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� EDUKACJA 

W nowy rok szkolny 
z nowym boiskiem

Czytaj na str. 4

� EKOLOGIA

Jak segregować odpady
– krok po kroku

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWOJE DZIECKO
Czytaj na str. 8-9

� NASZA AKCJA

KARTY PARTNERSKIE
dla mieszkańców
powiatu

Czytaj na str. 10

� KULTURA

Kolejna edycja
projektu TEATR
POLSKA

Czytaj na str. 11

� WYDARZENIE 

Biesiada „Wszyscy
jesteśmy sąsiadami!”

Czytaj na str. 12

Czytaj str. 6

KULINARIA

Powiatowe gotowanie 
z Karolem Okrasą

Czytaj str. 6

IMPREZA

Świętowanie 
na ul. Batalionów Chłopskich

W mi nio nym ty go dniu je den z czo ło -
wych kro to szyń skich dzia ła czy Pra -
wa i Spra wie dli wo ści, Krzysz tof Ku -
bik, pu blicz nie ogło sił swo je odej -
ście z te go ugru po wa nia. W wy da -
nym oświad cze niu nie szczę dził
słów kry ty ki wo bec dzia łań lo kal -
nych struk tur oraz nie któ rych re -
form par tii rzą dzą cej.

Przy po mnij my, że Krzysz tof Ku bik
był zwią za ny z Pra wem i Spra wie dli wo -
ścią – jak przy zna je – od dzie się ciu lat.
Star to wał w po przed nich wy bo rach sa -
mo rzą do wych i brał ak tyw ny udział
w kam pa nii pre zy denc kiej oraz par la -
men tar nej. Od koń ca 2015 ro ku peł nił

funk cję asy sten ta spo łecz ne go se na to ra
Łu ka sza Mi ko łaj czy ka. 

– Przy sze dłem do par tii w praw do -
po dob nie jej naj gor szym cza sie, przy naj -
więk szej na gon ce na jej człon ków i po li ty -
ków oraz naj niż szych son da żach po prze -
gra nych wy bo rach – na pi sał K. Ku bik
w swo im oświad cze niu, opu bli ko wa nym
na por ta lu spo łecz no ścio wym. – Od cho -
dzę, gdy „świę ci” trium fy i ma nie złe son -
da że. Dzi siaj, po wie lu prze my śle niach,
wy da rze niach i dzia ła niach róż nych lu -
dzi, stwier dzam, że mój czas w tej par tii
do biegł koń ca. Nie wy star tu ję rów nież
w naj bliż szych wy bo rach sa mo rzą do -
wych i jest to mo ja oso bi sta de cy zja. 

dokoń� czenie na stronie 5

POLITYKA

Krzysztof Kubik opuszcza szeregi PiS-u



Po czą tek wrze śnia dla fir my DE TE -
EM to okres wy tę żo nej pra cy. Nie -
mniej na te re nie przed się bior stwa,
któ re swo ją sie dzi bę ma w Ko wa le -
wie, do szło do cie ka we go spo tka nia.

Do DE TE EM przy był Ro man Olej -
nik, dy rek tor Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych nr 2 w Kro to szy nie. To czło wiek,
któ ry o ga stro no mii wie nie mal wszyst ko.
Prak tyk, wie lo let ni na uczy ciel oraz twór -
ca roz ma itych po traw sko rzy stał z za pro -
sze nia Da nu ty Szpur tacz, wła ści ciel ki
DE TE EM, oraz jej mę ża. – Wraz z mę -

żem ma my spo re po wią za nia ze szko łą,
któ ra przez la ta sły nę ła ze zna ne go w ca -
łym kra ju tech ni kum mię sne go – mó -
wi D. Szpur tacz. – Oso bi ście po bie ra łam
edu ka cję w Dwój ce. Po nad to mał żo nek
przez la ta był na uczy cie lem w po pu lar -
nym Mię śnia ku, pia stu jąc tak że sta no wi -
sko kie row ni ka szko le nia prak tycz ne go.

Dy rek tor Olej nik zwie dził za kład
pro duk cyj ny, roz ma wiał z za ło gą oraz oso -
bi ście za brał się za czyn no ści zwią za ne
z ob rób ką mię sa, zaj mu jąc się m. in. wy ci -
na niem ko ści z ud ka kur cza ka. Trze ba
przy znać, iż wy ka zał się nie la da zdol no -

ścia mi. – Jak na mi strza w swo im fa chu
przy sta ło, pra cę wy ko ny wał za rów no
szyb ko, jak i do kład nie – do po wia da wła -
ści ciel ka DE TE EM. 

A jak wi zy tę wspo mi nać bę dzie dy -
rek tor Olej nik? – Z przy czyn za wo do -
wych bar dzo cie szę się, iż mo głem zo ba -
czyć, jak wy glą da roz biór dro biu w do brze

pro spe ru ją cej fir mie – stwier dza. – Przy -
znam, iż je stem pod wra że niem, że tak du -
że ilo ści mię sa – li czo ne w to nach – moż -
na prze ra biać tak nie wiel ką licz bą pra cow -
ni ków. Głów nym ce lem by ło jed nak omó -
wie nie moż li wo ści współ pra cy, któ ra mo -
że do ty czyć na szych uczniów, kształ cą -
cych się na kie run kach ga stro no micz nych.
Cie szy mnie, iż na sza mło dzież ma moż li -
wość „pod glą da nia” za wo dow ców, jak rów -
nież mo że pod jąć pra cę do ryw czą w week -
en dy lub pod czas okre sów wa ka cyj nych.
Pra cu je my rów nież nad tym, by ucznio -
wie mo gli w przy szło ści być od sy ła ni
na prak ty ki za wo do we do fir my DE TE -
EM – za zna cza R. Olej nik.

(GOL SKI)

PODZIĘKOWANIE
Za rząd Sto wa rzy sze nia na Rzecz Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych w Kro to szy -

nie oraz pra cow ni cy Warsz ta tu Te ra pii Za ję cio wej w Kro to szy nie dzię ku ją wszyst -
kim wy mie nio nym za bez in te re sow ną po moc pod czas prac po rząd ko wych po po ża -
rze dnia 14.07.2018r. w sie dzi bie WTZ przy uli cy Młyń skej 2d.

Bar dzo dzię ku je my za moż li wość skła do wa nia i po rząd ko wa nia po zo sta łych
po po ża rze rze czy:

– Pa ni Dy rek tor Ka ta rzy nie Ma cie jew skiej – Szko ła Pod sta wo wa nr 8
– Pa nu Dy rek to ro wi Woj cie cho wi Szu nie wi czo wi – KOK
– Pa nu Dy rek to ro wi Krzysz to fo wi Do mi nia ko wi – Si ne via.
Dzię ku je my za trans port i po moc w prze no sze niu rze czy:
– Pań stwu Agniesz ce i Łu ka szo wi Mar ci nia kom – „M -Part ner”
– Pa nu Mar ci no wi Łu cza ko wi – „Ma ga zyn Fa brycz ny”
– Pa ni Jo an nie Dy bow skiej.
Dzię ku je my rów nież tym, któ rzy nie szczę dzi li swo ich sił fi zycz nych i po ma ga li

w ra to wa niu i prze no sze niu do byt ku WTZ:
– Pań stwu He le nie i Le onar do wi Ko ściel nia kom
– Pa niom: Ire nie Ja ku bek, Bo gu mi le Ko bu szyń skiej, Ma rii Ber nat, Bo że nie

Kwiat kow skiej, Lu cy nie Śpi tal niak, Agniesz ce Bro dzie, Mo ni ce Bro dzie, Jo an nie Si -
tarz, Ma rze nie Do meń skiej, Ka ta rzy nie Dry gas

– Pa nom: Ta de uszo wi Gu mien ne mu, Syl we stro wi Szo sta ko wi, Szy mo no wi Jan -
kow skie mu, Se ba stia no wi Co utu rie ro wi, Bar to szo wi Kłod nic kie mu, Ma te uszo wi
Se ipel to wi -Luź ne mu, Szy mo no wi Pa ta la so wi, Ja ku bo wi Choj nic kie mu, Da wi do wi
Ka la ko wi, To ma szo wi Ro gie le wi czo wi, Ja ku bo wi Sob ko wia ko wi, Fi li po wi Kem pie,
Ar ka diu szo wi Strzy ka le.
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DETEEM

Niecodzienne i miłe odwiedziny

31 sierp nia w sa li re pre zen ta cyj nej
Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie od -
by ła się Ra da Pe da go gicz na Pań -
stwo wej Szko ły Mu zycz nej I stop nia.
Roz ma wia no o przy szło ści pla ców ki
i no wej sie dzi bie po po ża rze, do ja -
kie go do szło w lip cu. 

Do ce lo wo szko ła mu zycz na ma zo -

stać umiej sco wio na w pa ła cu Ga łec -
kich w par ku miej skim. Pod czas spo -
tka nia Ma rek Olej nik, dy rek tor
PSM I stop nia w Kro to szy nie, skie ro -
wał po dzię ko wa nia „za życz li wość dla
mu zy ki i mu zy ków” do wszyst kich in -
sty tu cji, któ re wspar ły tę pla ców kę
po po ża rze.

(NO VUS)

SZKOŁA MUZYCZNA

Podziękowania za wsparcie
W gmin nej ka sie zna la zły się pie nią -
dze na dal szy re mont uli cy Cie szyń -
skie go w Koź mi nie Wiel ko pol skim.
Na sierp nio wej se sji rad ni pod ję li de -
cy zję o prze ka za niu kwo ty 680 tys. zł
po wia to wi kro to szyń skie mu na prze -
bu do wę ko lej ne go od cin ka tej dro gi. 

Jest więc szan sa na to, że do koń ca te -
go ro ku ca ła uli ca Cie szyń skie -
go – od Klasz tor nej do Dział ko wej – zo -
sta nie prze bu do wa na. Zde cy do wa ną
więk szo ścią gło sów ra da opo wie dzia ła się
za prze zna cze niem z gmin ne go bu dże tu
kwo ty 680 tys. zł na dal szy re mont ul.
Cie szyń skie go. 

Przy po mnij my, że dobiegł koń ca
pierw szy etap, czy li mo der ni za cja na od -
cin ku o dłu go ści 713,63 m z włą cze niem
do ulic przy le głych. Re mont realizował
po wiat ze środ ków wła snych i z do fi nan -
so wa niem gmi ny Koź min Wlkp. w wy so -
ko ści 1 075 000 zł. 

W po ło wie sierp nia po ja wi ła się moż -
li wość po zy ska nia środ ków ze wnętrz nych
w kwo cie 1,5 mln zł na prze bu do wę na -
stęp ne go od cin ka ul. Cie szyń skie go z Pro -
gra mu Roz wo ju Gmin nej i Po wia to wej
In fra struk tu ry Dro go wej na la ta 2016-
2019. Wa run kiem by ło za bez pie cze nie
wkła du wła sne go po stro nie in we sto ra.

– Uli ca Cie szyń skie go jest waż nym
cią giem ko mu ni ka cyj nym, cho ciaż by z te -
go po wo du, że słu ży do wy zna cza nia ob -
jaz dów, w przy pad ku zda rzeń i wy pad -
ków na dro dze kra jo wej. Od wie lu lat koź -
miń ski sa mo rząd za bie ga o re mont tej uli -

cy. Prze ka za nie 680 tys. zł po zwo li na za -
koń cze nie in we sty cji w za kre sie za pla no -
wa nym w kosz to ry sie in we stor -
skim – prze ko ny wał bur mistrz Ma ciej
Brat bor ski, za pew nia jąc jed no cze śnie, iż
nie wpły nie to ne ga tyw nie na re ali za cję
in nych za pla no wa nych na ten rok in we -
sty cji gmin nych. 

Tak więc na dru gi etap mo der ni za cji
ul. Cie szyń skie go gmi na da 680 tys. zł,
po wiat wy ło ży ok. 1,1 mln zł, a do ta cja
z wy żej wy mie nio ne go pro gra mu wy nie -
sie – ok. 1,5 mln zł.

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Są pieniądze na dalszy remont ul. Cieszyńskiego
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3Aktualności

Lo ka ta z na gro da mi SGB to je den
z naj bar dziej roz po zna wal nych pro -
duk tów gru py SGB. Tym ra zem sa -
mo chód Se at Le on 5D Co pa wy grał
klient Ban ku Spół dziel cze go w Kro -
to szy nie. 

Ko lej ne edy cje Lo ka ty SGB ukła -
da ją się zgod nie z po ra mi ro ku, a pu la
na gród w każ dej edy cji jest im po nu ją -
ca. Sa mo cho dy, sku te ry, ro we ry, sprzęt
RTV i AGD oraz in ne atrak cyj ne na -
gro dy czte ry ra zy w ro ku tra fia ją

do rąk klien tów ban ków spół dziel -
czych SGB. 

Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie
z każ dą edy cją gwa ran tu je swo im Klien -
tom atrak cyj ne opro cen to wa nie dla lo -
ko wa nych środ ków oraz licz ne na gro dy
do dat ko we. Tym ra zem szczę ście do pi sa -
ło w zwięk szo nej si le. Głów ną na gro dę,
sa mo chód Se at Le on 5D w pięk nym
srebr nym ko lo rze, od bie rze klient kro to -
szyń skie go BS.

26 lip ca w sie dzi bie or ga ni za to ra
(SGB Bank S. A. z sie dzi bą w Po zna niu)

od by ło się lo so wa nie na gród z ubie gło -
rocz nej je sien nej edy cji Lo ka ty SGB.
Udział w lo te rii za pew nia ły 6-mie sięcz -
ne Lo ka ty SGB, za ło żo ne w okre sie
od 16 paź dzier ni ka do 22 grud -
nia 2017 w mi ni mal nej kwo cie 500 zł,
a każ da wie lo krot ność tej su my zwięk -
sza ła szan se na wy lo so wa nie na gro dy. 

Klien ci ban ku mie li szan sę wy grać
jed ną z pię ciu na gród głów nych oraz
jed ną spo śród ośmiu na gród do dat ko -
wych, de dy ko wa nych wy łącz nie klien -
tom BS w Kro to szy nie. W pu li na gród

głów nych, ja ko ta naj bar dziej war to ścio -
wa, zna lazł się sa mo chód Se at Le on 5D
Co pa, któ ry to wła śnie wy lo so wał
klient kro to szyń skie go od dzia łu Ban ku
Spół dziel cze go. Do rąk klien tów (w od -
dzia łach w Kro to szy nie, Ko by li nie
i Sul mie rzy cach) tra fi ły rów nież trzy

Ther mo Mi xy El dom oraz pięć ra dio -
od twa rza czy Blau punkt.

Już wkrót ce re la cja z prze ka za nia na -
gród oraz no wa je sien na edy cja Lo ka ty
SGB, rów nież ob fi tu ją ca w na gro dy. Za pra -
sza my do pla có wek Ban ku Spół dziel cze go!

OPRAC. (RED)

BANK SPÓŁDZIELCZY

Klient z Krotoszyna wygrał samochód!
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3 wrze śnia roz po czął się no wy rok
szkol ny. W Ze spo le Szkół Po nad gim -
na zjal nych nr 2 im. Ka ro la Li bel ta
w Kro to szy nie oprócz in au gu ra cyj nej
aka de mii uro czy ście otwar to no we
bo isko szkol ne.

Na uro czy stość za pro sze ni zo sta li
przed sta wi cie le sa mo rzą dów po wia tu
i gmi ny oraz przed się bior cy współ pra -
cu ją cy ze szko łą. Ro man Olej nik, dy rek -
tor ZSP nr 2, po dzię ko wał na uczy cie -
lom, pra cow ni kom pla ców ki oraz bur -
mi strzo wi Kro to szy na, sta ro ście kro to -
szyń skie mu i je go za stęp cy za po moc
w roz wo ju i mo der ni za cji szko ły.

Upa mięt nio no Ja na Urba nia ka, dy -
rek to ra pla ców ki w la tach 1992-2002,
któ ry był moc no za an ga żo wa ny w dzia -
łal ność na rzecz lo kal nej spo łecz no ści. Za -
sia dał w Ra dzie Miej skiej Kro to szy na
oraz Ra dzie Po wia tu Kro to szyń skie -
go. – Jan Urba niak był wspa nia łym na -
uczy cie lem i wy cho waw cą. Mło dzież
pod je go kie run kiem osią ga ła suk ce sy
w kon kur sach i olim pia dach. Był ini cja to -
rem dzia łal no ści wie lu szkol nych or ga ni -
za cji i twór cą róż nych form sa mo rząd no -
ści mło dzie ży. Po wo łał Ra dę Szko ły, re -
dak cję szkol nej ga ze ty. Miał swój udział
w każ dej dzie dzi nie szkol ne go ży cia – po -
wie dział R. Olej nik, któ ry jed no cze śnie

po dzię ko wał obec nej na uro czy sto ści ro -
dzi nie świę tej pa mię ci dy rek to ra.

Po ślu bo wa niu klas pierw szych
przy szedł czas na wy stęp mu zycz ny
w wy ko na niu uczniów szko ły. Po tem
do szło do ofi cjal ne go otwar cia zmo der -
ni zo wa ne go bo iska szkol ne go oraz od -
sło nię cia ka mie nia z ta bli cą upa mięt -
nia ją cą Ja na Urba nia ka. 

Bo isko ma być do stęp ne dla wszyst -
kich miesz kań ców, a nie tyl ko dla
uczniów. Obiekt zo stał po świę co ny
przez księ dza pro bosz cza Da riu sza Ko -
wal ka z Pa ra fii Św. Apo sto łów Pio tra
i Paw ła w Kro to szy nie.

Przez wie le lat ucznio wie kro to -
szyń skiej Dwój ki mu sie li ćwi czyć w po -
bli skim par ku. Wresz cie w 1999 ro ku
na stą pi ło ofi cjal ne otwar cie no we go bo -
iska. Koszt tej in we sty cji w 75 pro cen -

tach po kry to ze środ ków szko ły, a część
pie nię dzy prze ka za ło ka li skie Ku ra to -
rium Oświa ty. Wspar cia udzie li ły tak że
Ra da Ro dzi ców oraz współ pra cu ją ce ze
szko łą fir my. 

Po 19 la tach – dzię ki sta ra niom dy -
rek cji, wspar ciu po wia tu kro to szyń skie -
go i po zy ska niu do fi nan so wa nia – bo -
isko uda ło się zmo der ni zo wać. Z bu -
dże tu po wia tu prze zna czo no na ten cel
po nad 331 tys. zł, a kwo ta do fi nan so -
wa nia z Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2014-
2020 wy nio sła ok. 1 mln zł. No wy
obiekt ma mo bil ną si łow nię, no wo cze -
sną bież nię, po le do gry w pił kę noż ną,
ko szy ków kę i siat ków kę oraz miej sce
do tre no wa nia sko ku w dal.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Z nowym boiskiem w nowy rok szkolny

SP NR 8 KROTOSZYN

Boisko po remoncie

W trak cie wa ka cji grun tow nie wy re -
mon to wa ne zo sta ły kla sy w Szko le
Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie
Wlkp., a w szcze gól no ści pra cow -
nie – fi zycz no -che micz na i in for ma -
tycz na. Za szła bo wiem ko niecz ność
do sto so wa nia ich do po trzeb
uczniów star szych. 

Kla sy zo sta ły po ma lo wa ne, wy mie -
nio no w nich drzwi, za mon to wa no no we
oświe tle nie, wy ko na no in sta la cję elek -
trycz ną i kom pu te ro wą. Za mon to wa no

no we ta bli ce oraz no wo cze sne, 65-ca lo we
mo ni to ry mul ti me dial ne. Po nad to
do dys po zy cji uczniów są wy god ne krze -
sła przy no wych sto li kach.

Środ ki na re mon ty i za kup po mo cy
dy dak tycz nych po cho dzi ły z bu dże tu
gmi ny – 21 200 zł na re mont pra cow ni
kom pu te ro wej, 18 000 zł na za kup kom -
pu te rów, 8 000 zł na krze sła, ław ki i pro -
gram „Ak tyw na ta bli ca”.

Szko ła na pi sa ła tak że dwa pro jek ty,
w ra mach któ rych po zy ska ła ko lej ne środ -
ki – 17 500 z pro gra mu rzą do we go „Ak -

tyw na ta bli ca” (w tym wkład wła sny wy no -
sił 3500) na za kup 2 mo ni to rów in te rak -
tyw nych do pra cow ni fi zycz no -che micz nej
i kom pu te ro wej oraz 10 000 z pro gra mu
oświa to wej sub wen cji ogól nej MEN „Do fi -
nan so wa nie wy po sa że nia w po mo ce dy -
dak tycz ne, nie zbęd ne do re ali za cji pod sta -

wy pro gra mo wej z przed mio tów przy rod -
ni czych w szko łach pod sta wo wych”.

Koź miń ską Je dyn kę wspar li rów nież
Ra da Ro dzi ców i lo kal ni przed się bior cy,
dzię ki cze mu uda ło się wy re mon to wać
i do po sa żyć pra cow nię fi zycz no -che micz -
ną oraz kom pu te ro wą.

– Przy go to wu jąc szko łę do no we go
ro ku, sku pi li śmy się na re mon tach
w kla sach i ma lo wa niu ko ry ta rzy. Prio -
ry te tem był jed nak kom plek so wy re -
mont pra cow ni kom pu te ro wej i fi zycz -
no -che micz nej oraz wy po sa że nie ich
w po mo ce dy dak tycz ne, nie zbęd ne
do re ali za cji pod sta wy pro gra mo wej.
Cie szę się, że uda ło się po zy skać do dat -
ko we środ ki z dwóch pro jek tów oraz
z bu dże tu gmi ny. Wspar li nas rów nież
lo kal ni przed się bior cy i Ra da Ro dzi ców,
co po zwo li ło stwo rzyć no wo cze sne
i bar dzo do brze wy po sa żo ne pra cow -
nie – oznaj mia Ja cek Za wod ny, dy rek -
tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

(AN KA) 

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Nowe pracownie w Jedynce
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W ostat ni dzień sierp nia od był się
od biór zmo der ni zo wa ne go bo iska
spor to we go przy Szko le Pod sta wo -
wej nr 8 w Kro to szy nie. Koszt in we -
sty cji wy niósł ok. 596 tys. zł. 

Na spo tka nie przy by li przed sta wi cie le
Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie, dy rek cja

szko ły oraz wy ko naw ca. Mo der ni za cja po le -
ga ła na wy mia nie na wierzch ni po li ure ta no -
wej wraz z pod bu do wą, prze ło że niu opa ski
chod ni ka wo kół pły ty bo iska oraz wy mia nie
siat ki ogro dze nio wej. Obiekt zo stał wy po sa -
żo ny w no we bram ki do pił ki noż nej i ko sze
do ko szy ków ki oraz tzw. pił ko chwy ty. 

(NO VUS)
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dokoń� czenie ze strony 1
Za py ta li śmy o przy czy ny ta kiej de cy -

zji. K. Ku bik od po wia da, że wąt pli wo ści
do ty czą ce po czy nań par tii rzą dzą cej miał
już od dłuż sze go cza su. Twier dzi, że nie
do ce nia się cięż kiej pra cy sze re go wych
człon ków PiS -u, a wy su wa się przed sze -
reg tych, któ rzy ma ją zna ne na zwi ska.
Kry ty ku je rów nież par tię rzą dzą cą za od -
rzu ce nie pro jek tu bu do wy ob wod ni cy
Kro to szy na, nad mier ne prze zna cza nie
pie nię dzy na za sił ki so cjal ne, pod no sze -
nie po dat ków i two rze nie no wych, jak
na przy kład opła ta pa li wo wa, nie ustan ne
pro pa go wa nie – bez do wo dów – teo rii
za ma chu w spra wie ka ta stro fy smo leń -
skiej czy ne po tyzm w urzę dach pań stwo -
wych, w któ rych, jak mó wi, otrzy mu je się
„sta no wi sko za na zwi sko”. 

– Po dej mo wa nie ini cja tyw, sa mo -
dziel ność, szer sze my śle nie – to rze czy,
któ re draż ni ły bier nych człon ków, ale
i sta no wi ły swo iste „za gro że nie” dla obec -
nych par la men ta rzy stów. W do brze dzia -
ła ją cym przed się bior stwie pra cow nik jest
do ce nia ny za swo ją pra cę, a gdy pra cu je
wię cej i le piej niż in ni, do sta je na gro dy al -
bo pre mie. Tu taj czę ściej spo ty ka ny był
hejt i wy po mi na nie lek kich po -
tknięć – ko men tu je K. Ku bik. 

By ły już dzia łacz PiS -u przy po mi na,
iż od wy bo rów par la men tar nych nie po -
wo ła no no we go za rzą du lo kal nych struk -
tur. – Nie zo sta ły one roz pi sa ne w ca łej
Pol sce, dzia ła li śmy w do tych cza so wym
skła dzie, ale wszel kie de cy zje nie mia ły ja -
kiej kol wiek pod sta wy – tłu ma czy.
Przy oka zji wy ja śnia, dla cze go prze stał
peł nić funk cję asy sten ta spo łecz ne go se -
na to ra Mi ko łaj czy ka. – To by ła mo ja oso -
bi sta de cy zja. By cie asy sten tem spo łecz -
nym też ma swo je gra ni ce i mi mo dzia ła -
nia spo łecz ne go nie moż na po zwo lić so -
bie wejść na gło wę i dać się wy ko rzy sty -
wać po nad mia rę. To był po czą tek koń ca.
Nie ża łu ję swo ich de cy zji – za zna cza nasz
roz mów ca.

Od no śnie wspo mnia nej kwe stii wy -
bo ru no we go za rzą du se na tor Mi ko łaj -
czyk wie lo krot nie wy po wia dał się, wska -
zu jąc na „błę dy na tu ry for mal -
nej”. – Naj pierw po pro szę o do kład ne
okre śle nie wy ra że nia „błę dy na tu ry for -
mal nej”, bo do tej po ry, gdy by ło trze ba
wy bie rać lu dzi choć by do za rzą du okrę -
go we go al bo de le ga tu ry kra jo wej, spra -
woz da nia na sze go skarb ni ka by ły w peł -
ni ak cep to wa ne. Póź niej nie ze zwo lo no
nam na wy bo ry. Nie chcę jed nak roz -
trzą sać te go ty pu we wnętrz nych
spraw – ko men tu je K. Ku bik. 

W je go kie run ku, np. ze stro ny se na -
to ra, pa da ły też sfor mu ło wa nia ty pu „mu -
si na brać tro chę po ko ry”. – To chy ba naj -
czę ściej po wta rza ny slo gan „star szych ko -
le gów” w sto sun ku do mło dych dzia ła -
czy – oznaj mia K. Ku bik. – W do my śle
ozna cza to, że „masz być po słusz ny
i grzecz nie cze kać, aż po zwo li my ci się po -
ka zać”. Nikt mi za nic tam nie pła cił, a ja
sam pra co wa łem na swo ją po zy cję. Je stem
oso bą, któ ra bie rze spra wy w swo je rę ce
i ro bi to, co uwa ża za słusz ne. 

Nasz roz mów ca od no si się rów nież
do po gło sek, ja ko by de cy zje o za wie sze niu
dzia łal no ści w par tii by ły po wo do wa ne
bra kiem po par cia dla je go kan dy da tu ry
na bur mi strza Kro to szy na. – Prze cież ja
ni gdy nie ubie ga łem się o kan dy do wa nie
i fo tel bur mi strza. To, że ja kaś ga ze ta
wrzu ci ła mnie wraz z in ny mi lo kal ny mi
dzia ła cza mi ja ko praw do po dob ne go kan -
dy da ta, o ni czym nie świad czy. Oczy wi -
ście, że zda ję so bie spra wę, iż po ja wia ją się
i bę dą się jesz cze po ja wiać gło sy, że to
przez brak miej sca na li ście al bo brak
„stoł ka”. Jed nak nic bar dziej myl ne go.
Nie za bie ga łem o miej sca na li ście, nie
bra łem udzia łu w ze bra niach na ten te -
mat – wy ja śnia K. Ku bik.

Cze go kro to szy nia nin spo dzie wa się
po nad cho dzą cych wy bo rach sa mo rzą -
do wych? – Są dzę, że PiS na fa li 500+
i in nych ta kich pro jek tów mo że wpro -
wa dzić dwóch -trzech rad nych do po wia -
tu i mia sta – stwier dza. – My śląc cał -
kiem ra cjo nal nie, je stem prze ko na ny
o zwy cię stwie PSL -u i SIO. Wy bo ry lo -
kal ne rzą dzą się swo imi pra wa mi, a PiS

ni gdy nie mia ło tu taj du że go po par cia.
Hi sto rycz nie pa trząc, to za wsze by ło tu
lu do wo i le wi co wo. 

Po pro si li śmy K. Ku bi ka rów nież
o opi nię na te mat trój ki kan dy da tów,
ubie ga ją cych się o sta no wi sko bur mi strza
Kro to szy na, tj. Fran cisz ka Mar szał ka, Sła -
wo mi ry Ka lak i Bar to sza Ko siar skie -
go. – Pa ni Ka lak to oso ba, któ ra po za
człon ka mi lo kal nych struk tur „za ła twi ła”
so bie start w wy bo rach na bur mi -
strza – oznaj mia kro to szyń ski dzia -
łacz. – Czy oso ba, któ ra jest kłó tli wa i za -
bor cza, do brze bę dzie rzą dzi ła za so ba mi
ludz ki mi w urzę dzie miej skim? Wszy scy
pa mię ta my wal kę z pa nią pe da gog
w Szko le Pod sta wo wej nr 1 czy pój ście
na no że w spra wie ob wo dów szkol nych
i zu peł nie bez kom pro mi so we po dej ście.
Tak sa mo wy glą da ło to po jej przyj ściu
do PiS -u. Naj waż niej sze py ta nie dla wy -
bor ców po win no być na stę pu ją ce – czy
moż na za ufać ko bie cie, któ ra 4 la ta te mu
szła do wy bo rów do po wia tu z li sty PO
i z pa nem Ro zu mem? Czy ta ka oso ba ma
krę go słup mo ral ny, czy to tyl ko pój ście
na fa li po pu lar no ści PiS -u..? Z ko lei pan
Fran ci szek Mar sza łek szczy ci się ha słem
„współ dzia ła my”. Mo że tro chę nie śmia ło,
ale po ka zał przez ostat nie la ta, że bez
wzglę du na czy jeś po glą dy po tra fi współ -
dzia łać i słu chać po my słów z każ dej stro -
ny. Do brze ży je z pa nem Ro zu mem z PO
i po tra fił pro fe sjo nal nie wdro żyć mój po -
mysł Ro we ru Miej skie go, przy zna jąc mi
pu blicz nie ra cję. To na pew no dzia ła na je -
go ko rzyść. Lu dzie ma ją już dość woj ny
pol sko -pol skiej. Bar dzo czę sto człon ko wie
par tii Wol ność pod kre śla li do brą sy tu ację
fi nan so wą gmi ny za je go rzą dów. Je śli zaś
cho dzi o Bar to sza Ko siar skie go, uwa żam,
że jest to kan dy dat, któ ry ma po mysł
na Kro to szyn i chce od świe że nia kadr.
Cze kam na przed sta wie nie pro gra mu
wy bor cze go i głów nych za ło żeń dla mia -
sta i oko licz nych wsi na naj bliż sze la ta
i dłu go fa lo wo. Jest kan dy da tem wy ra zi -

stym i bar dzo kon kret nym Nie de kla ru ję
jesz cze po par cia dla żad ne go z nich. Bę dę
się przy glą dał kam pa nii wy bor czej i po -
dej mę od po wied nią de cy zję w od po wied -
nim cza sie – za po wia da K. Ku bik.

A jak spra wę odej ścia kro to szyń skie -
go dzia ła cza Pra wa i Spra wie dli wo ści ko -
men tu je se na tor Łu kasz Mi ko łaj -
czyk? – De cy zja o wstą pie niu w sze re gi
par tii po li tycz nej, jak rów nież de cy zja
o wy stą pie niu z te go ty pu or ga ni za cji ma
cha rak ter in dy wi du al ny i su we ren -
ny – mó wi se na tor. – Za tem nie bę dę ko -
men to wać fak tu re zy gna cji pa na Krzysz -
to fa Ku bi ka z człon ko stwa w Pra wie
i Spra wie dli wo ści, al bo wiem jest to je go
pry wat na de cy zja. Od nio sę się je dy nie
krót ko do uza sad nie nia tej de cy zji i to tyl -
ko w spra wach me ry to rycz nych. Każ de
ugru po wa nie po li tycz ne w two rze niu
struk tur lo kal nych kie ru je się za sa da mi,
któ re mu szą być prze strze ga ne. Rze czą
oczy wi stą jest też, przy za cho wa niu za -
sad de mo kra cji i trans pa rent no ści, ko -
niecz ność hie rar chicz ne go spo so bu po -
dej mo wa nia de cy zji. Po wo dy, dla któ rych
kro to szyń skie struk tu ry zo sta ły ob ję te
za rzą dem ko mi sa rycz nym, zo sta ły już
wy ja śnio ne przy oka zji wy zna cza nia ko -
mi sa rza i nie ma sen su po wie lać te go uza -
sad nie nia. Do ce niam wkład, ja ki pan
Krzysz tof wło żył w pra ce kro to szyń skie -
go Pra wa i Spra wie dli wo ści, oraz je go
dzia ła nia ja ko mo je go asy sten ta. Nie bę dę
jed nak dys ku to wać z roz go ry cze niem
i nie za spo ko je niem oso bi stych am bi cji
pa na Krzysz to fa. W struk tu rach PiS -
-u w po wie cie kro to szyń skim ma my wie -
le lo jal nych i am bit nych osób. Ży czę pa -
nu Krzysz to fo wi dal szych suk ce sów
spor to wych oraz roz wo ju oso bi ste go i za -
spo ko je nia wszyst kich pry wat nych am bi -
cji w je go no wej for mie ak tyw no ści, któ rą
z pew no ścią po dej mie, nie chcąc być je -
dy nie bier nym ob ser wa to rem – oświad -
cza Ł. Mi ko łaj czyk.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

5Na Bieżąco
POLITYKA

Krzysztof Kubik opuszcza szeregi PiS-u

W sierp niu człon ko wie Kur ko we go
Brac twa Strze lec kie go z Koź mi na
Wlkp. – Ar tur Bo bu sia, Bar tosz
Her ka, Le szek Le wan do wicz, Sła -
wo mir Min ta i Da niel Szcze pa -
niak – uczest ni czy li w Eu ro pej skich
Spo tka niach Hi sto rycz nych Strzel -
ców, któ re od by ły się w ho len der -
skiej miej sco wo ści Ne er. 

Na otwar cie wy da rze nia od pra wio na
zo sta ła uro czy sta Msza św., któ rą kon ce le -

bro wał po cho dzą cy z Koź mi na Wlkp. ks.
Da riusz Ban dosz. Po tem uczest ni cy prze -
ma sze ro wa li na miej sco wy sta dion pił kar -
ski, wo kół któ re go od by wa ły się dal sze
uro czy sto ści. 

Prze pro wa dzo no strze la nie o ty tuł
eu ro pej skie go kró la strzel ców. W gro -
nie 50 ry wa li zu ją cych strzel ców z Pol ski
zna lazł się Le szek Le wan do wicz. Zwy cię -
żył Ho len der Leo Nie ssen z brac twa
Świę te go Mar ci na w Lin ne, na to miast
mło dzie żo wym kró lem kur ko wym zo stał

Chri sto pher Hof mann z nie miec kie go
Rhe in dor fu. 

Pro kla ma cja no we go kró la od by ła się
w trak cie Mszy św. w ko ście le w Ne er,
po któ rej po chód kró lew ski prze szedł
na miej sce spo tkań, gdzie w na mio tach
roz po czął się uro czy sty wie czór na cześć
eu ro pej skich kró lów. 

Na stęp ny dzień roz po czął się od Mszy
św. w ję zy ku pol skim, od pra wio nej w ko -
ście le w po bli skiej miej sco wo ści Horn
przez ks. Da riu sza Ban do sza. Prócz bra ci

kur ko wych uczest ni czy li w niej pra cu ją cy
w oko li cy Po la cy, a po nad to by ła na ży wo
trans mi to wa na przez lo kal ną te le wi zję. 

Kul mi na cyj nym punk tem spo tkań
by ła pa ra da z udzia łem bli sko 500 bractw
strze lec kich, m. in. z Nie miec, Ho lan dii,
Bel gii, Au strii, Chor wa cji, Czech i oczy -
wi ście z Pol ski. Wy marsz oko ło 10 ty się cy
uczest ni ków trwał nie mal czte ry go dzi ny.
Po pa ra dzie na stą pi ło ofi cjal ne za mknię -
cie XIX Eu ro pej skich Spo tkań Hi sto rycz -
nych Strzel ców, a zwień cze niem był kon -
cert po że gnal ny w na mio cie głów nym. 

Ko lej ne ESHS za pla no wa no na 20-
22 sierp nia 2021 ro ku w bel gij skiej miej -
sco wo ści De in ze. 

(NO VUS)

EUROPA

Bracia kurkowi na europejskim zjeździe
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W mi nio ną so bo tę w Kro to szy nie od by -
ła się ko lej na edy cja Świę ta Uli cy. Tym
ra zem ba wio no się na uli cy Ba ta lio -
nów Chłop skich. Na uczest ni ków im -
pre zy cze ka ło wie le in te re su ją cych
atrak cji. Or ga ni za to ra mi by ły Kro to -
szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na i Ra da
Osie dla nr 9.

Świę to wa nie roz po czę ło się o go dzi -
nie 15.00 od prze mar szu Kro to szyń skiej
Or kie stry Dę tej. Jak co ro ku przy go to wa no
kil ka stref te ma tycz nych – go spo da rzy,
książ ki, ga stro no micz ną, wy staw, zdro wia
i uro dy czy baj ko wą. Wśród dzie ci naj więk -
szym za in te re so wa niem cie szy ła się oczy -
wi ście ta ostat nia, z ta ki mi atrak cja mi jak
ma lo wa nie twa rzy, dmu cha na tram po li na,
ło wie nie ry bek, le pie nie z gli ny, kon kur sy,
czy ta nie ba jek, kre atyw ne gry i za ba wy.
Czas naj młod szym umi lał ani ma tor. 

W Stre fie Książ ki sprze da wa no po zy -
cje wy daw ni cze o Kro to szy nie, zbie ra no
lek tu ry do bi blio te ki, a po nad to moż na by -
ło wy mie niać się książ ka mi. 

W Stre fie Zdro wia i Uro dy fir my ko -
sme tycz ne, przy chod nie zdro wia oraz die te -
ty cy ofe ro wa li swo je usłu gi ipo ra dy. By ła oka -
zja, by zba dać so bie tkan kę tłusz czo wą, po -

ziom cu kru i ci śnie nie. Ma lar stwo, rzeź by,
fo to gra fie i rę ko dzie ło lo kal nych twór ców
moż na by ło po dzi wiać w Stre fie Wy staw. 

Na sce nie wy stą pi ły dzie ci z Przed szko -
la Bie dron ka i mło dzież ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 5. Licz ne gro no wi dzów zja wi ło
się tak że na kon cer tach Paw ła Misz ta -

la – be at bo xe ra z Ryb ni ka – oraz Tom ka
Grde nia – wy bit nie uta len to wa ne go mu -
zy ka, ob da rzo ne go nie zwy kłym po czu -
ciem hu mo ru. Zwień cze niem im pre zy by -
ła za ba wa ta necz na z ze spo łem Ko ral. 

(NO VUS)

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

W nie dzie lę na kro to szyń skim ryn ku
od by ła się ko lej na edy cja im pre zy
„Po wiat od kuch ni”. Jak co ro ku go -
ściem spe cjal nym był zna ny wszyst -
kim ku charz, Ka rol Okra sa. Z ko lei
mu zycz ną gwiaz dą im pre zy był ze -
spół Sza fa Gra. Pa nie z kół go spo dyń
wiej skich z ca łe go po wia tu przy go to -
wa ły sze reg wy śmie ni tych po traw,
któ rych skosz to wać mógł każ dy.

Naj pierw na sce nie za pre zen to wał się
lo kal ny ze spół Lok talk. Po tem przy szedł
czas na za wo dy ku li nar ne, w któ rych
udział wzię li sa mo rzą dow cy z gmi ny i po -
wia tu – bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek,
wi ce bur mistrz Jo an na Król -Trąb ka, sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka i wi ce sta ro sta Pa -
weł Ra do jew ski. Ze spo ły ry wa li zo wa ły
w trzech kon ku ren cjach – tzw. la niu wo -
dy przez słom kę, ro bie niu kieł ba sy wy -
bor czej i bi ciu pia ny z ja jek. Gmi na Kro to -
szyn po ko na ła po wiat 3: 0. 

Ko lej nym punk tem pro gra mu był wy -
stęp gru py cyr ko wej Mix Fe raj na z Bo rzę ci -
czek. A po tem przy szedł czas na uro czy ste
wrę cze nie Ka ro lo wi Okra sie ty tu łu „Za słu żo -
ny dla Kro to szy na”. Po nad to sta ro stwa i wi ce -
sta ro sta uho no ro wa li słyn ne go ku cha rza
Srebr ną Od zna ką Po wia tu Kro to szyń skie go. 

Pu blicz ność zna ko mi cie ba wi ła się
na kon cer cie ze spo łu Sza fa Gra, któ ry wy -
ko nał wie le zna nych pio se nek, jak choć by
„Je dzie po ciąg z da le ka”.

Kon kurs ku li nar ny na naj smacz niej szą
ga lan ty nę z kacz ki wy gra ły pa nie z KGW
Dzier ża nów, wy prze dza jąc KGW Wie lo -
wieś i KGW Ko na rzew. Przy sma ki oce nia ło
ju ry pod prze wod nic twem Ka ro la Okra sy
w skła dzie: Je rzy Ptak, Ro man Olej nik, Jo -
an na Król -Trąb ka i Pa weł Ra do jew ski. 

Zwień cze niem im pre zy był ku li nar -
ny po kaz Ka ro la Okra sy. Każ dy z miesz -
kań ców mógł póź niej skosz to wać po tra wy
przy rzą dzo nej przez mi strza kuch ni.

(NO VUS)

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

KULINARIA

Powiatowe gotowanie z Karolem Okrasą

IMPREZA

Świętowanie na ul. Batalionów Chłopskich



7Na Czasie

W Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie
od by ło się szko le nie dla rad nych. Ce -
lem spo tka nia by ło za po zna nie raj -
ców z opro gra mo wa niem eSe sja, któ -
re wkrót ce wspo mo że ich pra cę i uła -
twi do stęp miesz kań com do in for ma -
cji o pra cach ra dy i prze bie gu ob rad. 

Dwa dni przed szko le niem fir ma,
któ ra wy gra ła prze targ na do sta wę sprzę -
tu i opro gra mo wa nia, za in sta lo wa ła dwie
szyb ko obro to we ka me ry cy fro we,

dwa 58-ca lo we te le wi zo ry LED, umoż li -
wia ją ce śle dze nie prze bie gu ob rad, kom -
pu ter do trans mi sji na ży wo oraz lap top
do ste ro wa nia gło so wa nia mi. Kro to szyń -
scy rad ni otrzy ma ją no wo cze sne ta ble ty,
któ re ce chu ją się bar dzo dłu gim cza sem
pra cy na ba te rii. 

Opro gra mo wa nie eSe sja. pl to no wo -
cze sny sys tem in for ma tycz ny, umoż li wia -
ją cy cał ko wi tą eli mi na cję do ku men tów
w for mie pa pie ro wej na rzecz elek tro nicz -
nej dys try bu cji przy po mo cy in tu icyj nej

apli ka cji dla rad nych. Po zwa la na pro ste
gło so wa nie przy uży ciu urzą dzeń elek tro -
nicz nych, np. ta ble tów. Od da ne gło sy
spły wa ją w cza sie rze czy wi stym i mo gą
być pre zen to wa ne na te le wi zo rach za in -
sta lo wa nych w sa li se syj nej oraz au to ma -
tycz nie pu bli ko wa ne w por ta lu miesz -
kań ca sys te mu eSe sja. Po za tym wy ni ki
gło so wań mo gą być po ka zy wa ne pod czas
trans mi sji vi deo, re ali zo wa nej przez sys -
tem eSe sja. 

Sys tem ów po łą czo ny jest z sys te -
mem kon fe ren cyj nym oraz ka me ra mi
i umoż li wia trans mi sje po sie dzeń ra dy
na ży wo przez In ter net. W po wią za niu
z po zo sta ły mi mo du ła mi sys te mu eSe sja
au to ma tycz nie na no si na ob raz z trans mi -

sji ta kie in for ma cje jak na zwa i ter min po -
sie dze nia, ak tu al nie oma wia ny punkt, na -
zwi sko i funk cja oso by wy po wia da ją cej się
czy wy ni ki gło so wań. 

Sys tem au to ma tycz nie ste ru je ka me -
ra mi – ka dru je ob raz na ak tu al nie prze -
ma wia ją cej oso bie. Dzię ki in te gra cji
z Youtu be Urząd Miej ski nie po no si kosz -
tów trans mi sji, jak i kosz tów prze cho wy -
wa nia ar chi wal nych na grań. Youtu be jest
obec nie naj po pu lar niej szym ser wi sem,
w któ rym pol skie sa mo rzą dy prze pro wa -
dza ją trans mi sje ze swo ich po sie dzeń. Au -
to ma tycz nie ge ne ro wa ny jest por tal in ter -
ne to wy dla miesz kań ców, za wie ra ją cy
kom plet ne in for ma cje o pra cy ra dy. Po za
ka len da rium ak tu al nych oraz ar chi wal -

nych po sie dzeń ra dy miesz ka niec znaj -
dzie tu też po rząd ki ob rad, pro jek ty
uchwał oraz in ne do ku men ty, nad któ ry -
mi pra cu ją rad ni. Por tal udo stęp nia tak że
wy ni ki wszyst kich gło so wań, w któ rych
uczest ni czą rad ni. 

W ten spo sób Kro to szyn re ali zu je jed -
no z za dań ob ję tych pro jek tem „Wdro że nie
wy so kiej ja ko ści e -usług ad mi ni stra cyj nych
w gmi nach Kro to szyn, Ko by lin, Roz dra -
żew, Koź min Wiel ko pol ski, Zdu ny, Sul mie -
rzy ce i w Po wie cie Kro to szyń skim”. War -
tość pro jek tu to 2 775 646,07 zł. Na je go re -
ali za cję uda ło się po zy skać do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 85 pro cent z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go. 

(NO VUS)

KROTOSZYN

Radni na szkoleniu
informatycznym
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W tym ro ku ob cho dzo ny jest ju bi le -
usz 10-le cia zna ko mi te go, ogól no pol skie -
go pro gra mu Te atr Pol ska. Kro to szyń ski
Ośro dek Kul tu ry uczest ni czy w pro jek cie
od sa me go po cząt ku. Dzię ki te mu od wie -
lu lat je sie nią w Kro to szy nie od by wa się
ma ły fe sti wal te atral ny. Pa rę ra zy na sze
mia sto by ło ogól no pol skim re kor dzi stą
w ilo ści po zy ska nych spek ta kli (by ło kie -
dyś na wet ich 12!). W tym ro ku za pra sza -
my na 8 spek ta kli, a do dat ko wo na dwa
wy da rze nia: wy jąt ko wy kon cert pio sen ki
ak tor skiej w wy ko na niu za praw dę ge nial -
ne go Mar ci na Ja nusz kie wi cza – lau re ata
Prze glą du Pio sen ki Ak tor skiej we Wro cła -
wiu (2 grud nia) i wy jąt ko wy, pe łen nie -
spo dzia nek kon cert Or kie stry Ka me ral -
nej Pol skie go Ra dia AMA DEUS pod dy -
rek cją kro to szy nian ki Agniesz ki Ducz mal
(30 li sto pa da – an drzej ki...).

Co to jest Te atr Pol ska? To wy jąt ko wa
oka zja do obej rze nia spek ta kli, na któ re
na sze go mia sta ni gdy nie by ło by stać
(ogrom ne kosz ty pro duk cji). Do fi nan so -
wa nie z pu li Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go opła ca ga że ar ty -
stom, twór com spek ta klu, ob słu dze tech -
nicz nej. Po na szej stro nie jest je dy nie opła -
ta za trans port, speł nie nie wy mo gów
tech nicz nych (oświe tle nie, sce na, efek ty
do dat ko we), noc leg i część wy ży wie nia. 

Ta kie du że do fi nan so wa nie po zwa la
Kro to szyń skie mu Ośrod ko wi Kul tu ry sfi -
nan so wać bar dzo kar ko łom ne wy bu do -
wa nie ca łej tech ni ki te atral nej w sa li ki no -
wej, któ ra nie jest sa lą te atral ną. Dla te go
też wszyst kie spek ta kle są prze nie sio ne
tech nicz nie w stu pro cen tach, bez żad -
nych uprosz czeń. Kro to szyń ski widz oglą -
da spek takl w peł ni wi zji re ży ser skiej i sce -
no gra ficz nej. Mon to wa nie ca łej te atral nej
ma szy ne rii w więk szo ści za czy na się wie -
czo rem w dniu po prze dza ją cym spek takl
i trwa cza sa mi pra wie do ra na, aby w dniu
spek ta klu ze spół ak tor ski mógł prze pro -
wa dzić w peł ni pró bę sy tu acyj ną. 

Po spek ta klu ostat ni pra cow nik tech -
nicz ny wy cho dzi za zwy czaj póź ną no cą
ok. godz. 1.00-2.00. Po co o tym pi szę?
Aby uświa do mić, jak wiel kich sta rań trze -

ba do ło żyć, by mógł się od być w peł ni
dwu go dzin ny spek takl. Śred nio 8-oso bo -
wa eki pa tech nicz na pra cu je 10 go dzin,
aby mógł się od być 2-go dzin ny spek takl.
Za du żo? Czy war to? War to!!! Bo te atr to
praw dzi wa sztu ka, któ ra nie zno si pół -
środ ków, zgni łych kom pro mi sów, gdzie
ar ty ści są ludź mi, któ rzy nie od pusz cza ją.

I tu się za czy na ma gia te atru! Za czy -
na się spek takl. Wszyst kie zmia ny świa -
tła, kli ma ty, na stro je, wej ścia mu zy ki,
dźwię ków, efek tów spe cjal nych dzia ła ją
jak w szwaj car skim ze gar ku. A wśród tej
pre cy zyj nej tech ni ki ak to rzy, ży wi lu dzie,
któ rzy w stu pro cen tach od da ją wi dzom
frag ment swo je go ży cia i to co do mi nu ty,
co do ostat niej se kun dy spek ta klu. To nie
film w ki nie... 

Każ de go wie czo ru ak tor w te atrze
od da je sie bie, wcho dzi w ma gicz ny kon -
takt z ży wą pu blicz no ścią, czu je ją, jest za -
leż ny od niej, to ona go na pę dza, da je nie -
zbęd ną ener gię, sku pie nie, si łę.

Jak do tej po ry wszyst kie ze spo ły te -
atral ne gosz czą ce w Kro to szy nie jed no -
gło śnie wy chwa la ły kro to szyń ską pu blicz -
ność za sku pie nie, po zy tyw ną ener gię,
wy jąt ko wy kon takt, współ od czu wa nie,
zro zu mie nie! Dzię ku ję Wam, kro to szyń -
scy mi ło śni cy te atru, za to, że je ste ście!
Za to, że je ste ście jesz cze ta cy wy jąt ko wi!!!

11Kultura
CZYTELNICTWO

,,Przedwiośnie” w Kołłątaju

W mi nio ny pią tek Kro to szyń ska Bi -
blio te ka Pu blicz na oraz I Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Hu go na Koł łą -
ta ja zor ga ni zo wa ły spo tka nie w ra -
mach ogól no pol skiej ak cji Na ro do we
Czy ta nie. Tym ra zem czy ta no „Przed -
wio śnie” Ste fa na Że rom skie go. 

By ła to już siód ma edy cja ak cji, któ rej ce -
lem jest po pu la ry za cja pol skiej li te ra tu ry i hi -
sto rii oraz wzmoc nie nie na ro do wej wspól no -
ty. Co ro ku ho no ro wy pa tro nat nad tym wy -
da rze niem obej mu je pa ra pre zy denc ka,
a na na szym te re nie sta ro sta kro to szyń ski.

Na ro do we Czy ta nie za po cząt ko wa -
no w 2012 ro ku. Pierw szą lek tu rą był

„Pan Ta de usz” Ada ma Mic kie wi cza.
W ko lej nych la tach czy ta no dzie ła Alek -
san dra Fre dry, „Try lo gię” Hen ry ka Sien -
kie wi cza, „Lal kę” Bo le sła wa Pru sa, „Quo
va dis” H. Sien kie wi cza i „We se le” S. Wy -
spiań skie go.

Te raz przy szedł czas na „Przed wio -
śnie”. W au li I LO im. H. Koł łą ta ja słyn ną
po wieść Ste fa na Że rom skie go czy ta li bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek, wi ce bur -
mistrz Ry szard Czusz ke, sta ro sta Sta ni -
sław Szczot ka, Prze my sław Wój cik – na -
czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry
i Spor tu w Sta ro stwie Po wia to wym
w Kro to szy nie, a tak że li ce al na mło dzież. 

(NO VUS)

WOJCIECH SZUNIEWICZ – dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

Teatr Polska 2018 Krotoszyn
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W mi nio ną so bo tę na te re nie
przy Szko le Pod sta wo wej nr 8 w Kro -
to szy nie od by ła się bie sia da pod ha -
słem „Wszy scy je ste śmy są sia da -
mi?”. Atrak cji nie bra ko wa ło. W trak -
cie im pre zy mia ło miej sce uro czy ste
otwar cie wy re mon to wa ne go bo iska. 

Or ga ni za to rem bie sia dy by ła Ra da
Osie dla nr 5. Wszyst kich uczest ni ków
po wi tał Wie sław Soł ty siak, prze wod ni -
czą cy RO nr 5. Dla miesz kań ców wy stą pi -
ły dzie ci z Przed szko la Ma ciuś oraz
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 8. 

Przed sta wi cie le Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie, SP nr 8 oraz rad ni do ko -
na li sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi

przy wy re mon to wa nym bo isku szkol -
nym. Za raz po tym na obiek cie prze pro -

wa dzo no pierw sze za ję cia spor to we
z udzia łem dzie ci.

Dmu cha ny za mek, kon kur sy z na gro -
da mi, warsz ta ty pla stycz ne, tur niej war ca -
bo wy, na uka zum by i bel gij ki – to tyl ko
nie któ re z wie lu atrak cji dla naj młod -
szych. Po nad to za pre zen to wa no sprzęt
stra żac ki, po li cyj ny i ra tow ni czy. Na spe -
cjal nych sto iskach moż na by ło zba dać so -
bie ci śnie nie i po ziom cu kru. Im pre za za -
koń czy ła się bie sia dą ze wspól nym śpie wa -
niem, któ ra trwa ła do póź ne go wie czo ra.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA i FILM 
na www.glo kal na.pl 

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na

BIESIADA

Wszyscy jesteśmy sąsiadami!
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Jed na oso ba tra fi ła do szpi ta la
po wy pad ku, do ja kie go do szło
na dro dze kra jo wej nu mer 15. Po -
mię dzy Koź mi nem Wlkp. a Wał ko -
wem zde rzy ły się sa mo chód oso bo -
wy i cią gnik rol ni czy. W na stęp stwie
zda rze nia oba po jaz dy sta nę ły w pło -
mie niach. 

Do dzia łań ra tow ni czych za dys po no -
wa no po dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow -

ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie i OSP
Koź min Wlkp., je den z OSP Wał ków, Ze -
spół Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję. 

Jak się oka za ło, na dro dze do szło
do zde rze nia sa mo cho du oso bo we go i cią -
gni ka rol ni cze go z przy cze pą. W chwi li
przy by cia stra ża ków po jaz dy w ca ło ści ob -
ję te by ły po ża rem. Jed na oso ba znaj do wa ła
się w ka ret ce po go to wia pod opie ką ra tow -
ni ków me dycz nych. Dru gi uczest nik zda -
rze nia nie od czu wał żad nych do le gli wo ści. 

W pierw szej fa zie dzia łań stra ża cy
po da li je den prąd ga śni czy wo dy w na tar -
ciu na pa lą ce się po jaz dy. Po przy by ciu ra -
tow ni ków z JRG w Kro to szy nie po da no
prąd ga śni czy pia ny cięż kiej z urzą dze nia
CAFS w na tar ciu na pa lą ce się po jaz dy.
Po stłu mie niu ognia sys te ma tycz nie do ga -
sza no ukry te za rze wia, lo ka li zo wa ne z po -
mo cą ka me ry ter mo wi zyj nej, a tak że
chło dzo no wo dą me ta lo we ele men ty
kon struk cyj ne po jaz dów. 

– We dług wstęp nych usta leń kie ru ją -
cy sa mo cho dem oso bo wym mar ki Opel
Cor sa 36-let ni męż czy zna na pro stym od -
cin ku dro gi wy prze dzał kil ka po jaz dów.
W tym sa mym cza sie kie ru ją cy cią gni -
kiem rol ni czym miesz ka niec gmi ny Kro -
to szyn skrę cał w le wo. Do szło za tem
do zde rze nia po jaz dów. Ule gły one cał ko -
wi te mu spa le niu. Uczest ni cy wy pad ku
by li trzeź wi. Po stę po wa nie w tej spra wie
pro wa dzą po li cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji
w Koź mi nie Wlkp. – in for mu je Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Dwa pojazdy spłonęły

SMOSZEW

Ogień w budynku gospodarczym

We wto rek, 4 wrze śnia, w jed nym
z bu dyn ków go spo dar czych w Smo -
sze wie wy buchł po żar. Stra ża cy szyb -
ko upo ra li się z za gro że niem.

Na ak cję wy sła no trzy za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie oraz je den z OSP Biad ki. Na miej sce
uda ła się rów nież gru pa ope ra cyj na
pod do wódz twem za stęp cy ko men dan ta
po wia to we go PSP. 

Jak się oka za ło, pa li ło się w bu dyn ku go -
spo dar czym, by ło du że za dy mie nie. Stra ża -
cy, wy po sa że ni w sprzęt ochro ny dróg od de -
cho wych, po da li je den prąd ga śni czy wo dy
w na tar ciu do wnę trza obiek tu. Po stłu mie -
niu ognia po miesz cze nie prze wie trzo no
i od dy mio no. Na stęp nie stra ża cy wy nie śli
nad pa lo ne ele men ty na ze wnątrz i do ga si li
wo dą. Na ko niec dzia łań po miesz cze nie
spraw dzo no urzą dze nia mi po mia ro wy mi.
Za gro żeń nie stwier dzo no. (NO VUS)

SKAŁÓW

Znaleziono pocisk z czasów wojny

30 sierp nia w miej sco wo ści Ska łów
(gmi na Koź min Wlkp.) w trak cie
prac me lio ra cyj nych na jed nym z pól
zna le zio no nie wy buch. Jak się oka -
za ło, naj praw do po dob niej jest to po -
cisk z cza sów II woj ny świa to wej.

Na miej sce zo sta li wy sła ni po li cjan ci

z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie. Na stęp nie we zwa no eki pę sa pe -
rów z Gło go wa, któ rzy za bez pie czy li zna -
le zio ny nie wy buch. – To po cisk ar ty le ryj -
ski, ka li ber 77 mm, praw do po dob nie
z okre su II woj ny świa to wej – in for mu je
Bar tosz Kar wik z KPP w Kro to szy nie.

(NO VUS)
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W Choszcz nie od był się ko lar ski wy -
ścig, koń czą cy se zon su per ma ra to -
nów szo so wych w Pol sce. Za wo dy te
do brze wspo mi nać bę dą Krzysz tof
Ku bik i Ar tur Pa te rek, któ rzy sta nę li
na po dium w swo ich ka te go riach
wie ko wych. 

Do wy bo ru ko la rze mie li trzy dy stan -
se – mi ni (87 km), me ga (152 km) oraz
gi ga (221 km). – Tra sa by ła bar dzo uroz -
ma ico na – mó wi Krzysz tof Ku bik. – Mie -
li śmy wi do ki z Po je zie rza Draw skie go, by -
ło du żo pła skich te re nów oraz bu fe ty
na tra sie. Oce niam więc ma ra ton
w Choszcz nie bar dzo po zy tyw nie.

Na dy stan sie mi ni ry wa li zo wa ło 109
ko la rzy, a wśród nich tak że To masz Mo -
siń ski (2: 57: 20), któ ry za jął 73. miej sce
w open oraz 17. w ka te go rii M4. Tra sę
me ga po ko nał Piotr Ty ra kow ski
(5: 23: 03), zaj mu jąc 32. lo ka tę w open
i 8. w gru pie M5. Na tym dy stan sie star to -
wa ło rów nież dwóch ko la rzy z AGK Koź -
min Wlkp. – Ar ka diusz Zmy ślo ny
(4: 55: 59 – 28. miej sce) oraz Ma ciej
Opie le wicz (5: 14: 32 – 31 miej sce). 

Wy ścig gi ga K. Ku bik (6: 24: 10)
ukoń czył na siód mej po zy cji, a Ar tur Pa te -
rek (6: 27: 07) był ósmy. Obaj sta nę li
na dru gim stop niu po dium w swo ich ka -

te go riach wie ko wych. – Mo im ce lem by -
ło do je chać na me tę przed Szy mo nem Ko -
ziat kiem, co gwa ran to wa ło mi dru gie
miej sce w Pu cha rze Pol ski. Cel uda ło się
zre ali zo wać, choć le we ko la no po ostat -
nim ul tra ma ra to nie da wa ło się we zna -
ki – przy zna je K. Ku bik. 

Na stęp ne go dnia mia ło miej sce uro -
czy ste pod su mo wa nie cy klu su per ma ra to -
nów szo so wych. K. Ku bik za jął dru gie
miej sce w open i był naj lep szy w kat. do 30
lat oraz w kla sy fi ka cji gór skiej do 30
lat. – Mó wi się, że nic dwa ra zy się nie zda -
rza. Rok te mu by łem trze ci, a te raz uda ło
mi się awan so wać na dru gą po zy cję. Je -
stem bar dzo za do wo lo ny z koń co we go re -
zul ta tu. Ca ło rocz na pra ca nie po szła
na mar ne – stwier dza kro to szyń ski ko larz. 

A. Pa te rek w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
zo stał skla sy fi ko wa ny na czwar tym miej -
scu, a w ka te go rii M4 za koń czył se zon
na dru giej lo ka cie. – Każ dy ama tor w czo -
łów ce su per ma ra to nów jest za pra wio ny
w bo jach, dla te go je stem za do wo lo ny ze
swo je go wy ni ku w tym ro ku. Nic nie za -
stą pi świet nych lu dzi, któ rzy przy jeż dża ją
na na sze wy ści gi i są za do wo le ni z po ko ny -
wa nia swo ich sła bo ści. Dzię ku ję wszyst -
kim uczest ni kom za ko lej ny rok wspól -
nych star tów – pod su mo wu je A. Pa te rek. 

(GRZE LO)

KOLARSTWO

Krotoszynianie na podium

W pierw szą nie dzie lę wrze śnia od był
się Pół ma ra ton Phi lips w Pi le o ran -
dze mi strzostw Pol ski na tym dy -
stan sie. Ry wa li za cję zdo mi no wa li
Ke nij czy cy. Naj lep szym Po la kiem
był Szy mon Kul ka.

Im pre za w Pi le za li cza na jest do cy klu
Ko ro ny Pol skich Pół ma ra to nów. W tym
ro ku po now nie padł re kord fre kwen -
cji – do me ty do tar ło 3581 bie ga czy, czy -
li 227 wię cej niż rok wcze śniej. Każ dy
otrzy mał pa miąt ko wy me dal z wi ze run -
kiem zna ne go pol skie go ma ra toń czy -
ka – Wie sła wa Per sz ke. 

Zwy cię żył Ke nij czyk Si las Mwitch
z wy ni kiem 1: 03: 45, wy prze dza jąc
swo je go ro da ka, Hi la re go Ki ma iyo
(1: 03: 51). Mi strzem Pol ski zo stał Szy -
mon Kul ka (1: 05: 13), a naj lep sza
wśród pań by ła Pau li na Ka czyń ska
(1: 14: 28). Wy so ka tem pe ra tu ra spo wo -
do wa ła, że wie lu uczest ni ków nie zdo ła -
ło ukoń czyć bie gu. 

W Pi le star to wa ła licz na gru pa przed -
sta wi cie li po wia tu kro to szyń skie go. Naj -
le piej po wio dło się Ka ro lo wi Olej ni cza ko -
wi (1: 29: 20), któ ry upla so wał się na 291.
miej scu. Z ko lei Cze sław Sien kie wicz
(1: 33: 06) był dru gi w ka te go rii M60

i upla so wał się na 394. miej scu w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej. Re kord ży cio wy po -
bił 18-let ni Ser giusz Sój ka (1: 34: 10), zaj -
mu jąc 435. lo ka tę. 

Po nad to nasz po wiat re pre zen to wa li
Ra fał Sój ka (939. miej sce – 1: 43: 42),
Ju sty na Olej ni czak (943. miej -
sce – 1: 43: 46), Mar ta Ja nik (1659.
miej sce – 1: 53: 37), Le szek Ko kot
(1666. miej sce – 1: 53: 44), To masz
Kło poc ki (1795. miej sce – 1: 55: 38), Ja -
ro sław To rzec ki (1898. miej -

sce – 1: 56: 45), Da riusz Ryb ka (2096.
miej sce – 1: 58: 52), Ar ka diusz Ka rol -
czak (2315. miej sce – 2: 01: 54), Jo an na
Olej ni czak (2699. miej sce – 2: 08: 22)
oraz Lu iza Dziu ba (2587. miej -
sce – 2: 30: 44). 

Swo je go re pre zen tan ta na tra sie pół -
ma ra to nu mia ła tak że Ga ze ta Lo kal na
KRO TO SZYN. Grze gorz Ko tec ki po ko -
nał ten dy stans w cza sie 1: 55: 37 i zo stał
skla sy fi ko wa ny na 1794. miej scu. 

(GRZE LO)

BIEGI

Nasi zawodnicy w półmaratonie 

Po raz ko lej ny licz na, bo aż 43-oso -
bo wa gru pa kro to szy nian, w tym 10
człon ków KTR Pe le ton, uczest ni czy ła
w XVII Raj dzie Ro we ro wym „Śla da mi
Ry szar da Szur kow skie go” w Kro śni -
cach. 

-. Ja wy star to wa łem tuż przed go dzi -
ną 8.00 i już na uli cy Pia stow skiej spo tka -
łem Paw ła Chy trow skie go oraz Dar ka
Grze sia ka i ra zem ru szy li śmy na start
do Kro śnic. Ja dąc przez Ujazd, Trze bic ko,

Mi licz i Czar no goź dzi ce, po 90 mi nu tach
do tar li śmy na miej sce zbiór ki, po ko nu jąc
w bar dzo do brym tem pie dy stans 39 ki lo -
me trów – opo wia da An to ni Azgier,
uczest nik raj du.

W Kro śni cach po ja wi ło się aż 650 ro -
we rzy stów w róż nym wie ku. Pro wa dzą ca
im pre zę Be ata Iwa nic ka i wójt Kro śnic ser -
decz nie po wi ta li wszyst kich uczest ni ków.
Tra dy cyj nie or ga ni za to rzy, czy li gmi na
Kro śni ce i GO SiR „Kro śnic ka Przy stań”,
przy go to wa li dwie tra sy – o dłu go ści 14

i 30 km. Więk szość ko la rzy zde cy do wa ła
się zmie rzyć z dłuż szym dy stan sem. 

Oko ło go dzi ny 13.30 wszy scy by li
już na me cie. Przy go to wa no smacz ną
gro chów kę, a dziew czę ta z ob słu gi wy -
da wa ły lo sy i moż na by ło wy grać roz ma -
ite ga dże ty. Ro we rzy stom przy gry wał
mło dzie żo wy ze spół ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 3 w Kro to szy nie pod kie row -
nic twem Ma riu sza Kaź mier cza ka. Licz -
ne sto iska ga stro no micz ne ofe ro wa ły
róż ne sma ko ły ki.

Na za koń cze nie od by ło się lo so wa -
nie ro we rów – dla dziec ka i dla oso by
do ro słej. Po nad to na gro dzo no naj młod -

szą uczest nicz kę i naj star sze go uczest ni -
ka raj du. 

(NO VUS)

RAJD

Śladami Ryszarda Szurkowskiego
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Pią tą po raż kę za no to wał Piast Ko by -
lin. Tym ra zem pod opiecz ni tre ne ra
Paw ła Ja na sa ule gli na wła snym
obiek cie Wil kom Wil czyn 0: 1. Je dy -
ny gol padł w 70. mi nu cie po strza le
gło wą Ma cie ja No wa kow skie go. 

Go spo da rze za słu ży li na co naj mniej
je den punkt, ale nie ste ty po raz ko lej ny
ze szli z bo iska po ko na ni. W 70. mi nu cie
na strzał z dy stan su zde cy do wał się je den
z gra czy Wil ków. Pił kę na rzut roż ny wy -
bił Bar tosz Ku biak. Po do środ ko wa niu
z na roż ni ka bo iska sku tecz nym ude rze -
niem gło wą po pi sał się Ma ciej No wa kow -
ski. Jak się oka za ło, by ło to tra fie nie
na wa gę kom ple tu punk tów.

Piast naj lep szą oka zję miał w 25. mi -
nu cie. Do mi nik Sne la mi nął obroń cę

i zna lazł się w sy tu acji sam na sam z gol ki -
pe rem. Po moc nik Pia sta tech nicz ną pod -
cin ką pró bo wał po ko nać bram ka rza, jed -
nak zmie rza ją cą do pu stej bram ki pił kę
zdo łał wy bić je den z de fen so rów ze spo łu
przy jezd nych. Bli sko szczę ścia był tak że
Ma te usz Wa cho wiak, ale do go ni li go
obroń cy Wil ków i za po bie gli utra cie go la.
Z ko lei po strza le D. Sne li z rzu tu wol ne -
go fut bo lów ka po szy bo wa ła nad bram ką.

W śro dę Piast za gra na wła snym
obiek cie z Zie lo ny mi Koź mi nek w ra -
mach Okrę go we go Pu cha ru Pol sku. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Czarna seria trwa

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. 

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. 

- 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

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. 

(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

Klęska Orłów w Ostrzeszowie

Na sta dio nie miej skim w Koź mi -
nie Wlkp. zor ga ni zo wa no tur niej
pił ki noż nej sze ścio oso bo wych
dru żyn miesz kań ców mia sta

i gmi ny. Trium fo wa ła eki pa ze
Sta nie wa, któ ra w fi na le po ko na -
ła Wa le ria nów po se rii rzu tów kar -
nych 3: 1. 

W tur nie ju za gra ło 13 dru żyn, któ re
po dzie lo no na trzy gru py. Do fa zy pu cha -
ro wej awan so wa ło osiem ekip. W ćwierć -
fi na łach Sta niew po ko nał No wą Ob -
rę 2: 0, Wa le ria nów ograł Wał ków 2: 0,
Mo kro nos wy grał 1: 0 z koź miń skim
Osie dlem nr 3, a Wy rę bin wy eli mi no wał
Bo rzę cicz ki po se rii rzu tów kar nych. 

W pół fi na łach Wa le ria nów wy grał
z Wy rę bi nem 1: 0, a spo tka nie Mo kro no -
sa ze Sta nie wem za koń czy ło się bez bram -
ko wym re mi sem. Rzu ty kar ne le piej eg ze -
kwo wa li sta nie wia nie. Fi nał tak że za koń -
czył się re zul ta tem re mi so wym i po raz
ko lej ny pił ka rze ze Sta nie wa od nie śli zwy -
cię stwo po se rii rzu tów kar nych. Trze cie
miej sce za jął Mo kro nos, wy gry wa jąc 2: 0
z Wy rę bi nem. 

Tur niej od był się w ra mach pro jek tu
„Szyb ciej, cel niej, moc niej – współ za wod -
nic two spor to we miesz kań ców mia sta
i gmi ny Koź min Wlkp.” 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Staniew wygrał po rzutach karnych

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)

Victoria Ostrzeszów 
- Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 

6:1 (5:0)
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 

W naj cie kaw szym spo tka niu czwar -
tej ko lej ki roz gry wek kro to szyń skiej
Play are ny LZS Ko bier no -Tom ni ce po -
ko nał Al ba tro sy 5: 2. Z ko lei li der
staw ki, A Se ree Tee, wy grał aż 13: 4
z Pa to Bło nie. 

W po je dyn ku LZS z Al ba tro sa mi
do prze rwy ci dru dzy pro wa dzi li 2: 1.
Po zmia nie LZS za grał już le piej i m. in.
dzię ki trzem tra fie niom Do mi ni ka Ję dr -
ko wia ka wy grał 5: 2.

W po zo sta łych me czach tej se rii zwy -
cię ża li fa wo ry ci. Na pro wa dze niu umoc -

ni ła się eki pa AST, po ko nu jąc Pa to Bło -
nie 13: 4. Po nad to MTV ogra ło Cre ati -
ve 11: 3, Pan com wy grał 8: 3 z ze spo łem
Ha sta La Vi sta 8: 3, a Żu bry oka za ły się
lep sze od Hor nets, zwy cię ża jąc 12: 2. 

W nie dzie lę roz lo so wa no pa ry run dy
wstęp nej czwar tej edy cji Pu cha ru Kro to szy -
na. Los sko ja rzył ze so bą Dre am Te am CF
i Don’t Cry, Skrzy dla tych Wie lo wieś i B. N.
O. T. oraz Gu an ta na me rę i Ca nold. Z ko lei
Luc ky Boys tra fi li na wol ny los i au to ma -
tycz nie awan so wa li do 1/8 fi na łu. Me cze
run dy wstęp nej od bę dą się 16 wrze śnia. 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Wysoka wygrana lidera

W pierw szy dzień wrze śnia od by ła
się szó sta edy cja pił kar skie go tur -
nie ju Astra Cup. Bli sko 300 mło dych
adep tów fut bo lu ry wa li zo wa ło
w czte rech ka te go riach wie ko wych.

Na ośmiu spe cjal nie przy go to wa nych
bo iskach do zma gań przy stą pi li pił ka rze
z rocz ni ków 2008-2011. W tur nie ju za -
gra ły 23 dru ży ny z róż nych re jo nów Wiel -
ko pol ski. Uro czy ste go otwar cia za wo dów
do ko nał Fran ci szek Mar sza łek, bur mistrz
Kro to szy na. 

W ka te go rii ża ków (2011) naj lep sza
oka za ła się pierw sza eki pa Po go ni No we
Skal mie rzy ce, wy prze dza jąc Astrę Kro to -
szyn oraz Po goń No we Skal mie rzy ce II.

W rocz ni ku 2010 pierw sze miej sce za jął
ze spół Aka de mii Pił kar skiej Re is sa z Ko ni -
na, a na ko lej nych lo ka tach zna la zły się
Astra Kro to szyn i Gór nik Ko nin. 

W ka te go rii 2009 zwy cię żył te am
APR z Go sty nia, dru ga po zy cja przy pa dła
Ka ni Go styń, a trze cie miej sce za ję ła dru -
ży na KA 4 Re spect. W naj star szej ka te go -
rii (2008) trium fo wa ła Aka de mia Pił kar -
ska Szczyt Szczyt ni ki, któ ra wy prze dzi ła
Astrę Kro to szyn i Gór ni ka Ko nin. 

Kro to szyń ski klub dzię ku je za po moc
w or ga ni za cji tur nie ju Urzę do wi Miej -
skie mu i Sta ro stwu Po wia to we mu w Kro -
to szy nie, fir mie In ter marché oraz BZ
WBK Kro to szyn. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Astra Cup po raz szósty
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Po wy so kiej po raż ce w po przed niej
ko lej ce pił ka rze Astry Kro to szyn zdo -
ła li się od bu do wać i wy wal czy li kom -
plet punk tów w po je dyn ku z Pia stem
Cze ka nów na wła snym te re nie. Pod -
opiecz ni Krzysz to fa We wió ra wy gra -
li 3: 1, a wszyst kie go le dla miej sco -
wych strze lił Ję drzej Pacz ków. 

W 39. mi nu cie wy nik spo tka nia

otwo rzył Ję drzej Pacz ków, któ ry strza łem
gło wą wpa ko wał fut bo lów kę do siat ki.
Bar dzo do brym do środ ko wa niem w tej
ak cji po pi sał się Bar tosz Sta cho wiak.
Do prze rwy re zul tat się nie zmie nił. 

Ro sły na past nik po raz dru gi wpi sał
się na li stę strzel ców w 52. mi nu cie. Pacz -
ków wy ko rzy stał nie po ro zu mie nie w szy -
kach obron nych Pia sta i pew nym ude rze -
niem po ko nał bram ka rza go ści. 

Nie dłu go po tem ry wa le od po wie -
dzie li tra fie niem Łu ka sza Przy by la ka,
któ ry za cho wał się naj przy tom niej w za -
mie sza niu przed po lem kar nym Astry
i nie dał szans na sku tecz ną in ter wen cję
Bar to szo wi Ja ry szo wi. 

Wy nik spo tka nia w 69. mi nu cie usta -
lił nie za wod ny te go dnia Pacz ków, kom -
ple tu jąc tym sa mym hat tric ka. Za wod nik
Astry po pi sał się tech nicz nym ude rze -
niem i pił ka wy lą do wa ła w bram ce. Pił ka -
rze Astry zwy cię stwo za de dy ko wa li Da -
riu szo wi Rey ero wi, któ re mu ży czą szyb -
kie go po wro tu do zdro wia. 

(GRZE LO)

Sport16 WTOREK, 11 września 2018

PIŁKA NOŻNA

Paczków katem Piasta

W dniach 20-27 sierp nia w Głu cho ła -
zach od był się let ni obóz za pa śni czy
ka dry wo je wódz kiej Dol ne go Ślą ska.
Po wo ła ni zo sta li dwaj re pre zen tan ci
Olim pij czy ka Sul mie rzy ce – To masz
Ko wal ski i Prze my sław Wi zner.

W obo zie uczest ni czy li za pa śni cy
z ta kich klu bów jak Śląsk Mi licz, Bi zon
Mi licz, Ro ki ta Brzeg Dol ny, Bie la wian -

ka Bie la wa, Wiatr Wo łów. Ośro dek
szko le nio wy w Głu cho ła zach cie szy się
du żą po pu lar no ścią wśród mło dzie ży.
Ka dra tre no wa ła na peł nych ob ro tach.
Za wod ni cy po zna wa li no we tech ni ki
za pa śni cze. W cza sie wol nym mło dzież
mo gła ko rzy stać ze wszyst kich atrak cji
oraz udo god nień, znaj du ją cych się
na te re nie obiek tu.

(AN KA)

ZAPASY

Dwaj zawodnicy Olimpijczyka na obozie

Astra Krotoszyn
– Piast Czekanów 

3:1 (1:0)
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)

Bar dzo do brze za pre zen to wa ła się
Mo ni ka Jad czak w III Let nim Bie gu
Trzech Je zior w Trze mesz nie. Mło da
za wod nicz ka by ła naj lep sza w gro -
nie pań na dy stan sie 5 km. 

Bie ga cze ry wa li zo wa li na trzech dy -
stan sach – 5, 10 oraz 15 km. Na im pre zę
przy by ło po nad 500 za wod ni ków. 

Na naj krót szym dy stan sie star to wa ła
Mo ni ka Jad czak. Uczen ni ca I LO Kro to -
szyn i re pre zen tant ka Kro to szyń skiej
Gru py Bie go wej do tar ła do me ty ja ko
pierw sza spo śród ko biet z cza sem 21: 18.
W bie gu tym star to wał tak że jej oj ciec,
Piotr Jad czak, któ ry uzy skał czas 22: 12
i za jął trze cie miej sce w ka te go rii M40.

(AN KA)

BIEGI

Zwycięstwo Moniki Jadczak
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Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu

bó lu krę go słu pa
po le cam te ra pię
Dr. Co xa. Po zwa la
ona bo wiem
na bez ope ra cyj ne
z m n i e j  s z e  n i e
prze pu kli ny dys -
ku i je go re ge ne ra -
cję na wet do 30 pro cent. To me to da bez -
piecz na i ła god na, a przede wszyst kim
sku tecz na. Mo gą z niej sko rzy stać pa cjen -
ci z ta ki mi do le gli wo ścia mi jak rwa kul -

szo wa i bar ko wa, drę twie nie, mro wie nie
koń czyn itp. Wcze śniej je dy nym wyj -
ściem był za bieg chi rur gicz ny, lecz dzię ki
te ra pii Dr. Co xa ope ra cji moż na unik nąć.

Me to da ta da je efekt w po sta ci po -
mniej sze nia się prze pu kli ny dys ku,
dzię ki cze mu zmniej sza się ucisk na ko -
rze nie ner wo we, co przy no si ulgę w bó -
lu. Po nad to do cho dzi do po więk sze nia
się otwo rów mię dzy krę go wych i przy -
wra ca ny jest ruch w sta wach krę go słu -
pa. Naj waż niej szy efekt to re ge ne ra cja
krąż ków mię dzy krę go wych, któ re sta ją
się bar dziej na wod nio ne, od ży wio ne
i więk sze.


