejewski, Oleśków, A.
Leoniak (65’ Wosiek), M. Leoniak (75’
Jagodziński), Kamiński, Błażejczak,
Miedziński

spisał się bramkarz Polonii. Po dwóch żółtych kartkach dla Filipa Latuska przyjezdni kończyli spotkanie w osłabieniu, ale
zdołali utrzymać korzystny wynik.
(GRZELO)

