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Krzysztof Kubik opuszcza szeregi PiS-u

Świętowanie
na ul. Batalionów Chłopskich
str. 6
Czytaj

W minionym tygodniu jeden z czołowych krotoszyńskich działaczy Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Kubik, publicznie ogłosił swoje odejście z tego ugrupowania. W wydanym oświadczeniu nie szczędził
słów krytyki wobec działań lokalnych struktur oraz niektórych reform partii rządzącej.
Przypomnijmy, że Krzysztof Kubik
był związany z Prawem i Sprawiedliwością – jak przyznaje – od dziesięciu lat.
Startował w poprzednich wyborach samorządowych i brał aktywny udział
w kampanii prezydenckiej oraz parlamentarnej. Od końca 2015 roku pełnił

funkcję asystenta społecznego senatora
Łukasza Mikołajczyka.
– Przyszedłem do partii w prawdopodobnie jej najgorszym czasie, przy największej nagonce na jej członków i polityków oraz najniższych sondażach po przegranych wyborach – napisał K. Kubik
w swoim oświadczeniu, opublikowanym
na portalu społecznościowym. – Odchodzę, gdy „święci” triumfy i ma niezłe sondaże. Dzisiaj, po wielu przemyśleniach,
wydarzeniach i działaniach różnych ludzi, stwierdzam, że mój czas w tej partii
dobiegł końca. Nie wystartuję również
w najbliższych wyborach samorządowych i jest to moja osobista decyzja.
dokończenie na stronie 5
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PODZIĘKOWANIE
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie oraz pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie dziękują wszystkim wymienionym za bezinteresowną pomoc podczas prac porządkowych po pożarze dnia 14.07.2018r. w siedzibie WTZ przy ulicy Młyńskej 2d.
Bardzo dziękujemy za możliwość składowania i porządkowania pozostałych
po pożarze rzeczy:
– Pani Dyrektor Katarzynie Maciejewskiej – Szkoła Podstawowa nr 8
– Panu Dyrektorowi Wojciechowi Szuniewiczowi – KOK
– Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Dominiakowi – Sinevia.
Dziękujemy za transport i pomoc w przenoszeniu rzeczy:
– Państwu Agnieszce i Łukaszowi Marciniakom – „M-Partner”
– Panu Marcinowi Łuczakowi – „Magazyn Fabryczny”
– Pani Joannie Dybowskiej.
Dziękujemy również tym, którzy nie szczędzili swoich sił fizycznych i pomagali
w ratowaniu i przenoszeniu dobytku WTZ:
– Państwu Helenie i Leonardowi Kościelniakom
– Paniom: Irenie Jakubek, Bogumile Kobuszyńskiej, Marii Bernat, Bożenie
Kwiatkowskiej, Lucynie Śpitalniak, Agnieszce Brodzie, Monice Brodzie, Joannie Sitarz, Marzenie Domeńskiej, Katarzynie Drygas
– Panom: Tadeuszowi Gumiennemu, Sylwestrowi Szostakowi, Szymonowi Jankowskiemu, Sebastianowi Couturierowi, Bartoszowi Kłodnickiemu, Mateuszowi
Seipeltowi-Luźnemu, Szymonowi Patalasowi, Jakubowi Chojnickiemu, Dawidowi
Kalakowi, Tomaszowi Rogielewiczowi, Jakubowi Sobkowiakowi, Filipowi Kempie,
Arkadiuszowi Strzykale.

KOŹMIN WLKP.

SZKOŁA MUZYCZNA

Są pieniądze na dalszy remont ul. Cieszyńskiego Podziękowania za wsparcie

W połowie sierpnia pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych
w kwocie 1,5 mln zł na przebudowę następnego odcinka ul. Cieszyńskiego z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 20162019. Warunkiem było zabezpieczenie
wkładu własnego po stronie inwestora.
– Ulica Cieszyńskiego jest ważnym
ciągiem komunikacyjnym, chociażby z tego powodu, że służy do wyznaczania objazdów, w przypadku zdarzeń i wypadków na drodze krajowej. Od wielu lat koźmiński samorząd zabiega o remont tej uli-

cy. Przekazanie 680 tys. zł pozwoli na zakończenie inwestycji w zakresie zaplanowanym w kosztorysie inwestorskim – przekonywał burmistrz Maciej
Bratborski, zapewniając jednocześnie, iż
nie wpłynie to negatywnie na realizację
innych zaplanowanych na ten rok inwestycji gminnych.
Tak więc na drugi etap modernizacji
ul. Cieszyńskiego gmina da 680 tys. zł,
powiat wyłoży ok. 1,1 mln zł, a dotacja
z wyżej wymienionego programu wyniesie – ok. 1,5 mln zł.
OPRAC. (NOVUS)
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Do DETEEM przybył Roman Olejnik, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie. To człowiek,
który o gastronomii wie niemal wszystko.
Praktyk, wieloletni nauczyciel oraz twórca rozmaitych potraw skorzystał z zaproszenia Danuty Szpurtacz, właścicielki
DETEEM, oraz jej męża. – Wraz z mę-

żem mamy spore powiązania ze szkołą,
która przez lata słynęła ze znanego w całym kraju technikum mięsnego – mówi D. Szpurtacz. – Osobiście pobierałam
edukację w Dwójce. Ponadto małżonek
przez lata był nauczycielem w popularnym Mięśniaku, piastując także stanowisko kierownika szkolenia praktycznego.
Dyrektor Olejnik zwiedził zakład
produkcyjny, rozmawiał z załogą oraz osobiście zabrał się za czynności związane
z obróbką mięsa, zajmując się m. in. wycinaniem kości z udka kurczaka. Trzeba
przyznać, iż wykazał się nie lada zdolno-

FOT. www.krotoszyn.pl

Jest więc szansa na to, że do końca tego roku cała ulica Cieszyńskiego – od Klasztornej do Działkowej – zostanie przebudowana. Zdecydowaną
większością głosów rada opowiedziała się
za przeznaczeniem z gminnego budżetu
kwoty 680 tys. zł na dalszy remont ul.
Cieszyńskiego.
Przypomnijmy, że dobiegł końca
pierwszy etap, czyli modernizacja na odcinku o długości 713,63 m z włączeniem
do ulic przyległych. Remont realizował
powiat ze środków własnych i z dofinansowaniem gminy Koźmin Wlkp. w wysokości 1 075 000 zł.

FOT. www.kozminwlkp.pl

W gminnej kasie znalazły się pieniądze na dalszy remont ulicy Cieszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim.
Na sierpniowej sesji radni podjęli decyzję o przekazaniu kwoty 680 tys. zł
powiatowi krotoszyńskiemu na przebudowę kolejnego odcinka tej drogi.

31 sierpnia w sali reprezentacyjnej
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie odbyła się Rada Pedagogiczna Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.
Rozmawiano o przyszłości placówki
i nowej siedzibie po pożarze, do jakiego doszło w lipcu.

stać umiejscowiona w pałacu Gałeckich w parku miejskim. Podczas spotkania Marek Olejnik, dyrektor
PSM I stopnia w Krotoszynie, skierował podziękowania „za życzliwość dla
muzyki i muzyków” do wszystkich instytucji, które wsparły tę placówkę
po pożarze.

Docelowo szkoła muzyczna ma zo-

(NOVUS)

ściami. – Jak na mistrza w swoim fachu
przystało, pracę wykonywał zarówno
szybko, jak i dokładnie – dopowiada właścicielka DETEEM.
A jak wizytę wspominać będzie dyrektor Olejnik? – Z przyczyn zawodowych bardzo cieszę się, iż mogłem zobaczyć, jak wygląda rozbiór drobiu w dobrze

prosperującej firmie – stwierdza. – Przyznam, iż jestem pod wrażeniem, że tak duże ilości mięsa – liczone w tonach – można przerabiać tak niewielką liczbą pracowników. Głównym celem było jednak omówienie możliwości współpracy, która może dotyczyć naszych uczniów, kształcących się na kierunkach gastronomicznych.
Cieszy mnie, iż nasza młodzież ma możliwość „podglądania” zawodowców, jak również może podjąć pracę dorywczą w weekendy lub podczas okresów wakacyjnych.
Pracujemy również nad tym, by uczniowie mogli w przyszłości być odsyłani
na praktyki zawodowe do firmy DETEEM – zaznacza R. Olejnik.
(GOLSKI)
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BANK SPÓŁDZIELCZY

Klient z Krotoszyna wygrał samochód!
Lokata z nagrodami SGB to jeden
z najbardziej rozpoznawalnych produktów grupy SGB. Tym razem samochód Seat Leon 5D Copa wygrał
klient Banku Spółdzielczego w Krotoszynie.
Kolejne edycje Lokaty SGB układają się zgodnie z porami roku, a pula
nagród w każdej edycji jest imponująca. Samochody, skutery, rowery, sprzęt
RTV i AGD oraz inne atrakcyjne nagro dy czte ry ra zy w ro ku tra fia ją

do rąk klientów banków spół dziel czych SGB.
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie
z każdą edycją gwarantuje swoim Klientom atrakcyjne oprocentowanie dla lokowanych środków oraz liczne nagrody
dodatkowe. Tym razem szczęście dopisało w zwiększonej sile. Główną nagrodę,
samochód Seat Leon 5D w pięknym
srebrnym kolorze, odbierze klient krotoszyńskiego BS.
26 lipca w siedzibie organizatora
(SGB Bank S. A. z siedzibą w Poznaniu)

odbyło się losowanie nagród z ubiegłorocznej jesiennej edycji Lokaty SGB.
Udział w loterii zapewniały 6-miesięczne Lokaty SGB, założone w okresie
od 16 paździer nika do 22 grudnia 2017 w minimalnej kwocie 500 zł,
a każda wielokrotność tej sumy zwiększała szanse na wylosowanie nagrody.
Klienci banku mieli szansę wygrać
jedną z pięciu nagród głównych oraz
jedną spośród ośmiu nagród dodatkowych, dedykowanych wyłącznie klientom BS w Krotoszynie. W puli nagród

głównych, jako ta najbardziej wartościowa, znalazł się samochód Seat Leon 5D
Copa, który to właśnie wylosował
klient krotoszyńskiego oddziału Banku
Spółdzielczego. Do rąk klientów (w oddziałach w Krotoszynie, Kobylinie
i Sulmierzycach) trafiły również trzy

Thermo Mixy Eldom oraz pięć radioodtwarzaczy Blaupunkt.
Już wkrótce relacja z przekazania nagród oraz nowa jesienna edycja Lokaty
SGB, również obfitująca w nagrody. Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego!
OPRAC. (RED)
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ZSP NR 2 KROTOSZYN

Z nowym boiskiem w nowy rok szkolny
3 września rozpoczął się nowy rok
szkolny. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Libelta
w Krotoszynie oprócz inauguracyjnej
akademii uroczyście otwarto nowe
boisko szkolne.

SP NR 8 KROTOSZYN

FOT. www.krotoszyn.pl

Boisko po remoncie

W ostatni dzień sierpnia odbył się
odbiór zmodernizowanego boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie. Koszt inwestycji wyniósł ok. 596 tys. zł.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, dyrekcja

szkoły oraz wykonawca. Modernizacja polegała na wymianie nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową, przełożeniu opaski
chodnika wokół płyty boiska oraz wymianie
siatki ogrodzeniowej. Obiekt został wyposażony w nowe bramki do piłki nożnej i kosze
do koszykówki oraz tzw. piłkochwyty.
(NOVUS)

Na uroczystość zaproszeni zostali
przedstawiciele samorządów powiatu
i gminy oraz przedsiębiorcy współpracujący ze szkołą. Roman Olejnik, dyrektor ZSP nr 2, podziękował nauczycielom, pracownikom placówki oraz burmistrzowi Krotoszyna, staroście krotoszyńskiemu i jego zastępcy za pomoc
w rozwoju i modernizacji szkoły.
Upamiętniono Jana Urbaniaka, dyrektora placówki w latach 1992-2002,
który był mocno zaangażowany w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Zasiadał w Radzie Miejskiej Krotoszyna
oraz Radzie Powiatu Krotoszyńskiego. – Jan Urbaniak był wspaniałym nauczycielem i wychowawcą. Młodzież
pod jego kierunkiem osiągała sukcesy
w konkursach i olimpiadach. Był inicjatorem działalności wielu szkolnych organizacji i twórcą różnych form samorządności młodzieży. Powołał Radę Szkoły, redakcję szkolnej gazety. Miał swój udział
w każdej dziedzinie szkolnego życia – powiedział R. Olejnik, który jednocześnie

podziękował obecnej na uroczystości rodzinie świętej pamięci dyrektora.
Po ślubowaniu klas pierwszych
przyszedł czas na występ muzyczny
w wykonaniu uczniów szkoły. Potem
doszło do oficjalnego otwarcia zmodernizowanego boiska szkolnego oraz odsłonięcia kamienia z tablicą upamiętniającą Jana Urbaniaka.
Boisko ma być dostępne dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla
uczniów. Obiekt został poświęcony
przez księdza proboszcza Dariusza Kowalka z Parafii Św. Apostołów Piotra
i Pawła w Krotoszynie.
Przez wiele lat uczniowie krotoszyńskiej Dwójki musieli ćwiczyć w pobliskim parku. Wreszcie w 1999 roku
nastąpiło oficjalne otwarcie nowego boiska. Koszt tej inwestycji w 75 procen-

tach pokryto ze środków szkoły, a część
pieniędzy przekazało kaliskie Kuratorium Oświaty. Wsparcia udzieliły także
Rada Rodziców oraz współpracujące ze
szkołą firmy.
Po 19 latach – dzięki staraniom dyrekcji, wsparciu powiatu krotoszyńskiego i pozyskaniu dofinansowania – boisko udało się zmodernizować. Z budżetu powiatu przeznaczono na ten cel
ponad 331 tys. zł, a kwota dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 20142020 wyniosła ok. 1 mln zł. Nowy
obiekt ma mobilną siłownię, nowoczesną bieżnię, pole do gry w piłkę nożną,
koszykówkę i siatkówkę oraz miejsce
do trenowania skoku w dal.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

W trakcie wakacji gruntownie wyremontowane zostały klasy w Szkole
Podstawowej nr 1 w Koźminie
Wlkp., a w szczególności pracownie – fizyczno-chemiczna i informatyczna. Zaszła bowiem konieczność
dostosowania ich do potrzeb
uczniów starszych.
Klasy zostały pomalowane, wymieniono w nich drzwi, zamontowano nowe
oświetlenie, wykonano instalację elektryczną i komputerową. Zamontowano

nowe tablice oraz nowoczesne, 65-calowe
monitory multimedialne. Ponadto
do dyspozycji uczniów są wygodne krzesła przy nowych stolikach.
Środki na remonty i zakup pomocy
dydaktycznych pochodziły z budżetu
gminy – 21 200 zł na remont pracowni
komputerowej, 18 000 zł na zakup komputerów, 8 000 zł na krzesła, ławki i program „Aktywna tablica”.
Szkoła napisała także dwa projekty,
w ramach których pozyskała kolejne środki – 17 500 z programu rządowego „Ak-

FOT. Maria Mazurowska

Nowe pracownie w Jedynce

tywna tablica” (w tym wkład własny wynosił 3500) na zakup 2 monitorów interaktywnych do pracowni fizyczno-chemicznej
i komputerowej oraz 10 000 z programu
oświatowej subwencji ogólnej MEN „Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podsta-

wy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”.
Koźmińską Jedynkę wsparli również
Rada Rodziców i lokalni przedsiębiorcy,
dzięki czemu udało się wyremontować
i doposażyć pracownię fizyczno-chemiczną oraz komputerową.

– Przygotowując szkołę do nowego
roku, skupiliśmy się na remontach
w klasach i malowaniu korytarzy. Priorytetem był jednak kompleksowy remont pracowni komputerowej i fizyczno-chemicznej oraz wyposażenie ich
w pomoce dydaktyczne, niezbędne
do realizacji podstawy programowej.
Cieszę się, że udało się pozyskać dodatkowe środki z dwóch projektów oraz
z budżetu gminy. Wsparli nas również
lokalni przedsiębiorcy i Rada Rodziców,
co pozwoliło stworzyć nowoczesne
i bardzo dobrze wyposażone pracownie – oznajmia Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp.
(ANKA)
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Krzysztof Kubik opuszcza szeregi PiS-u
dokończenie ze strony 1

Zapytaliśmy o przyczyny takiej decyzji. K. Kubik odpowiada, że wątpliwości
dotyczące poczynań partii rządzącej miał
już od dłuższego czasu. Twierdzi, że nie
docenia się ciężkiej pracy szeregowych
członków PiS-u, a wysuwa się przed szereg tych, którzy mają znane nazwiska.
Krytykuje również partię rządzącą za odrzucenie projektu budowy obwodnicy
Krotoszyna, nadmierne przeznaczanie
pieniędzy na zasiłki socjalne, podnoszenie podatków i tworzenie nowych, jak
na przykład opłata paliwowa, nieustanne
propagowanie – bez dowodów – teorii
zamachu w sprawie katastrofy smoleńskiej czy nepotyzm w urzędach państwowych, w których, jak mówi, otrzymuje się
„stanowisko za nazwisko”.
– Podejmowanie inicjatyw, samodzielność, szersze myślenie – to rzeczy,
które drażniły biernych członków, ale
i stanowiły swoiste „zagrożenie” dla obecnych parlamentarzystów. W dobrze działającym przedsiębiorstwie pracownik jest
doceniany za swoją pracę, a gdy pracuje
więcej i lepiej niż inni, dostaje nagrody albo premie. Tutaj częściej spotykany był
hejt i wypominanie lekkich potknięć – komentuje K. Kubik.
Były już działacz PiS-u przypomina,
iż od wyborów parlamentarnych nie powołano nowego zarządu lokalnych struktur. – Nie zostały one rozpisane w całej
Polsce, działaliśmy w dotychczasowym
składzie, ale wszelkie decyzje nie miały jakiejkolwiek podstawy – tłumaczy.
Przy okazji wyjaśnia, dlaczego przestał
pełnić funkcję asystenta społecznego senatora Mikołajczyka. – To była moja osobista decyzja. Bycie asystentem społecznym też ma swoje granice i mimo działania społecznego nie można pozwolić sobie wejść na głowę i dać się wykorzystywać ponad miarę. To był początek końca.
Nie żałuję swoich decyzji – zaznacza nasz
rozmówca.

Odnośnie wspomnianej kwestii wyboru nowego zarządu senator Mikołajczyk wielokrotnie wypowiadał się, wskazując na „błędy natury formalnej”. – Najpierw poproszę o dokładne
określenie wyrażenia „błędy natury formalnej”, bo do tej pory, gdy było trzeba
wybierać ludzi choćby do zarządu okręgowego albo delegatury krajowej, sprawozdania naszego skarbnika były w pełni akceptowane. Później nie zezwolono
nam na wybory. Nie chcę jednak roztrząsać tego typu wewnętrznych
spraw – komentuje K. Kubik.
W jego kierunku, np. ze strony senatora, padały też sformułowania typu „musi nabrać trochę pokory”. – To chyba najczęściej powtarzany slogan „starszych kolegów” w stosunku do młodych działaczy – oznajmia K. Kubik. – W domyśle
oznacza to, że „masz być posłuszny
i grzecznie czekać, aż pozwolimy ci się pokazać”. Nikt mi za nic tam nie płacił, a ja
sam pracowałem na swoją pozycję. Jestem
osobą, która bierze sprawy w swoje ręce
i robi to, co uważa za słuszne.

Nasz rozmówca odnosi się również
do pogłosek, jakoby decyzje o zawieszeniu
działalności w partii były powodowane
brakiem poparcia dla jego kandydatury
na burmistrza Krotoszyna. – Przecież ja
nigdy nie ubiegałem się o kandydowanie
i fotel burmistrza. To, że jakaś gazeta
wrzuciła mnie wraz z innymi lokalnymi
działaczami jako prawdopodobnego kandydata, o niczym nie świadczy. Oczywiście, że zdaję sobie sprawę, iż pojawiają się
i będą się jeszcze pojawiać głosy, że to
przez brak miejsca na liście albo brak
„stołka”. Jednak nic bardziej mylnego.
Nie zabiegałem o miejsca na liście, nie
brałem udziału w zebraniach na ten temat – wyjaśnia K. Kubik.
Czego krotoszynianin spodziewa się
po nadchodzących wyborach samorządowych? – Sądzę, że PiS na fali 500+
i innych takich projektów może wprowadzić dwóch-trzech radnych do powiatu i miasta – stwierdza. – Myśląc całkiem racjonalnie, jestem przekonany
o zwycięstwie PSL-u i SIO. Wybory lokalne rządzą się swoimi prawami, a PiS

nigdy nie miało tutaj dużego poparcia.
Historycznie patrząc, to zawsze było tu
ludowo i lewicowo.
Poprosiliśmy K. Kubika również
o opinię na temat trójki kandydatów,
ubiegających się o stanowisko burmistrza
Krotoszyna, tj. Franciszka Marszałka, Sławomiry Kalak i Bartosza Kosiarskiego. – Pani Kalak to osoba, która poza
członkami lokalnych struktur „załatwiła”
sobie start w wyborach na burmistrza – oznajmia krotoszyński działacz. – Czy osoba, która jest kłótliwa i zaborcza, dobrze będzie rządziła zasobami
ludzkimi w urzędzie miejskim? Wszyscy
pamiętamy walkę z panią pedagog
w Szkole Podstawowej nr 1 czy pójście
na noże w sprawie obwodów szkolnych
i zupełnie bezkompromisowe podejście.
Tak samo wyglądało to po jej przyjściu
do PiS-u. Najważniejsze pytanie dla wyborców powinno być następujące – czy
można zaufać kobiecie, która 4 lata temu
szła do wyborów do powiatu z listy PO
i z panem Rozumem? Czy taka osoba ma
kręgosłup moralny, czy to tylko pójście
na fali popularności PiS-u..? Z kolei pan
Franciszek Marszałek szczyci się hasłem
„współdziałamy”. Może trochę nieśmiało,
ale pokazał przez ostatnie lata, że bez
względu na czyjeś poglądy potrafi współdziałać i słuchać pomysłów z każdej strony. Dobrze żyje z panem Rozumem z PO
i potrafił profesjonalnie wdrożyć mój pomysł Roweru Miejskiego, przyznając mi
publicznie rację. To na pewno działa na jego korzyść. Ludzie mają już dość wojny
polsko-polskiej. Bardzo często członkowie
partii Wolność podkreślali dobrą sytuację
finansową gminy za jego rządów. Jeśli zaś
chodzi o Bartosza Kosiarskiego, uważam,
że jest to kandydat, który ma pomysł
na Krotoszyn i chce odświeżenia kadr.
Czekam na przedstawienie programu
wyborczego i głównych założeń dla miasta i okolicznych wsi na najbliższe lata
i długofalowo. Jest kandydatem wyrazi-

EUROPA

W sierpniu członkowie Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego z Koźmina
Wlkp. – Ar tur Bobusia, Bar tosz
Herka, Leszek Lewandowicz, Sławomir Minta i Daniel Szczepaniak – uczestniczyli w Europejskich
Spotkaniach Historycznych Strzelców, które odbyły się w holenderskiej miejscowości Neer.
Na otwarcie wydarzenia odprawiona
została uroczysta Msza św., którą koncele-

brował pochodzący z Koźmina Wlkp. ks.
Dariusz Bandosz. Potem uczestnicy przemaszerowali na miejscowy stadion piłkarski, wokół którego odbywały się dalsze
uroczystości.
Przeprowadzono strzelanie o tytuł
europejskiego króla strzelców. W gronie 50 rywalizujących strzelców z Polski
znalazł się Leszek Lewandowicz. Zwyciężył Holender Leo Niessen z bractwa
Świętego Marcina w Linne, natomiast
młodzieżowym królem kurkowym został

Christopher Hofmann z niemieckiego
Rheindorfu.
Proklamacja nowego króla odbyła się
w trakcie Mszy św. w kościele w Neer,
po której pochód królewski przeszedł
na miejsce spotkań, gdzie w namiotach
rozpoczął się uroczysty wieczór na cześć
europejskich królów.
Następny dzień rozpoczął się od Mszy
św. w języku polskim, odprawionej w kościele w pobliskiej miejscowości Horn
przez ks. Dariusza Bandosza. Prócz braci

FOT. www.kozminwlkp.pl

Bracia kurkowi na europejskim zjeździe

stym i bardzo konkretnym Nie deklaruję
jeszcze poparcia dla żadnego z nich. Będę
się przyglądał kampanii wyborczej i podejmę odpowiednią decyzję w odpowiednim czasie – zapowiada K. Kubik.
A jak sprawę odejścia krotoszyńskiego działacza Prawa i Sprawiedliwości komentuje senator Łukasz Mikołajczyk? – Decyzja o wstąpieniu w szeregi
partii politycznej, jak również decyzja
o wystąpieniu z tego typu organizacji ma
charakter indywidualny i suwerenny – mówi senator. – Zatem nie będę komentować faktu rezygnacji pana Krzysztofa Kubika z członkostwa w Prawie
i Sprawiedliwości, albowiem jest to jego
prywatna decyzja. Odniosę się jedynie
krótko do uzasadnienia tej decyzji i to tylko w sprawach merytorycznych. Każde
ugrupowanie polityczne w tworzeniu
struktur lokalnych kieruje się zasadami,
które muszą być przestrzegane. Rzeczą
oczywistą jest też, przy zachowaniu zasad demokracji i transparentności, konieczność hierarchicznego sposobu podejmowania decyzji. Powody, dla których
krotoszyńskie struktury zostały objęte
zarządem komisarycznym, zostały już
wyjaśnione przy okazji wyznaczania komisarza i nie ma sensu powielać tego uzasadnienia. Doceniam wkład, jaki pan
Krzysztof włożył w prace krotoszyńskiego Prawa i Sprawiedliwości, oraz jego
działania jako mojego asystenta. Nie będę
jednak dyskutować z rozgoryczeniem
i niezaspokojeniem osobistych ambicji
pana Krzysztofa. W strukturach PiS-u w powiecie krotoszyńskim mamy wiele lojalnych i ambitnych osób. Życzę panu Krzysztofowi dalszych sukcesów
sportowych oraz rozwoju osobistego i zaspokojenia wszystkich prywatnych ambicji w jego nowej formie aktywności, którą
z pewnością podejmie, nie chcąc być jedynie biernym obserwatorem – oświadcza Ł. Mikołajczyk.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

kurkowych uczestniczyli w niej pracujący
w okolicy Polacy, a ponadto była na żywo
transmitowana przez lokalną telewizję.
Kulminacyjnym punktem spotkań
była parada z udziałem blisko 500 bractw
strzeleckich, m. in. z Niemiec, Holandii,
Belgii, Austrii, Chorwacji, Czech i oczywiście z Polski. Wymarsz około 10 tysięcy
uczestników trwał niemal cztery godziny.
Po paradzie nastąpiło oficjalne zamknięcie XIX Europejskich Spotkań Historycznych Strzelców, a zwieńczeniem był koncert pożegnalny w namiocie głównym.
Kolejne ESHS zaplanowano na 2022 sierpnia 2021 roku w belgijskiej miejscowości Deinze.
(NOVUS)
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KULINARIA

Powiatowe gotowanie z Karolem Okrasą
W niedzielę na krotoszyńskim rynku
odbyła się kolejna edycja imprezy
„Powiat od kuchni”. Jak co roku gościem specjalnym był znany wszystkim kucharz, Karol Okrasa. Z kolei
muzyczną gwiazdą imprezy był zespół Szafa Gra. Panie z kół gospodyń
wiejskich z całego powiatu przygotowały szereg wyśmienitych potraw,
których skosztować mógł każdy.
Najpierw na scenie zaprezentował się
lokalny zespół Loktalk. Potem przyszedł
czas na zawody kulinarne, w których
udział wzięli samorządowcy z gminy i powiatu – burmistrz Franciszek Marszałek,
wiceburmistrz Joanna Król-Trąbka, starosta Stanisław Szczotka i wicestarosta Paweł Radojewski. Zespoły rywalizowały
w trzech konkurencjach – tzw. laniu wody przez słomkę, robieniu kiełbasy wyborczej i biciu piany z jajek. Gmina Krotoszyn pokonała powiat 3: 0.
Kolejnym punktem programu był występ grupy cyrkowej Mix Ferajna z Borzęciczek. A potem przyszedł czas na uroczyste
wręczenie Karolowi Okrasie tytułu „Zasłużony dla Krotoszyna”. Ponadto starostwa iwicestarosta uhonorowali słynnego kucharza
Srebrną Odznaką Powiatu Krotoszyńskiego.

Publiczność znakomicie bawiła się
na koncercie zespołu Szafa Gra, który wykonał wiele znanych piosenek, jak choćby
„Jedzie pociąg z daleka”.
Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą
galantynę z kaczki wygrały panie z KGW
Dzierżanów, wyprzedzając KGW Wielowieś i KGW Konarzew. Przysmaki oceniało
jury pod przewodnictwem Karola Okrasy
w składzie: Jerzy Ptak, Roman Olejnik, Joanna Król-Trąbka i Paweł Radojewski.
Zwieńczeniem imprezy był kulinarny pokaz Karola Okrasy. Każdy z mieszkańców mógł później skosztować potrawy
przyrządzonej przez mistrza kuchni.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

IMPREZA

Świętowanie na ul. Batalionów Chłopskich
W minioną sobotę w Krotoszynie odbyła się kolejna edycja Święta Ulicy. Tym
razem bawiono się na ulicy Batalionów Chłopskich. Na uczestników imprezy czekało wiele interesujących
atrakcji. Organizatorami były Krotoszyńska Biblioteka Publiczna i Rada
Osiedla nr 9.
Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 15.00 od przemarszu Krotoszyńskiej
Orkiestry Dętej. Jak co roku przygotowano
kilka stref tematycznych – gospodarzy,
książki, gastronomiczną, wystaw, zdrowia
i urody czy bajkową. Wśród dzieci największym zainteresowaniem cieszyła się oczywiście ta ostatnia, z takimi atrakcjami jak
malowanie twarzy, dmuchana trampolina,
łowienie rybek, lepienie z gliny, konkursy,
czytanie bajek, kreatywne gry i zabawy.
Czas najmłodszym umilał animator.
W Strefie Książki sprzedawano pozycje wydawnicze o Krotoszynie, zbierano
lektury do biblioteki, a ponadto można było wymieniać się książkami.
W Strefie Zdrowia i Urody firmy kosmetyczne, przychodnie zdrowia oraz dietetycy oferowali swoje usługi iporady. Była okazja, by zbadać sobie tkankę tłuszczową, po-

ziom cukru i ciśnienie. Malarstwo, rzeźby,
fotografie i rękodzieło lokalnych twórców
można było podziwiać w Strefie Wystaw.
Nascenie wystąpiły dzieci zPrzedszkola Biedronka i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5. Liczne grono widzów zjawiło
się także na koncertach Pawła Miszta-

la – beatboxera z Rybnika – oraz Tomka
Grdenia – wybitnie utalentowanego muzyka, obdarzonego niezwykłym poczuciem humoru. Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna z zespołem Koral.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KROTOSZYN

FOT. www.krotoszyn.pl

Radni na szkoleniu
informatycznym

W Urzędzie Miejskim w Krotoszynie
odbyło się szkolenie dla radnych. Celem spotkania było zapoznanie rajców z oprogramowaniem eSesja, które wkrótce wspomoże ich pracę i ułatwi dostęp mieszkańcom do informacji o pracach rady i przebiegu obrad.
Dwa dni przed szkoleniem firma,
która wygrała przetarg na dostawę sprzętu i oprogramowania, zainstalowała dwie
szybkoobrotowe kamery cyfrowe,

dwa 58-calowe telewizory LED, umożliwiające śledzenie przebiegu obrad, komputer do transmisji na żywo oraz laptop
do sterowania głosowaniami. Krotoszyńscy radni otrzymają nowoczesne tablety,
które cechują się bardzo długim czasem
pracy na baterii.
Oprogramowanie eSesja. pl to nowoczesny system informatyczny, umożliwiający całkowitą eliminację dokumentów
w formie papierowej na rzecz elektronicznej dystrybucji przy pomocy intuicyjnej

aplikacji dla radnych. Pozwala na proste
głosowanie przy użyciu urządzeń elektronicznych, np. tabletów. Oddane głosy
spływają w czasie rzeczywistym i mogą
być prezentowane na telewizorach zainstalowanych w sali sesyjnej oraz automatycznie publikowane w portalu mieszkańca systemu eSesja. Poza tym wyniki
głosowań mogą być pokazywane podczas
transmisji video, realizowanej przez system eSesja.
System ów połączony jest z systemem konferencyjnym oraz kamerami
i umożliwia transmisje posiedzeń rady
na żywo przez Internet. W powiązaniu
z pozostałymi modułami systemu eSesja
automatycznie nanosi na obraz z transmi-

sji takie informacje jak nazwa i termin posiedzenia, aktualnie omawiany punkt, nazwisko i funkcja osoby wypowiadającej się
czy wyniki głosowań.
System automatycznie steruje kamerami – kadruje obraz na aktualnie przemawiającej osobie. Dzięki integracji
z Youtube Urząd Miejski nie ponosi kosztów transmisji, jak i kosztów przechowywania archiwalnych nagrań. Youtube jest
obecnie najpopularniejszym serwisem,
w którym polskie samorządy przeprowadzają transmisje ze swoich posiedzeń. Automatycznie generowany jest portal internetowy dla mieszkańców, zawierający
kompletne informacje o pracy rady. Poza
kalendarium aktualnych oraz archiwal-

nych posiedzeń rady mieszkaniec znajdzie tu też porządki obrad, projekty
uchwał oraz inne dokumenty, nad którymi pracują radni. Portal udostępnia także
wyniki wszystkich głosowań, w których
uczestniczą radni.
W ten sposób Krotoszyn realizuje jedno z zadań objętych projektem „Wdrożenie
wysokiej jakości e-usług administracyjnych
w gminach Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”. Wartość projektu to2775646,07zł. Najego realizację udało się pozyskać dofinansowanie
w wysokości 85 procent z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
(NOVUS)
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CZYTELNICTWO

WOJCIECH SZUNIEWICZ – dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

,,Przedwiośnie” w Kołłątaju

Teatr Polska 2018 Krotoszyn

W miniony piątek Krotoszyńska Biblioteka Publiczna oraz I Liceum
Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja zorganizowały spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe
Czytanie. Tym razem czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Była to już siódma edycja akcji, której celem jest popularyzacja polskiej literatury i historii oraz wzmocnienie narodowej wspólnoty. Co roku honorowy patronat nad tym wydarzeniem obejmuje para prezydencka,
a na naszym terenie starosta krotoszyński.
Narodowe Czytanie zapoczątkowano w 2012 roku. Pierwszą lekturą był

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.
W kolejnych latach czytano dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo
vadis” H. Sienkiewicza i „Wesele” S. Wyspiańskiego.
Teraz przyszedł czas na „Przedwiośnie”. W auli I LO im. H. Kołłątaja słynną
powieść Stefana Żeromskiego czytali burmistrz Franciszek Marszałek, wiceburmistrz Ryszard Czuszke, starosta Stanisław Szczotka, Przemysław Wójcik – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu w Starostwie Powiatowym
w Krotoszynie, a także licealna młodzież.
(NOVUS)

W tym roku obchodzony jest jubileusz 10-lecia znakomitego, ogólnopolskiego programu Teatr Polska. Krotoszyński
Ośrodek Kultury uczestniczy w projekcie
od samego początku. Dzięki temu od wielu lat jesienią w Krotoszynie odbywa się
mały festiwal teatralny. Parę razy nasze
miasto było ogólnopolskim rekordzistą
w ilości pozyskanych spektakli (było kiedyś nawet ich 12!). W tym roku zapraszamy na 8 spektakli, a dodatkowo na dwa
wydarzenia: wyjątkowy koncert piosenki
aktorskiej w wykonaniu zaprawdę genialnego Marcina Januszkiewicza – laureata
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (2 grudnia) i wyjątkowy, pełen niespodzianek koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS pod dyrekcją krotoszynianki Agnieszki Duczmal
(30 listopada – andrzejki...).
Co to jest Teatr Polska? To wyjątkowa
okazja do obejrzenia spektakli, na które
naszego miasta nigdy nie byłoby stać
(ogromne koszty produkcji). Dofinansowanie z puli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opłaca gaże artystom, twórcom spektaklu, obsłudze technicznej. Po naszej stronie jest jedynie opłata za transport, spełnienie wymogów
technicznych (oświetlenie, scena, efekty
dodatkowe), nocleg i część wyżywienia.

Takie duże dofinansowanie pozwala
Krotoszyńskiemu Ośrodkowi Kultury sfinansować bardzo karkołomne wybudowanie całej techniki teatralnej w sali kinowej, która nie jest salą teatralną. Dlatego
też wszystkie spektakle są przeniesione
technicznie w stu procentach, bez żadnych uproszczeń. Krotoszyński widz ogląda spektakl w pełni wizji reżyserskiej i scenograficznej. Montowanie całej teatralnej
maszynerii w większości zaczyna się wieczorem w dniu poprzedzającym spektakl
i trwa czasami prawie do rana, aby w dniu
spektaklu zespół aktorski mógł przeprowadzić w pełni próbę sytuacyjną.
Po spektaklu ostatni pracownik techniczny wychodzi zazwyczaj późną nocą
ok. godz. 1.00-2.00. Po co o tym piszę?
Aby uświadomić, jak wielkich starań trze-

ba dołożyć, by mógł się odbyć w pełni
dwugodzinny spektakl. Średnio 8-osobowa ekipa techniczna pracuje 10 godzin,
aby mógł się odbyć 2-godzinny spektakl.
Za dużo? Czy warto? Warto!!! Bo teatr to
prawdziwa sztuka, która nie znosi półśrodków, zgniłych kompromisów, gdzie
artyści są ludźmi, którzy nie odpuszczają.
I tu się zaczyna magia teatru! Zaczyna się spektakl. Wszystkie zmiany światła, klimaty, nastroje, wejścia muzyki,
dźwięków, efektów specjalnych działają
jak w szwajcarskim zegarku. A wśród tej
precyzyjnej techniki aktorzy, żywi ludzie,
którzy w stu procentach oddają widzom
fragment swojego życia i to co do minuty,
co do ostatniej sekundy spektaklu. To nie
film w kinie...
Każdego wieczoru aktor w teatrze
oddaje siebie, wchodzi w magiczny kontakt z żywą publicznością, czuje ją, jest zależny od niej, to ona go napędza, daje niezbędną energię, skupienie, siłę.
Jak do tej pory wszystkie zespoły teatralne goszczące w Krotoszynie jednogłośnie wychwalały krotoszyńską publiczność za skupienie, pozytywną energię,
wyjątkowy kontakt, współodczuwanie,
zrozumienie! Dziękuję Wam, krotoszyńscy miłośnicy teatru, za to, że jesteście!
Za to, że jesteście jeszcze tacy wyjątkowi!!!
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BIESIADA

Wszyscy jesteśmy sąsiadami!
W minioną sobotę na terenie
przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie odbyła się biesiada pod hasłem „Wszyscy jesteśmy sąsiadami?”. Atrakcji nie brakowało. W trakcie imprezy miało miejsce uroczyste
otwarcie wyremontowanego boiska.
Organizatorem biesiady była Rada
Osiedla nr 5. Wszystkich uczestników
powitał Wiesław Sołtysiak, przewodniczący RO nr 5. Dla mieszkańców wystąpiły dzieci z Przedszkola Maciuś oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8.
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie, SP nr 8 oraz radni dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi

przy wyremontowanym boisku szkolnym. Zaraz po tym na obiekcie przepro-

wadzono pierwsze zajęcia sportowe
z udziałem dzieci.
Dmuchany zamek, konkursy z nagrodami, warsztaty plastyczne, turniej warcabowy, nauka zumby i belgijki – to tylko
niektóre z wielu atrakcji dla najmłodszych. Ponadto zaprezentowano sprzęt
strażacki, policyjny i ratowniczy. Na specjalnych stoiskach można było zbadać sobie ciśnienie i poziom cukru. Impreza zakończyła się biesiadą ze wspólnym śpiewaniem, która trwała do późnego wieczora.
(NOVUS)

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

Na Sygnale

13

SMOSZEW

FOT. PSP Krotoszyn

Ogień w budynku gospodarczym

We wtorek, 4 września, w jednym
z budynków gospodarczych w Smoszewie wybuchł pożar. Strażacy szybko uporali się z zagrożeniem.
Na akcję wysłano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz jeden z OSP Biadki. Na miejsce
udała się również grupa operacyjna
pod dowództwem zastępcy komendanta
powiatowego PSP.

FOT. dh Szymon Sikora

Dwa pojazdy spłonęły

Jedna osoba trafiła do szpitala
po wypadku, do jakiego doszło
na drodze krajowej numer 15. Pomiędzy Koźminem Wlkp. a Wałkowem zderzyły się samochód osobowy i ciągnik rolniczy. W następstwie
zdarzenia oba pojazdy stanęły w płomieniach.
Do działań ratowniczych zadysponowano po dwa zastępy z Jednostki Ratow-

niczo-Gaśniczej w Krotoszynie i OSP
Koźmin Wlkp., jeden z OSP Wałków, Zespół Ratownictwa Medycznego i policję.
Jak się okazało, na drodze doszło
do zderzenia samochodu osobowego i ciągnika rolniczego z przyczepą. W chwili
przybycia strażaków pojazdy w całości objęte były pożarem. Jedna osoba znajdowała
się w karetce pogotowia pod opieką ratowników medycznych. Drugi uczestnik zdarzenia nie odczuwał żadnych dolegliwości.

W pierwszej fazie działań strażacy
podali jeden prąd gaśniczy wody w natarciu na palące się pojazdy. Po przybyciu ratowników z JRG w Krotoszynie podano
prąd gaśniczy piany ciężkiej z urządzenia
CAFS w natarciu na palące się pojazdy.
Po stłumieniu ognia systematycznie dogaszano ukryte zarzewia, lokalizowane z pomocą kamery termowizyjnej, a także
chłodzono wodą metalowe elementy
konstrukcyjne pojazdów.
– Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem osobowym marki Opel
Corsa 36-letni mężczyzna na prostym odcinku drogi wyprzedzał kilka pojazdów.
W tym samym czasie kierujący ciągnikiem rolniczym mieszkaniec gminy Krotoszyn skręcał w lewo. Doszło zatem
do zderzenia pojazdów. Uległy one całkowitemu spaleniu. Uczestnicy wypadku
byli trzeźwi. Postępowanie w tej sprawie
prowadzą policjanci z Komisariatu Policji
w Koźminie Wlkp. – informuje Piotr
Szczepaniak, oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

SKAŁÓW

Znaleziono pocisk z czasów wojny

FOT. KPP Krotoszyn

NA DRODZE

Jak się okazało, paliło się wbudynku gospodarczym, było duże zadymienie. Strażacy, wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych, podali jeden prąd gaśniczy wody
w natarciu do wnętrza obiektu. Po stłumieniu ognia pomieszczenie przewietrzono
i oddymiono. Następnie strażacy wynieśli
nadpalone elementy na zewnątrz i dogasili
wodą. Na koniec działań pomieszczenie
sprawdzono urządzeniami pomiarowymi.
(NOVUS)
Zagrożeń nie stwierdzono.

30 sierpnia w miejscowości Skałów
(gmina Koźmin Wlkp.) w trakcie
prac melioracyjnych na jednym z pól
znaleziono niewybuch. Jak się okazało, najprawdopodobniej jest to pocisk z czasów II wojny światowej.

z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Następnie wezwano ekipę saperów z Głogowa, którzy zabezpieczyli znaleziony niewybuch. – To pocisk artyleryjski, kaliber 77 mm, prawdopodobnie
z okresu II wojny światowej – informuje
Bartosz Karwik z KPP w Krotoszynie.

Na miejsce zostali wysłani policjanci

(NOVUS)

Sport/Rekreacja
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Krotoszynianie na podium

BIEGI

Nasi zawodnicy w półmaratonie
W pierwszą niedzielę września odbył
się Półmaraton Philips w Pile o randze mistrzostw Polski na tym dystansie. Rywalizację zdominowali
Kenijczycy. Najlepszym Polakiem
był Szymon Kulka.

W Choszcznie odbył się kolarski wyścig, kończący sezon supermaratonów szosowych w Polsce. Zawody te
dobrze wspominać będą Krzysztof
Kubik i Artur Paterek, którzy stanęli
na podium w swoich kategoriach
wiekowych.

Impreza w Pile zaliczana jest do cyklu
Korony Polskich Półmaratonów. W tym
roku ponownie padł rekord frekwencji – do mety dotarło 3581 biegaczy, czyli 227 więcej niż rok wcześniej. Każdy
otrzymał pamiątkowy medal z wizerunkiem znanego polskiego maratończyka – Wiesława Perszke.
Zwyciężył Kenijczyk Silas Mwitch
z wynikiem 1: 03: 45, wyprzedzając
swojego rodaka, Hilarego Kimaiyo
(1: 03: 51). Mistrzem Polski został Szymon Kulka (1: 05: 13), a najlepsza
wśród pań była Paulina Kaczyńska
(1: 14: 28). Wysoka temperatura spowodowała, że wielu uczestników nie zdołało ukończyć biegu.
W Pile startowała liczna grupa przedstawicieli powiatu krotoszyńskiego. Najlepiej powiodło się Karolowi Olejniczakowi (1: 29: 20), który uplasował się na 291.
miejscu. Z kolei Czesław Sienkiewicz
(1: 33: 06) był drugi w kategorii M60

Do wyboru kolarze mieli trzy dystanse – mini (87 km), mega (152 km) oraz
giga (221 km). – Trasa była bardzo urozmaicona – mówi Krzysztof Kubik. – Mieliśmy widoki z Pojezierza Drawskiego, było dużo płaskich terenów oraz bufety
na trasie. Oceniam więc maraton
w Choszcznie bardzo pozytywnie.
Na dystansie mini rywalizowało 109
kolarzy, a wśród nich także Tomasz Mosiński (2: 57: 20), który zajął 73. miejsce
w open oraz 17. w kategorii M4. Trasę
mega pokonał Piotr Tyrakowski
(5: 23: 03), zajmując 32. lokatę w open
i 8. w grupie M5. Na tym dystansie startowało również dwóch kolarzy z AGK Koźmin Wlkp. – Arkadiusz Zmyślony
(4: 55: 59 – 28. miejsce) oraz Maciej
Opielewicz (5: 14: 32 – 31 miejsce).
Wyścig giga K. Kubik (6: 24: 10)
ukończył na siódmej pozycji, a Artur Paterek (6: 27: 07) był ósmy. Obaj stanęli
na drugim stopniu podium w swoich ka-

i uplasował się na 394. miejscu w klasyfikacji generalnej. Rekord życiowy pobił 18-letni Sergiusz Sójka (1: 34: 10), zajmując 435. lokatę.
Ponadto nasz powiat reprezentowali
Rafał Sójka (939. miejsce – 1: 43: 42),
Justyna Olejniczak (943. miejsce – 1: 43: 46), Marta Janik (1659.
miejsce – 1: 53: 37), Leszek Kokot
(1666. miejsce – 1: 53: 44), Tomasz
Kłopocki (1795. miejsce – 1: 55: 38), Jarosław Torzecki (1898. miej-

sce – 1: 56: 45), Dariusz Rybka (2096.
miejsce – 1: 58: 52), Arkadiusz Karolczak (2315. miejsce – 2: 01: 54), Joanna
Olejniczak (2699. miejsce – 2: 08: 22)
oraz Luiza Dziuba (2587. miejsce – 2: 30: 44).
Swojego reprezentanta na trasie półmaratonu miała także Gazeta Lokalna
KROTOSZYN. Grzegorz Kotecki pokonał ten dystans w czasie 1: 55: 37 i został
sklasyfikowany na 1794. miejscu.
(GRZELO)

tegoriach wiekowych. – Moim celem było dojechać na metę przed Szymonem Koziatkiem, co gwarantowało mi drugie
miejsce w Pucharze Polski. Cel udało się
zrealizować, choć lewe kolano po ostatnim ultramaratonie dawało się we znaki – przyznaje K. Kubik.
Następnego dnia miało miejsce uroczyste podsumowanie cyklu supermaratonów szosowych. K. Kubik zajął drugie
miejsce w open i był najlepszy w kat. do 30
lat oraz w klasyfikacji górskiej do 30
lat. – Mówi się, że nic dwa razy się nie zdarza. Rok temu byłem trzeci, a teraz udało
mi się awansować na drugą pozycję. Jestem bardzo zadowolony z końcowego rezultatu. Całoroczna praca nie poszła
na marne – stwierdza krotoszyński kolarz.
A. Paterek w klasyfikacji generalnej
został sklasyfikowany na czwartym miejscu, a w kategorii M4 zakończył sezon
na drugiej lokacie. – Każdy amator w czołówce supermaratonów jest zaprawiony
w bojach, dlatego jestem zadowolony ze
swojego wyniku w tym roku. Nic nie zastąpi świetnych ludzi, którzy przyjeżdżają
na nasze wyścigi i są zadowoleni z pokonywania swoich słabości. Dziękuję wszystkim uczestnikom za kolejny rok wspólnych startów – podsumowuje A. Paterek.
(GRZELO)

RAJD

Po raz kolejny liczna, bo aż 43-osobowa grupa krotoszynian, w tym 10
członków KTR Peleton, uczestniczyła
w XVII Rajdzie Rowerowym „Śladami
Ryszarda Szurkowskiego” w Krośnicach.
-. Ja wystartowałem tuż przed godziną 8.00 i już na ulicy Piastowskiej spotkałem Pawła Chytrowskiego oraz Darka
Grzesiaka i razem ruszyliśmy na start
do Krośnic. Jadąc przez Ujazd, Trzebicko,

Milicz i Czarnogoździce, po 90 minutach
dotarliśmy na miejsce zbiórki, pokonując
w bardzo dobrym tempie dystans 39 kilometrów – opowiada Antoni Azgier,
uczestnik rajdu.
W Krośnicach pojawiło się aż 650 rowerzystów w różnym wieku. Prowadząca
imprezę Beata Iwanicka i wójt Krośnic serdecznie powitali wszystkich uczestników.
Tradycyjnie organizatorzy, czyli gmina
Krośnice i GOSiR „Krośnicka Przystań”,
przygotowali dwie trasy – o długości 14

i 30 km. Większość kolarzy zdecydowała
się zmierzyć z dłuższym dystansem.
Około godziny 13.30 wszyscy byli
już na mecie. Przygotowano smaczną
grochówkę, a dziewczęta z obsługi wydawały losy i można było wygrać rozmaite gadżety. Rowerzystom przygrywał
młodzieżowy zespół ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krotoszynie pod kierownictwem Mariusza Kaźmierczaka. Liczne stoiska gastronomiczne oferowały
różne smakołyki.

FOT. Antoni Azgier

Śladami Ryszarda Szurkowskiego

Na zakończenie odbyło się losowanie rowerów – dla dziecka i dla osoby
dorosłej. Ponadto nagrodzono najmłod-

szą uczestniczkę i najstarszego uczestnika rajdu.
(NOVUS)
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POD NASZYM PATRONATEM

PIŁKA NOŻNA

Wysoka wygrana lidera

Czarna seria trwa

Piast Kobylin – Wilki Wilczyn
0:1 (0:0)
BRAMKA: 0:1 – Maciej Nowakowski
(70’ głową)
PIAST: B. Kubiak – Janowski, Kubiak,
Wosiek, A. Kurzawa – Kaźmierczak,
Snela, Szymanowski, Kłos – Wachowiak
(70’ Ratajczak), Kokot (75’ E. Jędrzejak)

FOT. Justyna Krysztofiak

Piątą porażkę zanotował Piast Kobylin. Tym razem podopieczni trenera
Pawła Janasa ulegli na własnym
obiekcie Wilkom Wilczyn 0: 1. Jedyny gol padł w 70. minucie po strzale
głową Macieja Nowakowskiego.

W najciekawszym spotkaniu czwartej kolejki rozgrywek krotoszyńskiej
Playareny LZS Kobierno-Tomnice pokonał Albatrosy 5: 2. Z kolei lider
stawki, A Seree Tee, wygrał aż 13: 4
z Pato Błonie.
W pojedynku LZS z Albatrosami
do przerwy ci drudzy prowadzili 2: 1.
Po zmianie LZS zagrał już lepiej i m. in.
dzięki trzem trafieniom Dominika Jędrkowiaka wygrał 5: 2.
W pozostałych meczach tej serii zwyciężali faworyci. Na prowadzeniu umoc-

niła się ekipa AST, pokonując Pato Błonie 13: 4. Ponadto MTV ograło Creative 11: 3, Pancom wygrał 8: 3 z zespołem
Hasta La Vista 8: 3, a Żubry okazały się
lepsze od Hornets, zwyciężając 12: 2.
W niedzielę rozlosowano pary rundy
wstępnej czwartej edycji Pucharu Krotoszyna. Los skojarzył ze sobą Dream Team CF
i Don’t Cry, Skrzydlatych Wielowieś i B. N.
O. T. oraz Guantanamerę i Canold. Z kolei
Lucky Boys trafili na wolny los i automatycznie awansowali do 1/8 finału. Mecze
rundy wstępnej odbędą się 16 września.

i znalazł się w sytuacji sam na sam z golkiperem. Pomocnik Piasta techniczną podcinką próbował pokonać bramkarza, jednak zmierzającą do pustej bramki piłkę
zdołał wybić jeden z defensorów zespołu
przyjezdnych. Blisko szczęścia był także
Mateusz Wachowiak, ale dogonili go
obrońcy Wilków i zapobiegli utracie gola.
Z kolei po strzale D. Sneli z rzutu wolnego futbolówka poszybowała nad bramką.
W środę Piast zagra na własnym
obiekcie z Zielonymi Koźminek w ramach Okręgowego Pucharu Polsku.

Gospodarze zasłużyli na co najmniej
jeden punkt, ale niestety po raz kolejny
zeszli z boiska pokonani. W 70. minucie
na strzał z dystansu zdecydował się jeden
z graczy Wilków. Piłkę na rzut rożny wybił Bartosz Kubiak. Po dośrodkowaniu
z narożnika boiska skutecznym uderzeniem głową popisał się Maciej Nowakowski. Jak się okazało, było to trafienie
na wagę kompletu punktów.
Piast najlepszą okazję miał w 25. minucie. Dominik Snela minął obrońcę

(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA
Victoria Ostrzeszów
- Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
6:1 (5:0)

Klęska Orłów w Ostrzeszowie
Maciej Stawiński okazał się katem
Białego Orła Koźmin Wlkp.,
strzelając aż pięć goli, a jego Victoria
Ostrzeszów wygrała 6:1. Miejscowi
zdemolowali rywali w pierwszej
połowie. Po zmianie stron obie
drużyny zdobyły po jednej bramce.

BRAMKI: 1:0 – Maciej Stawiński (2’),
2:0 – Maciej Stawiński (18’), 3:0 –
Maciej Stawiński (29’ karny), 4:0 –
Michał Mazurek (31’), 5:0 – Maciej
Stawiński (39’ karny), 6:0 – Maciej
Stawiński (47’), 6:1 – Wojciech
Kamiński (77’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Lis (75’ Urny),
Maciejewski, Kaczmarek, Bierła –
Ratajczyk (46’ Wciórka), Kamiński,
Wosiek (80’ T. Miedziński), Nowakowski,
Błażejczak (70’ Juskowiak) – M. Szulc

(GRZELO)

Warto przypomnieć, iż w ostatnim
meczu tych zespołów, w kwietniu tego
roku, Victoria również wysoko, bo 5:1,
pokonała koźmiński team. W minioną
sobotę ostrzeszowanie odnieśli jeszcze
bardziej okazałe zwycięstwo, a spotkanie
było popisem Macieja Stawińskiego, który
pięć razy, w tym dwa po uderzeniach z
rzutów karnych, wpisał się na listę
strzelców. Jedno trafienie dorzucił Michał
Mazurek. Honorowego gola dla Białego
Orła strzelił Wojciech Kamiński.

PIŁKA NOŻNA

Astra Cup po raz szósty

zdobyliśmy bramkę i wyprowadziliśmy
kilka groźnych kontr. Każdy z nas ciężko
pracuje na treningach i postaramy się
poprawić naszą sytuację już w kolejnym
meczu - z Kazimierzem Biskupim na
własnym boisku.

- Ten wynik w pełni oddaje przebieg
konfrontacji – ocenił Patryk Szulc,
bramkarz Orłów. – Po głupich błędach
traciliśmy gole. Optymizmem mogło
napawać jedynie ostatnie 30 minut, kiedy

(GRZELO)

W pierwszy dzień września odbyła
się szósta edycja piłkarskiego turnieju Astra Cup. Blisko 300 młodych
adeptów futbolu rywalizowało
w czterech kategoriach wiekowych.
Na ośmiu specjalnie przygotowanych
boiskach do zmagań przystąpili piłkarze
z roczników 2008-2011. W turnieju zagrały 23 drużyny z różnych rejonów Wielkopolski. Uroczystego otwarcia zawodów
dokonał Franciszek Marszałek, burmistrz
Krotoszyna.
W kategorii żaków (2011) najlepsza
okazała się pierwsza ekipa Pogoni Nowe
Skalmierzyce, wyprzedzając Astrę Krotoszyn oraz Pogoń Nowe Skalmierzyce II.

W roczniku 2010 pierwsze miejsce zajął
zespół Akademii Piłkarskiej Reissa z Konina, a na kolejnych lokatach znalazły się
Astra Krotoszyn i Górnik Konin.
W kategorii 2009 zwyciężył team
APR z Gostynia, druga pozycja przypadła
Kani Gostyń, a trzecie miejsce zajęła drużyna KA 4 Respect. W najstarszej kategorii (2008) triumfowała Akademia Piłkarska Szczyt Szczytniki, która wyprzedziła
Astrę Krotoszyn i Górnika Konin.
Krotoszyński klub dziękuje za pomoc
w organizacji turnieju Urzędowi Miejskiemu i Starostwu Powiatowemu w Krotoszynie, firmie Intermarché oraz BZ
WBK Krotoszyn.
(GRZELO)

Staniew wygrał po rzutach karnych

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

FOT. Łukasz Baran

PIŁKA NOŻNA

Na stadionie miejskim w Koźminie Wlkp. zorganizowano turniej
pił ki noż nej sze ścio oso bo wych
dru żyn miesz kań ców mia sta

i gmi ny. Trium fowa ła eki pa ze
Staniewa, która w finale pokonała Walerianów po serii rzutów karnych 3: 1.

W turnieju zagrało 13 drużyn, które
podzielono na trzy grupy. Do fazy pucharowej awansowało osiem ekip. W ćwierćfinałach Staniew pokonał Nową Obrę 2: 0, Walerianów ograł Wałków 2: 0,
Mokronos wygrał 1: 0 z koźmińskim
Osiedlem nr 3, a Wyrębin wyeliminował
Borzęciczki po serii rzutów karnych.
W półfinałach Walerianów wygrał
z Wyrębinem 1: 0, a spotkanie Mokronosa ze Staniewem zakończyło się bezbramkowym remisem. Rzuty karne lepiej egzekwowali staniewianie. Finał także zakończył się rezultatem remisowym i po raz
kolejny piłkarze ze Staniewa odnieśli zwycięstwo po serii rzutów karnych. Trzecie
miejsce zajął Mokronos, wygrywając 2: 0
z Wyrębinem.
Turniej odbył się w ramach projektu
„Szybciej, celniej, mocniej – współzawodnictwo sportowe mieszkańców miasta
i gminy Koźmin Wlkp.”
(GRZELO)
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Astra Krotoszyn
– Piast Czekanów
3:1 (1:0)

Paczków katem Piasta

FOT. Ania Krystek

BRAMKI: 1:0 – Jędrzej Paczków (39’),
2:0 – Jędrzej Paczków (52’), 2:1 –
Łukasz Przybylak (54’), 3:1 – Jędrzej
Paczków (69’)
ASTRA: Jarysz – Olejnik, Jankowski,
Krystek, Polowczyk – Juszczak,
Marciniak (75’ Kuszaj), Stachowiak (75’
Piwowar), Budziak – Gmerek, Paczków
(88’ Roszczak)

Po wysokiej porażce w poprzedniej
kolejce piłkarze Astry Krotoszyn zdołali się odbudować i wywalczyli komplet punktów w pojedynku z Piastem
Czekanów na własnym terenie. Podopieczni Krzysztofa Wewióra wygrali 3: 1, a wszystkie gole dla miejscowych strzelił Jędrzej Paczków.
W 39. minucie wynik spotkania

otworzył Jędrzej Paczków, który strzałem
głową wpakował futbolówkę do siatki.
Bardzo dobrym dośrodkowaniem w tej
akcji popisał się Bartosz Stachowiak.
Do przerwy rezultat się nie zmienił.
Rosły napastnik po raz drugi wpisał
się na listę strzelców w 52. minucie. Paczków wykorzystał nieporozumienie w szykach obronnych Piasta i pewnym uderzeniem pokonał bramkarza gości.

Niedługo potem rywale odpowiedzieli trafieniem Łukasza Przybylaka,
który zachował się najprzytomniej w zamieszaniu przed polem karnym Astry
i nie dał szans na skuteczną interwencję
Bartoszowi Jaryszowi.
Wynik spotkania w 69. minucie ustalił niezawodny tego dnia Paczków, kompletując tym samym hat tricka. Zawodnik
Astry popisał się technicznym uderzeniem i piłka wylądowała w bramce. Piłkarze Astry zwycięstwo zadedykowali Dariuszowi Reyerowi, któremu życzą szybkiego powrotu do zdrowia.
(GRZELO)

ZAPASY

Dwaj zawodnicy Olimpijczyka na obozie
W dniach 20-27 sierpnia w Głuchołazach odbył się letni obóz zapaśniczy
kadry wojewódzkiej Dolnego Śląska.
Powołani zostali dwaj reprezentanci
Olimpijczyka Sulmierzyce – Tomasz
Kowalski i Przemysław Wizner.

ka Bielawa, Wiatr Wołów. Ośrodek
szkoleniowy w Głuchołazach cieszy się
dużą popularnością wśród młodzieży.
Kadra trenowała na pełnych obrotach.
Zawodnicy poznawali nowe techniki
zapaśnicze. W czasie wolnym młodzież
mogła korzystać ze wszystkich atrakcji
oraz udogodnień, znajdujących się
na terenie obiektu.

W obozie uczestniczyli zapaśnicy
z takich klubów jak Śląsk Milicz, Bizon
Milicz, Rokita Brzeg Dolny, Bielawian-

(ANKA)

BIEGI

Zwycięstwo Moniki Jadczak

Bardzo dobrze zaprezentowała się
Monika Jadczak w III Letnim Biegu
Trzech Jezior w Trzemesznie. Młoda
zawodniczka była najlepsza w gronie pań na dystansie 5 km.
Biegacze rywalizowali na trzech dystansach – 5, 10 oraz 15 km. Na imprezę
przybyło ponad 500 zawodników.

Na najkrótszym dystansie startowała
Monika Jadczak. Uczennica I LO Krotoszyn i reprezentantka Krotoszyńskiej
Grupy Biegowej dotarła do mety jako
pierwsza spośród kobiet z czasem 21: 18.
W biegu tym startował także jej ojciec,
Piotr Jadczak, który uzyskał czas 22: 12
i zajął trzecie miejsce w kategorii M40.
(ANKA)

Mariusz Walkowiak
W leczeniu
bólu kręgosłupa
polecam terapię
Dr. Coxa. Pozwala
ona
bowiem
na bezoperacyjne
zmniejszenie
przepukliny dysku i jego regenerację nawet do 30 procent. To metoda bezpieczna i łagodna, a przede wszystkim
skuteczna. Mogą z niej skorzystać pacjenci z takimi dolegliwościami jak rwa kul-

szowa i barkowa, drętwienie, mrowienie
kończyn itp. Wcześniej jedynym wyjściem był zabieg chirurgiczny, lecz dzięki
terapii Dr. Coxa operacji można uniknąć.
Metoda ta daje efekt w postaci pomniejszenia się przepukliny dysku,
dzięki czemu zmniejsza się ucisk na korzenie nerwowe, co przynosi ulgę w bólu. Ponadto dochodzi do powiększenia
się otworów międzykręgowych i przywracany jest ruch w stawach kręgosłupa. Najważniejszy efekt to regeneracja
krążków międzykręgowych, które stają
się bardziej nawodnione, odżywione
i większe.

