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INWESTYCJE

Galeria Krotoszyńska
będzie rozbudowana

9 października na terenie Galerii Krotoszyńskiej odbyła się konferencja
prasowa, której celem było przekazanie informacji na temat planów rozbudowy tego centrum handlowego.

Wydawca:Wielkopolska Squad S.C.

SULMIERZYCE

Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny:
Andrzej Kamiński 691 275 725
a.kaminski@glokalna.pl
Grzegorz Nowak

Wizyta delegacji z Węgier i Ukrainy

g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,

Na zaproszenie burmistrza Dariusza
Dębickiego w Sulmierzycach gościły
delegacje z węgierskiej gminy Balatonfenyvesh oraz ukraińskiej wsi
Ułanów. Celem tych wizyt była realizacja rozpoczętej w 2006 roku
współpracy
polsko-węgierskiej
miast partnerskich oraz podpisanie
umowy z ukraińską miejscowością
z Obwodu Winnickiego.

g.kotecki@glokalna.pl

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

W trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach Dariusz Dębicki
oraz Sergiej Gołobenko, burmistrz Uła-

FOT. www.sulmierzyce.pl

Jak powiedział Patryk Rzepka, manager Galerii Krotoszyńskiej, rozmowy
dotyczące rozbudowy GK trwają już
od kilku miesięcy. – Najemcy lokali
od dłuższego czasu pytają o dodatkowe
miejsca w obiekcie – wyjaśniał. – Docelowo ma powstać co najmniej dziesięć
nowych sklepów. Powierzchnia najmu
wyniesie 3300 metrów kwadratowych,
a całości – 4100 metrów kwadratowych.
Jeszcze toczą się rozmowy z potencjalnymi najemcami, dlatego jest zbyt wcześnie, żeby mówić o konkretnych firmach. Nie planujemy oczywiście likwidować marek, które już są u nas obecne.
Pojawią się zupełnie nowe – zapowiedział manager Galerii.

Powstanie także nowy parking. Wjazdy i wyjazdy do centrum handlowego będą umiejscowione od ulic Benickiej i Słodowej. Zakończenie prac przewiduje się
na przełom lat 2019 i 2020. Inwestorem
rozbudowy jest przedsiębiorstwo KSH.
Podczas spotkania mówiono także
o budowie restauracji McDonald’s, która
ma powstać w pobliżu Galerii. – Z pewnością budowa McDonald's umożliwia
również działania dla inwestora Galerii
Krotoszyńskiej – stwierdził Patryk Rzepka. Restauracja ma stanąć przy ulicy Mickiewicza, na terenie po byłym browarze.
Jej otwarcie planowane jest na grudzień
tego roku. Będzie to obiekt typu McDrive, z linią obsługi bezpośrednio dla kierowców samochodów. Znajdzie się tam
naziemny parking na około 130 samochodów. W restauracji będzie 60 miejsc siedzących w strefie ogólnej i 20 w strefie
McCafe.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

nowa, podpisali umowę o wzajemnym
partnerstwie i współpracy.
Ponadto na ręce radnego z gminy Balatonfenyvesh D. Dębicki wręczył akt
nadania Lombárowi Gáborowi tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Sulmierzyce. Wyróżniony nie mógł uczestniczyć
w uroczystości ze względów osobistych.
Po części oficjalnej dla zaproszonych
gości wystąpił chór szkolny, a swoje umiejętności taneczne zaprezentowały dzieci
z miejscowego przedszkola i uczennice
szkoły podstawowej.
Zagraniczni goście udali się również
na wycieczkę do Wrocławia, gdzie zwiedzili najpiękniejsze miejsca.
(NOVUS)
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KOŹMIN WLKP.

W trakcie niedawnego spotkania
z sołtysami burmistrz Koźmina
Wlkp., Maciej Bratborski, podziękował gospodarzom wsi za pracę i zaangażowanie społeczne. Była to
ostatnia w tej kadencji samorządu
narada z sołtysami.
Była to więc okazja do podsumowania czteroletniej współpracy. Tematem
przewodnim spotkania były jednak planowane od nowego roku zmiany w systemie gospodarowania odpadami. Od 1
stycznia na terenie gminy Koźmin
Wlkp. mieszkańcy, którzy zadeklarowali
prowadzenie selektywnej zbiórki odpa-

dów, będą musieli wrzucać popiół z pieców do oddzielnych pojemników, które
otrzymają nieodpłatnie w użyczenie. Będą one odbierane spod posesji w okresie
od października do kwietnia, raz na dwa
tygodnie, zgodnie z harmonogramem
odbioru odpadów, który będzie obowiązywał w 2019 roku.
Jak wyjaśnił burmistrz, wyodrębnianie frakcji popiołu z odpadów komunalnych ma uzasadnienie ekonomiczne.
Cena za wysegregowany popiół jest bowiem niższa niż za zmieszane odpady
komunalne, których tym sposobem będzie mniej.
OPRAC. (NOVUS)

BIADKI

9 października miał miejsce oficjalny
odbiór ulicy Leśnej w Biadkach.
Na miejscu byli obecni pracownicy
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz
przedstawiciele wykonawcy inwestycji.

Ulica Leśna utwardzona

FOT. www.krotoszyn.pl

FOT. www.kozminwlkp.pl

Ostatnie spotkanie z sołtysami

Roboty budowlane polegały
na utwardzeniu destruktem bitumicznym (pofrezowym) istniejącej nawierzchni drogi o długości około 500 m
i szerokości od 3 do 4,5 m, utrwaleniu
powierzchniowym emulsją asfaltową
i grysem kamiennym oraz obustronnym
utwardzeniu kruszywem granitowym
poboczy o szerokości 0,4 m. Koszt tego
zadania wyniósł ok. 130 tys. zł.
(NOVUS)
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DEBATA

Zgadzają się w wielu kwestiach
W niedzielę w restauracji „U Bielawnego” odbyła się debata kandydatów z okręgu nr 1 do Rady Powiatu
Krotoszyńskiego.
Dyskutowano
o wielu ważnych zagadnieniach, m.
in. o szpitalu, edukacji, drogach czy
promocji naszego powiatu.
W spotkaniu udział wzięli starosta
Stanisław Szczotka (Polskie Stronnictwo
Ludowe), wicestarosta Paweł Radojewski
(Samorządowa Inicjatywa Obywatelska)
i radny powiatowy Dariusz Rozum (Koalicja Platforma Obywatelska / Nowoczesna). Z zaproszenia nie skorzystali Andrzej Skrzypczak (Prawo i Sprawiedliwość) i Zbigniew Brodziak (Obywatelskie
Porozumienie Samorządowe). Moderatorem dyskusji był Mariusz Ossowski, dyrektor Ośrodka Kultury w Pogorzeli.
W pierwszej kolejności rozmawiano
o przyszłości krotoszyńskiego szpitala
w kontekście rozpoczętej rozbudowy. Nie
pominięto głośnych ostatnio spraw, które
nieco nadszarpnęły wizerunek tej placówki.
– Nie chciałbym wystawiać złej opinii innym szpitalom, ale zdarzają się takie
historie, że jakiś powiat musi płacić dożywotnie odszkodowanie rodzinie dziecka – mówił S. Szczotka. – U nas tego nie
ma. Zdarzają się oczywiście incydenty,
które są mocno rozdmuchiwane przez
media. Powiem tak – nasza decyzja o rozbudowie szpitala uruchomiła pewne gremium lekarsko-biznesowo-polityczne,
któremu nie na rękę jest to wszystko i dążą za wszelką cenę do tego, by wystawiać
szpitalowi złą opinię w Polsce. Są proble-

my, ale głównie związane z odpowiednią
kadrą lekarzy, których po prostu brakuje,
nie tylko w krotoszyńskim szpitalu.
Starosta odniósł się do niedawnej
sprawy, kiedy to półroczne dziecko trafiło
do krotoszyńskiego szpitala. Jak zaznaczył, nie jest prawdą, że lekarka odmówiła
pomocy i że nie zleciła niezbędnych badań. – Problem pojawił się wtedy,
gdy – mając do dyspozycji dwie karetki – lekarka kazała rodzicom jechać
do Ostrowa własnym samochodem. Z tego, co się dowiedziałem, pani doktor niedługo przestanie pracować w naszym
szpitalu – dopowiedział S. Szczotka.
Jego opinię podzielali pozostali kandydaci. – W ramach naszych możliwości

finansowych możemy starać się modernizować szpital i doposażać w nowy sprzęt
medyczny. Nie możemy jednak mieć
wpływu na politykę kadrową i na to, co
się dzieje wewnątrz szpitala – wyjaśnił P.
Radojewski.
– Oczekuje się od lekarzy i pielęgniarek olbrzymiej empatii, a to nie idzie
w parze z zarobkami. Myślę, że to jest problem, nad którym trzeba się mocno pochylić, bo za jakiś czas kadry w ogóle nie
będzie – stwierdził D. Rozum
Jeśli chodzi o edukację, to wszyscy
kandydaci skupili się na szkolnictwie zawodowym, które – jak przyznali – w ostatnich latach zostało zepchnięte
na margines. Zwrócono uwagę na fakt, że

na rynku pracy brakuje wykwalifikowanej kadry rzemieślników. Wielu wyjechało za granicę.
D. Rozum zauważył, że problem ów
istnieje od 25 lat i nikt go nie chciał zauważyć. – Kiedy cztery lata temu zostałem radnym powiatowym, moim priorytetem było podjęcie działań w celu zmiany tego stanu rzeczy. Powstała Powiatowa
Rada Oświatowa, która wespół z pracodawcami, przedsiębiorcami i dyrektorami szkół stara się złagodzić ten problem.
Po części się to udało. Zainteresowanie
kierunkami zawodowymi znacznie wzrosło – oznajmił D. Rozum.
Starostowie natomiast przypomnieli
o organizowanych od paru lat Powiato-

wych Targach Pracy. Wydarzenie to przyciąga przedstawicieli szkół średnich oraz
przedsiębiorców, u których uczniowie
często mają możliwość odbycia praktyk
zawodowych.
Trudnym tematem jest także szkolnictwo specjalne. Kandydaci zgodnie
stwierdzili, że trzeba będzie podjąć w kolejnej kadencji strategiczne decyzje, bowiem szkoły specjalne generują spore straty. Najlepszym rozwiązaniem byłoby
utworzenie jednego ośrodka kształcenia
specjalnego. Obiekty, w których teraz
funkcjonują placówki specjalne, są stare,
niedostosowane do standardów, niespełniające wymogów.
W kwestii dróg starosta przyznał, że
wiele inwestycji nie udałoby się zrealizować bez pomocy samorządów gminnych.
W przyszłym roku planowana jest finalizacja następujących inwestycji – ulice
Chwaliszewska i Langiewicza w Krotoszynie, ulice Floriańska i Podgórna w Koźminie Wlkp., ścieżka rowerowa do Konarzewa i Baszkowa, dokończenie ścieżki
Henryków-Rozdrażew, poszerzenie drogi
Rozdrażewek-Dąbrowa, chodnik w Nowej Wsi, chodnik na ul. Kaliskiej w Sulmierzycach, ul. Baszkowska w Kobylinie,
ścieżka rowerowa ze Smolic do Raszew.
Kandydaci zgodzili się co do tego, że
dzięki osiągnięciom klubów sportowych
i poszczególnych zawodników powiat ma
znakomitą promocję i trzeba to wspierać.
Dlatego przewiduje się stworzenie harmonogramu, które będzie dokładnie informował o skali przyznawanych za dane
osiągnięcia nagród. Wszyscy stwierdzili
też, że warto pochylić się, wespół z klubami i stowarzyszeniami, nad wypracowaniem jakiejś imprezy, która byłaby w stanie ściągnąć do Krotoszyna ludzi z całej
Polski.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Bieżąco
KONARZEW

Wkrótce boisko będzie gotowe

W Konarzewie dobiega końca budowa boiska sportowego. Inwestycja ta
realizowana jest w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Gmina Zduny złożyła do tego programu dwa
wnioski o dofinansowanie i oba zostały pozytywnie rozpatrzone.
Ponad 21 tys. zł dotacji zostanie przeznaczone na zakup i montaż tzw. piłkochwytów i nowych bramek w Konarzewie. W ramach wkładu własnego społeczność wsi, która od dawna zabiegała o mo-

dernizację boiska sportowego, wyrówna
nawierzchnię i zadba o trawnik.
W tej chwili powierzchnia boiska jest
nierówna, bramki są zniszczone, a ogrodzenia, które by zatrzymywało piłki, brakuje.
Baszków natomiast otrzyma 30 tys. zł.
na dalsze zagospodarowywanie terenu
przy świetlicy wiejskiej i szkole. Powstanie
tam przystanek „Zatrzymaj się na chwilę...”
ze stojakami na rowery, ławkami i zielenią.
Kolejny fragment obszaru zostanie utwardzony i oświetlony ekologicznymi lampami
z czujnikami zmierzchu. Oba projekty będą zrealizowane jeszcze w tym roku.
(NOVUS)
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NA DRODZE

Nielegalne automaty do gier
Cztery nielegalne automaty do gier
hazardowych zostały zarekwirowane
przez krotoszyńskich policjantów
i funkcjonariuszy urzędu celnego
w Kaliszu. Za przestępstwo karno-skarbowe grozi nawet do trzech lat
pozbawienia wolności.
FOT. KPP Krotoszyn

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie oraz Urzędu Celno-Skarbowego w Kaliszu zlikwidowali
dwa nielegalne salony gier hazardo-

KROTOSZYN

Ewakuowano mieszkańców
Wieczorem 4 października doszło
do zadymienia jednego z mieszkań
w budynku wielorodzinnym na ulicy 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej
w Krotoszynie. Zarządzono ewakuację wszystkich mieszkańców. Jedna osoba została przewieziona
do szpitala.
Do zdarzenia wysłano dwa zastępy
zJednostki Ratowniczo-Gaśniczej wKrotoszynie oraz jeden z miejscowej OSP. W jednym z mieszkań dym wydobywał się z pie-

ca, mimo że w nim się nie paliło. Mieszkańcy lokalu znajdowali na zewnątrz.
Strażacy, wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych i urządzenia pomiarowe, przystąpili do sprawdzania
mieszkań. Pomiary wykazały obecność
tlenku węgla. Podjęto więc decyzję o ewakuacji lokatorów pozostałych mieszkań.
Łącznie ewakuowano 20 osób. Jedno
dziecko skarżyło się na złe samopoczucie,
o czym strażaków poinformowali rodzice.
Wezwano więc Zespół Ratownictwa
Medycznego, a do czasu jego przybycia

wych. 3 października weszli do dwóch
lokali mieszczących się w Krotoszynie.
Tam znaleźli łącznie cztery automaty
do gier hazardowych. W lokalach zastali osoby prawdopodobnie zajmujące się
obsługą „salonu gier”. Obecnie trwają
czynności wyjaśniające wszystkie okoliczności tej sprawy.
Po nowelizacji Ustawy o grach hazardowych, która weszła w życie 1
kwietnia 2017 roku, właścicielowi lokalu oraz właścicielowi automatów
grozi grzywna w kwocie 100 tysięcy
złotych od każdej zabezpieczonej maszyny oraz kara do trzech lat pozbawienia wolności.
(NOVUS)

strażacy udzielili poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, polegającej
na wsparciu psychicznym oraz tlenoterapii. Gdy karetka pogotowia dotarła
na miejsce, zdecydowano o zabraniu
dziecka do szpitala.
Z pieców, w których się paliło, usunięto materiał palny i wyniesiono na zewnątrz. Na bieżąco monitorowano oraz
wietrzono mieszkania, gdzie wykazano
obecność tlenku węgla. Po dokładnym
przewietrzeniu wszystkich pomieszczeń
ratownicy po raz kolejny sprawdzili
wszystko urządzeniem wielogazowym.
Zagrożeń nie stwierdzono i mieszkańcy
mogli wrócić do swoich domostw.

5 października w miejscowości Kuklinów (gmina Kobylin) doszło
do zdarzenia drogowego. Jadący
drogą krajową samochód osobowy
z nieznanych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo.
Na miejsce wysłano dwa zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie, po jednym z OSP Kobylin i OSP
Kuklinów, pogotowie ratunkowe oraz policję. Jak ustalono, samochód osobowy
marki Seat Ibiza zjechał z drogi i uderzył
w drzewo. Rozbity pojazd znajdował się
w rowie. Dwie osoby samodzielnie opuściły samochód.

Uwięziony w kabinie koparki

ZDUNY

Na miejsce skierowano po jednym zastępie z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie oraz z OSP Zduny. Jak się
okazało, paliło się w kotłowni w budynku
jednorodzinnym. Mieszkańcy znajdowali
się na zewnątrz, nikt nie odniósł obrażeń.

FOT. PSP Krotoszyn

4 października w budynku jednorodzinnym w Zdunach wybuchł pożar.
Nie szczęście nikomu nic się nie stało.

Strażacy, wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych i w linię gaśniczą,
weszli do pomieszczenia i przystąpili
do gaszenia pożaru. Po uporaniu się

z ogniem cały budynek przewietrzono,
a następnie sprawdzono urządzeniami
pomiarowymi, nie stwierdzając zagrożeń.
(NOVUS)

(NOVUS)

SMOSZEW

(NOVUS)

Ogień
w kotłowni

Strażacy udzielili kwalifikowanej
pierwszej pomocy uczestnikom zdarzenia, która polegała na stabilizacji odcinka
szyjnego kręgosłupa oraz na wsparciu psychicznym. Potem poszkodowanymi zajął
się Zespół Ratownictwa Medycznego.
– Kierujący samochodem marki Seat
Ibiza 62-letni mieszkaniec gminy Kobylin
zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne
drzewo. Pasażerka została przetransportowana do szpitala, ale okazało się, że nie odniosła poważniejszych obrażeń. Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 250
złotych – informuje Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

FOT. PSP Krotoszyn

Z POLICJI

FOT. PSP Krotoszyn

Osobówka uderzyła w drzewo

8 października na jednej z posesji
w miejscowości Smoszew (gmina
Krotoszyn) doszło do nieszczęśliwego wypadku. W trakcie wykonywania prac gospodarskich koparko-ładowarka przygniotła mężczyznę. Poszkodowany został przewieziony
do szpitala.
Gdy służby ratownicze dotarły
na miejsce, koparko-ładowarka leżała
na boku, a w kabinie znajdował się przytomny mężczyzna. Operator nie mógł samodzielnie opuścić pojazdu, gdyż konstrukcja maszyny zablokowała mu dolną
kończynę.

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia strażacy ocenili stan poszkodowanego, następnie ustabilizowali pojazd
i przy pomocy poduszek pneumatycznych unieśli leżącą koparkę na taką wysokość, która umożliwiła mężczyźnie
opuszczenie kabiny.
Ratownicy medyczni opatrzyli obrażenia poszkodowanego, po czym przetransportowano go do krotoszyńskiego
SOR-u. – Na ten moment policjanci badają wszystkie okoliczności, które doprowadziły do tego wypadku – komentuje
Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej
Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

Materiały Sponsorowane
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Rozmowa Miesiąca

12

WTOREK, 16 października 2018

WYWIAD

Nie miewam kryzysów twórczych
Niedawno w Zdunach gościła Katarzyna Bonda, autorka bestsellerowych kryminałów. Nam udało się
porozmawiać z tą niezwykle popularną pisarką. Wywiad przeprowadził Michał Kobuszyński.

– Z samym słowem ,,królowa” nie
mam żadnego problemu, ponieważ każda
kobieta powinna być królową dla swojego
mężczyzny. A tak na poważnie – traktuję
to jak dobry żart. Piszę powieści kryminalne od kilkunastu lat. Gdy zaczynałam,
na polskim rynku rocznie na palcach obu
rąk można było wymienić tytuły powieści
kryminalnych. Dzisiaj wychodzi ich pewnie 400 każdego roku. Oznacza to, że
zwielokrotnienie jest czterdziestokrotne.
Na rynku pisarskim jest wielu królów, królowych, książąt czy hrabiów. Można dowolnie żonglować tymi tytułami. Dla
mnie nie mają one żadnego znaczenia.
Nie ma znaczenia, czy czytelnik sięga
po moją książkę ze względu na zawartość
kryminalną, obyczajową, społeczną, historyczną czy psychologiczną. Jeśli pan spojrzy na moje książki szerzej, nie tylko z pozycji kryminału, to będę dumna i znacznie bardziej zadowolona.
W każdej powieści zaskakuje Pani
czytelników przewrotną fabułą, nowymi
postaciami, nieoczekiwanymi zwrotami
akcji, zaskakującymi zakończeniami.
Skąd Pani czerpie inspiracje do tworzenia nowych historii?

– W moich książkach nie opowiadam o zbrodni sensu stricte. One są pewną osią, ramą do obrazu. A najważniejszą
rzeczą, którą chcę czytelnikom przekazać, jest odsłonięcie pewnego sekretu, tajemnicy rzeczywistości, w której konkretni bohaterowie żyją. Każda z moich książek zawiera pierwiastek prawdy. Buduję
fabułę na elementach prawdziwych
spraw, rzeczywistych historii i opowieści.
Żaden z opisywanych elementów nie jest
wydumany.
W swoich książkach pokazuje Pani
ciemną stronę człowieka. Jak Pani myśli, dlaczego czytelników pociągają tego
typu kwestie, będące na porządku
dziennym w każdym kryminale?

– To jest bardzo skomplikowany temat, na bazie którego ludzie robią doktoraty i profesury nawet. Mam swoją własną
teorię. W Rosji poziom bezpieczeństwa
socjalnego ludzi jest niski. Kryminały,
które się tam sprzedają, są jak komedie.
Nawet twórczość słynnej Aleksandry Ma-

FOT. Gosia Turczyńska

Zygmunt Miłoszewski, także autor
kryminałów, nazwał Panią „królową
polskich kryminałów”. Jak pani odbiera
takie wyróżnienie?

ryniny, która w Polsce święci triumfy, tam
jest zaliczana do gatunku „lekkich” opowieści. Siła ciężkości jest przerzucona
na elementy, dzięki którym możemy odetchnąć, zrelaksować się, choćby przy fragmentach humorystycznych. A trzeba powiedzieć, że ona jest jedną z najpopularniejszych autorek w tamtych rejonie. Jest
wielu autorów, którzy piszą śmieszne kryminały, tak jak u nas Joanna Chmielewska w czasach PRL-u. Dlaczego święciła
takie triumfy, gdy mieliśmy w tamtym
czasie ciężką sytuację? Ten rodzaj systemu politycznego był dotkliwy dla większości ludzi i nie dawał poczucia wolności. Teraz mamy inne czasy, choć można
się spierać, jak to wygląda politycznie czy
finansowo. Są ludzie, którzy nie mają pracy, którzy borykają się z rozmaitymi problemami. Ale mamy co do garnka włożyć.
Jeśli pan pojedzie do świątyni konsumpcjonizmu – do wielkiego molocha z ubraniami, sklepami, kinami, kawiarniami, to
nie można tam zaparkować. Wszyscy ludzie, którzy narzekają, że nie mają pieniędzy, wyjeżdżają tam na zakupy, spędzają
tam swój wolny czas. Czasami się zastanawiam, jak to jest możliwe i gdzie jest ta
bieda. Jej de facto nie ma. To nie są te czasy, w których żyła moja matka. Nasz poziom bezpieczeństwa i komfortu jest dzisiaj dosyć wysoki.
Na drugiej linii mamy skandynawskie kraje, które niesamowicie otwarły się
na powieści kryminalne. Tamtejsi autorzy opisują naprawdę dramatyczne historie – seryjni mordercy szaleją z maczeta-

mi, są pokrojone ciała, zwłoki wieszane
na skałach. To tak wydumane i udziwnione zbrodnie, że bardzo rzadko dochodzi
do takich w rzeczywistości. W tych krajach tzw. socjal jest na bardzo wysokim
poziomie, ludzie dużo zarabiają i poziom
bezpieczeństwa jest wysoki. Oczywiście,
mają inne problemy – samotność, samobójstwa, alkoholizm.
Tak więc wedle mojej teorii, im bardziej bezpieczna rzeczywistość, tym chętniej człowiek sięga po opowieści, które
ociekają krwią. A dlaczego? Bo potrzeba
nam takich emocji. A jeśli żyjemy w rzeczywistości mocno kryminalnej, nie mamy potrzeby dodatkowo czytać takich powieści. Ale gdy jesteśmy bezpieczni, to
pod kołderką czy przy herbacie chętnie
poczytamy o zbrodniach. Myślę, że to
zdrowe podejście. W prawdziwym życiu
nie powinniśmy mieć kryminałów, a romanse, którymi ja akurat się nie zajmuję.
Powieść kryminalna przejęła również
funkcję, jaką niegdyś spełniały gazety. Dziś
już nie ma miejsc, gdzie można by opublikować naprawdę prawdziwy reportaż.
Wszystko bowiem zmierza ku newsowi
i klikalności. A czytelnik potrzebuje pogłębienia tematu, chce się dowiedzieć o przyczynach i skutkach pewnych spraw. Niegodziwość musi być wyjaśniona, bo człowiek chce rozwiązania zagadki. I powieść
kryminalna tego właśnie dostarcza.
A czy nie obawia się Pani, że zabraknie kiedyś nowych pomysłów? Nie
boi się Pani tzw. kryzysu twórczego?

– A czy pan obawia się, że zabraknie
panu tematów dziennikarskich..? Jeśli się
rozwijamy, to nie ma takiej możliwości.
Martwię się tylko, żeby wystarczyło mi
zdrowia i życia. Nie ma takiej opcji, że jakiekolwiek laury staną się końcem, bo
od dawna mogłabym przestać pisać. Miliony sprzedanych egzemplarzy, tłumaczenia na inne języki – mogłabym zrobić
sobie pięć lat przerwy, żeby odpocząć.
Wyjechać na drugi koniec świata i zająć
się swoim życiem. Moja dokumentacja
jest jednak dosyć bogata. Mam kilka kartonów, żebym mogła pisać dalej. A jeśli zabraknie mi materiałów, to ruszę w drogę
i coś na pewno znajdę... Ja wręcz się nasycam, gdy piszę. Jest to dla mnie jak ładowanie baterii. Nie przewiduję sytuacji,
w której osiądę na laurach, wejdę w kapcie i przestanę być ciekawa świata. Jeśli
ktoś podchodzi do tej sprawy bałwochwalczo i jest megalomanem skupiającym się tylko na sobie, to nie powinien
być pisarzem. Prędzej czy później się
skończy i dopadnie go tzw. kryzys twórczy. Ja nie miewam kryzysów twórczych.
Niekiedy jedynie marzę, by się wyspać, bo
mam tak wiele pracy. Głowię się nad fabułą, nad wielością wątków, nad tematami i kontekstami. Chcę wszystko ułożyć
tak, żeby było zrozumiałe dla każdego
czytelnika – zarówno profesora uniwersytetu, jak i pana z masarni. To jest bardzo
trudne. O wiele łatwiej jest napisać piękną metaforę, gdzie wrzuci się dużo neologizmów i figur poetyckich. Wtedy można
pompować swoje ego. Nie robię tego,
gdyż chcę, żeby czytelnik uczestniczył
w rzeczywistości, którą mu funduję, żeby
miał poczucie, iż nie tylko rozumie, ale
jest jednym z uczestników tej historii, żeby się bał. Jak pan jest pod wodą z nurkiem, który odkrywa akurat zwłoki, to
chcę, żeby się pan przestraszył ręki, która
po pana sięga.
Która z Pani książek stanowiła dla
pani największe wyzwanie pod względem pisarskim i poruszanej tematyki?

– Wszystkie! Za każdym razem
podnoszę poprzeczkę tak wysoko, że nie
ma innej drogi. Inaczej nie potrafiłabym
żyć. Uważam, że każdy człowiek, który
postępuje w ten sposób, zawsze będzie
szczęśliwy. Trzeba stawiać sobie cele,
które się realizuje. To daje poczucie satysfakcji. Nie piszę książek przez kilka
miesięcy, lecz kilka lat. To oznacza, że
w tym momencie wyjmuję z życia tylko
tę historię i poświęcam jej wszystko, mój
czas, rodzinę. Nie wybieram błahych historii, które mnie nie fascynują i które
nie stanowią wyzwania. Byłoby to głupie. To tak, jakby pan wiązał się z kobietami, których nie szanuje, które uważa

za głupie i nieatrakcyjne. Źle by to o panu świadczyło. Pan wybiera kobietę dla
siebie – najpiękniejszą, której wszyscy
będą panu zazdrościć, która będzie wielbić pana. Tak samo jest z pisaniem. Traktuję moją pracę w pełni racjonalnie
i pragmatycznie. Staram się nie rozklejać
przestrzeni artystycznych, nieopartych
o rzemiosło. To jest dla amatorów. Ja jestem zawodowcem i z tego żyję.
Sporo Pani pisze – to już wiemy.
A czy dużo Pani czyta? Jakich pisarzy
darzy Pani szczególną estymą?

– Mogę podać konkretne tytuły, ponieważ niektóre książki moich ukochanych autorów mnie po prostu aż tak nie
poruszają. Traktuję z estymą więc ich
dzieła wybiórczo i tak należy pochodzić
do świata. Oto więc: „Middlesex” Jeffreya Eugenidesa, tomy opowiadań – „Przestępstwa” i „Wina” – Ferdinanda von Schiracha, „Żar” Sándora
Máraia, „Anna Karenina” Lwa Tołstoja,
„Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa. A jeśli chodzi o kryminały, to „Czarne minuty” Martina Solaresa, „Rzeka tajemnic” Dennisa Lehane'a. Mogłabym
wymieniać do rana książki, które zostają
u mnie na półce. Nie kieruję się gatunkiem. Nie ma dla mnie znaczenia, na jakiej półce autor „stoi”. Każdy ma swoje
gusta. Dla mnie wysoką artystycznie literaturą jest to, co zrobił Eugenides
w „Middlesex”. Stworzył sagę rodzinną,
rozgrywającą się w trzech miejscach
na świecie, na przestrzeni kilku pokoleń.
Z kolei książka Donny Tartt „Tajemna historia” jest odwróceniem historii kryminalnej. Gdyby ta kobieta pisała w Polsce,
odsądzono by ją od czci i wiary. Tak samo
jak to robią krytycy ze mną, biadoląc, że
profanuję gatunek, jakim jest kryminał.
Uważają, że powinien być absolutnie ortodoksyjny. Donna Tartt, zabawiając się
formą kryminalną, stworzyła genialną
opowieść o grupie przyjaciół. Zbudowała
na tysiącu stron prawdziwą zagadkę, której rozwiązanie znamy od początku,
a jednak powieść trzyma w napięciu. To
jest prawdziwa sztuka!
Pani książki cieszą się coraz większą popularnością. Czy pojawiły się propozycje ekranizacji? Trzeba przyznać,
że brakuje w Polsce dobrego kina kryminalnego, z ciekawą i pociągającą fabułą, którą można znaleźć w Pani powieściach.

– Owszem, pojawiły się takie propozycje. Nie mogę niestety więcej ujawnić.
Jest teraz sprzyjająca fala na adaptacje, co
mnie bardzo cieszy. Jestem absolutną fanką seriali ze skomplikowaną kompozycją – na Showmaxie, HBO czy Neftlixie.
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DAF-MAL

Takich ludzi to ze świecą szukać
Dziś kolejna, a zarazem już ostatnia
odsłona opowieści o Dariuszu Fabianowskim i jego firmie ogólnobudowlanej Daf-Mal. Tym razem jednak
skupimy się na jej właścicielu, który
osiągnął wiele nie tylko na płaszczyźnie zawodowej. Działa bowiem nader aktywnie również na niwie sportowej, a ponadto wielokroć angażuje
się w akcje charytatywne. Życiowym
sukcesem pana Darka jest także jego rodzina. Poznajmy zatem założyciela Daf-Malu od nieco innej strony,
niekoniecznie tej zawodowej – bo tę
sferę przybliżyliśmy naszym Czytelnikom w poprzednich częściach.
Dzięki ciężkiej pracy, wytrwałości,
cierpliwości i uczciwości można wiele
osiągnąć. Nie tylko na polu zawodowym,
ale także w kwestii realizacji swoich marzeń. Pasja jest tym, co karmi naszą duszę.
To ona pozwala człowiekowi na relaks
i rozwój, na spełnianie się. Każdy z nas,
w większym bądź mniejszym stopniu,
jest zaabsorbowany sprawami, które znajdują się w orbicie naszych pozazawodowych zainteresowań.
Pasjonat sportu

Dariusz Fabianowski nie jest wyjątkiem. Jego pasją jest sport. – Sportem interesuję się od dzieciństwa – przyznaje. – Mieszkałem wówczas w Łagiewnikach i do dziś pamiętam, jak z kolegami
graliśmy w piłkę nożną. Pierwsze kroki
w sporcie stawiałem w Piaście Kobylin.
Po przeprowadzce do Krotoszyna wstąpiłem do Astry Krotoszyn. Sportem żyłem
zawsze. Jest to dla mnie odskocznia
od spraw codziennych. Okresem przejściowym – bez sportu – była półtoraroczna
służba wojskowa, którą musiałem odbyć.
Potem założyłem firmę i wówczas nie było
czasu, by mocno poświęcić się mojej pasji.
Gdy firma Daf-Mal zaczęła lepiej prosperować, o pomoc poprosiła pana Darka
krotoszyńska Astra. – Wkrótce wybrany
zostałem na wiceprezesa tego klubu – wspomina nasz rozmówca. – Niestety, nasze drogi się rozeszły, jednak mimo
wszystko do dziś chętnie pomagam
Astrze, która jest mi po prostu bliska.
Jakiś czas temu D. Fabianowski swoje
serce w pełni oddał sumo. – Dariusz Rozum zaangażował mnie w różne działania
związane z tą dyscypliną sportu – mówi. – Udzielałem się nader aktywnie w tej
sferze, aż zostałem zauważony i dziś pełnię funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Sumo. Ponadto zacząłem sędziować zawody sumo na arenie międzynarodowej.
Sumo i piłka nożna to nie wszystko.
W 2004 pan Darek wstąpił w szeregi krotoszyńskiego Bractwa Kurkowego. – Stało

się to za sprawą śp. brata Małeckiego oraz
brata Jerzego Piotrowskiego. Można powiedzieć, że zrobiłem to bez wiedzy mojej małżonki, która była przeciwna temu,
bym brał sobie na głowę kolejne obowiązki – uśmiecha się właściciel Daf-Malu. – Dziś jednak mi kibicuje i wspólnie
z dziećmi przeżywamy działalność
w bractwie – dodaje.

Człowiek o wielkim sercu

D. Fabianowski ma w sobie dużo
empatii i altruizmu, co potwierdzają
opinie wielu osób. W razie potrzeby zawsze jest gotów niezwłocznie pomóc.
Dlatego też bardzo chętnie włącza się
w rozmaite akcje charytatywne. – Bardzo fajnym przedsięwzięciem jest impreza „VIP-y śpiewają” – zazna-

cza. – Od paru lat biorę udział w tym
przedsięwzięciu. Dwa razy nawet śpiewałem. Wprawdzie słuch mam taki, jakby mi słoń na ucho nadepnął, ale z pomocą mojej córki, Sandry, która przepięknie śpiewa, dałem radę – śmieje się.
Pan Darek wielokrotnie uczestniczy
we wszelkiego rodzaju licytacjach, które
mają na celu zebranie środków na rzecz
potrzebujących. Często licytuje, ale i nierzadko sam przeznacza jakieś rzeczy na licytacje. Ponadto nie odmawia pomocy
krotoszyńskim przedszkolom.
Monika Kwiatkowska to jedna
z osób, która wiele razy współpracowała
z D. Fabianowskim. – Pan Dariusz zawsze pomaga przy akcjach charytatywnych – oznajmia M. Kwiatkowska. – Takich jak choćby „Tytka charytatywna” czy
„Tornister pełen uśmiechu”. Zaangażował
się także w ostatnie akcje – bieg na rzecz
krotoszyńskich harcerzy i maraton fitness
dla WTZ. Wspierał nas również
przy koncercie dla szkoły muzycznej. Zawsze oferuje swoje wsparcie podczas rozmaitych festynów. Jest na pewno człowiekiem, który ma otwarte serce dla każdego. Na wszystkie prośby zawsze odpowiada pozytywnie. Jest dobry i pomocny.
Bardzo dobrze współpracuje mi się z panem Darkiem, bo takich ludzi jak on to ze
świecą dzisiaj szukać – zaznacza M.
Kwiatkowska.

bianowskich. – Mój tata jest moim największym motywatorem i wsparciem.
Zawsze zachęca mnie do treningów i doradza, żebym mógł osiągać jeszcze lepsze
wyniki w sumo – stwierdza Michał, syn
pana Dariusza. – Poza sportem pomaga
mi w sprawach szkolnych. Ma głowę
na karku i myśli racjonalnie. Dlatego podejmuje właściwe decyzje. Widać to
po rozwoju jego najstarszego dziecka,
czyli... firmy.
– Mój tata ma świadomość tego, jak
ważną sprawą jest odpowiednie wychowanie – mówi Sandra, córka pana Darka. – Zawsze bardzo dużo wymagał ode
mnie i od mojego brata, ale dzięki temu,
że przyłożył się do tego solidnie, co zaowocowało lekką siwizną na jego głowie, dziś
nie musi się za nas wstydzić. Myślę, że jest
urodzonym wychowawcą, uwielbia rozprawiać na ważne dla niego tematy, gawędzić i dyskutować. Mamy bardzo podobne
charaktery, co przy naszej wrodzonej żywiołowości i częstej odmienności zdań daje nieraz wybuchowe efekty w postaci wielogodzinnych debat. Nieraz przyprawia
mnie o ból głowy, ale wiem, że lepszego rycerza, broniącego moich spraw i ratującego mnie z opresji, nigdy nie znajdę – podkreśla Sandra Fabianowska.
A co na to małżonka bohatera tego
tekstu? O swojej żonie krotoszyński
przedsiębiorca zawsze wypowiada się
z uśmiechem na twarzy i z szacunkiem.
W myśl powiedzenia, że mąż jest głową
rodziny, zaś żona szyją, która nią kręci, nie
mogliśmy nie spytać pani Fabianowskiej
o opinię na temat męża...
– Przez 23 lata naszego małżeństwa
były dni słoneczne i burzowe – oznajmia
pani Olga. – Męża nie można za bardzo
chwalić, żeby nie popadł w zbyt duży samozachwyt, ale muszę przyznać, że jest
kochający, rodzinny, opiekuńczy i bardzo
pracowity, a wszystko, co robi, robi z myślą o nas. Mimo że większość dnia spędza
w pracy lub udzielając się społecznie, potrafi znaleźć czas dla mnie i dzieci. Uwielbiamy wspólne podróże, więc staramy się
przynajmniej raz w roku wyjechać w jakieś ciekawe miejsce. Chciałabym oczywiście, żeby częściej bywał w domu, ale
równocześnie zdaję sobie sprawę, że bez
pracy nie byłby sobą, przez co też nie wyobrażam sobie, jak będzie wyglądać jego
emerytura... – kończy z uśmiechem żona
pana Darka.

Rodzina to fundament szczęścia

Pan Dariusz jest człowiekiem rodzinnym. Swoich bliskich stawia
na pierwszym miejscu. Można się jednak zastanowić, czy przy tak aktywnej
działalności na różnych płaszczyznach,
da się nie zaniedbać swojej rodziny? Oddajmy zatem głos członkom familii Fa-

____________
W maju przyszłego roku firma DAF-MAL świętować będzie swój jubileusz.
Dokładnie 16 maja 2019 minie 25 lat,
odkąd „narodziło się” najstarsze dziecko
Dariusza Fabianowskiego.
KLAUDIA BORKIEWICZ
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WTOREK, 16 października 2018
ZSP ZDUNY

POD NASZYM PATRONATEM

Jedynka uczciła generała w pięknym stylu W irlandzkim klimacie

Wtorek, 9 października, był szczególnym dniem w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie. Najpierw odsłonięto tablicę poświęconą generałowi
broni Józefowi Dowborowi-Muśnickiemu, a następnie odbyła się konferencja naukowa na temat powstania wielkopolskiego. Zwieńczeniem
dnia był koncert patriotyczny.
Przed licznie zgromadzoną widownią wystąpił Bartas Szymoniak.
W uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej dowódcy powstania wielkopolskiego udział wzięli m. in. burmistrz Franciszek Marszałek, przewodnicząca Rady
Miejskiej Zofia Jamka, Sławomira Kalak – dyrektor SP nr 1 w Krotoszynie, Piotr
Mikołajczyk – dyrektor Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka, dr
Michał Krzyżaniak – dyrektor Muzeum
Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie, dr
Edward Jokiel – prezes krotoszyńskiego
koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Tablicę poświęcił
ks. prałat dr Aleksander Gendera, proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela.
Dalsza część uroczystości odbywała się
w pobliskiej hali widowiskowo-sportowej.

Po odśpiewaniu hymnu Polski oraz hymnu
szkoły pierwszoklasiści złożyli ślubowanie
i zostali pasowani na uczniów Jedynki.
Potem wszyscy zebrani mieli okazję
wysłuchać dwóch prelekcji. P. Mikołajczyk opowiedział o działaniach powstańczych na Ziemi Krotoszyńskiej, nato-

miast M. Krzyżaniak przybliżył postać generała Józefa Dowbora-Muśnickiego.
Na zakończenie uroczystości odbył się
koncert Bartasa Szymoniaka, który wykonał utwory skomponowane do wierszy takich poetów jak K. K. Baczyński, T. Gajcy
czy A. Słonimski.
– Nasza szkolna uroczystość patriotyczna przybliżyła mieszkańcom miasta
i gminy postać generała broni Józefa Dowbora-Muśnickiego, głównego dowódcy
zwycięskiego powstania wielkopolskiego.
Największą radością dla mnie jest fakt, iż
namurach szkoły, którą kieruję, umieszczona została tablica pamięci generała, któremu Wielkopolska tak wiele zawdzięcza,
a tak niewiele oddała szacunku i pamięci
po latach. Oprócz ciekawych historycznych
wykładów niezwykłym zjawiskiem był
koncert Bartasa Szymoniaka, czyli współczesna ilustracja muzyczna do słów polskich poetów – skomentowała Sławomira
Kalak, dyrektor krotoszyńskiej Jedynki.
Józef Dowbor-Muśnicki urodził
się 25 października 1867 roku w Grabowie. Pochodził z rodziny szlacheckiej i tak
jak jego bracia – Konstanty (później również generał) oraz Czesław (późniejszy

pułkownik) – został żołnierzem armii
carskiej. W chwili wybuchu I wojny światowej był carskim pułkownikiem. Zdecydowanie pokazał swój talent dowódczy.
Gdy utworzono I Korpus Polski, jego
organizację i dowództwo powierzono
właśnie Józefowi Dowborowi-Muśnickiemu. Żołnierze pod jego dowództwem toczyli długie walki z Niemcami i z bolszewikami. Po powrocie do odradzającej się
ojczyzny generał został poproszony o objęcie dowództwa w powstaniu wielkopolskim. Z nieregularnych grup powstańczych stworzył prawie stutysięczną Armię Wielkopolską, która była dobrze wyszkolona i zorganizowana. Brała aktywny
udział w wojnie polsko-bolszewickiej,
zwłaszcza w zwycięskiej bitwie warszawskiej, zwanej Cudem na Wisłą.
Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej generał oddał się do dyspozycji Piłsudskiego, który chciał, aby przejął od gen.
Wacława Iwaszkiewicza, jego dawnego
podwładnego, dowództwo Armii Południowej pod Lwowem. Dowbor odmówił,
bowiem cenił Iwaszkiewicza. W kwietniu 1920 odmówił przyjęcia stanowiska
dowódcy 4 Armii, a w sierpniu tegoż roku
stanowiska dowódcy Frontu Południowego. Wobec tego 6 października 1920 przeniesiony został do rezerwy, a z dniem 31
marca 1924 w stan spoczynku.
Pełniąc funkcje dowódcze w Poznaniu, urzędował w budynku przy placu
Działowym. Miał też własne, dwupokojowe mieszkanie przy ul. Mylnej 15.
W końcu marca 1920 osiadł w Lusowie,
a następnie w Batorowie koło Poznania.
Jako zwolennik apolitycznej armii podczas zamachu majowego opowiedział się
przeciw puczowi.
Zmarł na serce 26 października 1937 w Batorowie. Został pochowany
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu
w Lusowie. Rodzina generała nie miała
lekko. Jego żona zmarła w przededniu bitwy warszawskiej. Jego syn natomiast zginął w niejasnych okolicznościach. Jedna
córka została zamordowana przez Niemców w Palmirach, a druga przez Sowietów
w Katyniu (jako jedyna kobieta).
(KLB)

Od 1 do 4 października uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kilińskiego w Zdunach poznawali kulturę, historię i symbole Irlandii w ramach Tygodnia Irlandzkiego. Jest to jeden z elementów programu Erasmus+, dzięki któremu
uczniowie wyjadą na praktyki zagraniczne do miejscowości Cork.
Pierwszego dnia grupy żywieniowe
przygotowywały potrawy, informatycy – muzykę, a pozostałe osoby wycinały
flagi, koniczyny, tworzyły piękne kapelusze i zabawne brody, a wszystko w celu zrobienia idealnego selfie. Poszczególne klasy
miały też do przygotowania plakat na dowolny temat, który kojarzyłby się z Irlandią.

Kolejny dzień to konkurs na najciekawsze selfie / zdjęcie wśród
uczniów ZSP. Następnego dnia czas
wszystkim umiliły wizualno-muzyczne klimaty irlandzkie, a głównym
punktem był Konkurs Wiedzy o Irlandii. Uczniowie, którzy uczestniczyli
w Tygodniu Irlandzkim, za zajęcie
trzech pierwszych miejsc otrzymali
atrakcyjne nagrody, ufundowane w ramach projektu Erasmus+.
Tydzień Irlandzki zapoczątkował
przygotowania do wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe młodzieży w ramach projektu Erasmus+ „Zawodowcy
południowej Wielkopolski otwarci
na standardy europejskie”.
(ANKA)

ZSP ZDUNY

Patriotycznie w Kilińskim

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego w Zdunach wzięli udział w uroczystościach
upamiętniających wydarzenia związane z odrodzeniem niepodległej
Polski. Z inicjatywy Sebastiana Śwista, nauczyciela historii, w szkole
zorganizowano wystawę poświęconą powstaniu wielkopolskiemu.
Od 1 do 9 października na tablicach
wystawionych w szkolnym holu można
było zapoznać się z historią walk powstańczych w naszym regionie. Jedna z tablic
dotyczyła walk na Ziemi Zdunowskiej.

Ekspozycja była dostępna dzięki uprzejmości Piotra Mikołajczyka, dyrektora
Muzeum Regionalnego w Krotoszynie.
W trakcie uroczystego zakończenia Sebastian Świst, ubrany w strój powstańczy,
opowiedział historię walk na naszym terenie. Towarzyszyła temu prezentacja multimedialna. Z kolei młodzież, we współpracy z nauczycielami języka polskiego, przygotowała program muzyczno-poetycki.
Po szkolnej uroczystości patrol „powstańczy” ruszył ulicami Zdun, by odwiedzić miejsca związane z walkami
w mieście.
(ANKA)
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KOBYLIN

Rozmawiali o ochronie
środowiska
FOT. www.kobylin.pl
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2 października w Kobylinie odbyło
się coroczne spotkanie grupy mieszkańców gminy Kobylin – Koła Gospodyń Wiejskich oraz Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jak zawsze, w ramach obchodów Święta Drzewa, głównym tematem była ochrona środowiska.
W spotkaniu uczestniczył bur mistrz Tomasz Lesiński, który przed-

stawił dorobek inwestycyjny gminy
w mijającej kadencji. Z kolei podinspektor Wiesław Popiołek omówił takie kwestie jak pielęgnacja i sadzenie
drzew, wymiana pieców oraz program
rządowy „Czyste powietrze”, budowa
kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, utylizacja azbestu
i zmiany dotyczące gospodarowania
odpadami.
(NOVUS)

ROZRYWKA

Paintball w Hufcu Pracy

Kadra pedagogiczna Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie zorganizowała
dla 32-osobowej grupy uczestników
jednostki zajęcia terenowe, połączone z akcją pieczonego ziemniaka.
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
w Krotoszynie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, Szkoły Branżowej I stopnia w Kobylinie oraz Szkoły
Branżowej I stopnia w Odolanowie mieli
okazję wziąć udział w paintballu.

Organizatorzy gry poinstruowali
wszystkich o bezpiecznych zasadach poruszania się na przygotowanym terenie,
zapoznali z obsługą sprzętu, wyjaśnili zasady gry i podzielili na drużyny.
Uczestnicy mieli za zadanie m. in.
obronę flagi, odbicie jej czy znalezienie
określonego przedmiotu. Wszyscy
świetnie się przy tym bawili. Po męczących zmaganiach każdy mógł się posilić
kiełbaską z ogniska i pieczonym ziemniakiem.
(ANKA)
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PODŁOGA

Oferta specjalna
Promis Wood
Często dzwonicie do nas z rozmaitymi zapytaniami, np. czy znamy wysokiej klasy hydraulika, dostawcę pieców gazowych etc. Solidnych fachowców nie brak także w branży podłogowej. Dlatego też dziś dopytujemy
naszych Partnerów – firmę Promis
Wood – o możliwości promocyjne, jakie są dostępne w okresie letnim.
Mówi Zbigniew Durka, kierownik
sprzedaży krajowej Promis Wood. – Szanowni Państwo, jesteśmy polską marką,
specjalizującą się w produkcji podłóg
drewnianych, wykonanych z dębu, jesionu i orzecha amerykańskiego. Jeden z zakładów produkcyjnych umiejscowiony
jest w Kobylinie, gdzie pracujemy dla
Państwa od roku 2003. Na najbliższy
kwartał Promis Wood przygotowało dla
Klientów ciekawą ofertę pod kątem części asortymentu. Proponujemy Państwu
promocję związaną z deskami podłogowymi, zachęcając jednocześnie do zapoznania się z całą gamą produktową, która jest dostępna na www.jppromis.pl.
Jesteśmy prężnie rozwijającym się
producentem podłóg drewnianych, li-

tych i warstwowych. Zawsze staramy
się iść z duchem czasu, wyprzedzać rynek, stale poszerzając swój asor tyment. Posiadamy podłogi o szerokiej
gamie wykończeń, a nasza bogata oferta cieszy się uznaniem odbiorców.
Przygotowujemy gotowe podłogi warstwowe i lite. W naszej pracy stawiamy
na jakość, dzięki czemu możemy śmiało stwierdzić, iż tworzymy wyłącznie
produkty o najwyższej klasie, a nasze
naturalne podłogi drewniane pozwalają na wykonanie zindywidualizowanej
przestrzeni do życia na najwyższym
poziomie.
Do naszych kluczowych produktów należą różnorodne parkiety oraz
deski warstwowe o rozmaitym wykończeniu.
Dlatego też w okresie letnim stawiamy na naturalne deski podłogowe,
które są do nabycia w okazyjnych cenach – już od 45zł/m2 brutto.

Owe produkty można nabyć bezpośrednio w zakładzie, umiejscowionym w Kobylinie przy ul. Kolejowej 21
(+48 65 548 24 57).
(RED.)

Z ZAGRANICY

Niezwykła podróż na Litwę
Pobyt na Litwie rozpoczął się
od spotkania krotoszynian z innymi delegacjami z Polski w Domu Polonii
w Wilnie. Nasze miasto reprezentowali
przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia
Jamka, wiceburmistrz Ryszard Czuszke
i Tadeusz Stachurski – prezes Towarzystwa Przyjaźni Krotoszyn-Mejszagoła.
Następnego dnia goście z Krotoszyna
wzięli udział w uroczystościach dożynkowych rejonu wileńskiego w miejscowości Pikieliszki, przed dworkiem Józefa Piłsudskiego.
Część pobytu na Litwie upłynęła
na wizycie w polskiej Szkole Średniej im.
Ks. Józefa Obremskiego, zwiedzaniu muzeum poświęconego pamięci tego wieloletniego proboszcza Mejszagoły oraz odwiedzinach w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w dworze Houwaltów, które
pełni funkcję domu kultury. Do muzeum
księdza prałata J. Obremskiego przekazano dar od wszystkich uczestników wyjaz-

FOT. www.krotoszyn.pl

Na przełomie września i października Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn-Mejszagoła zorganizowało kolejny
wyjazd integracyjno-edukacyjny
do partnerskiej gminy Mejszagoła.
Na Litwę udało się ponad 40 osób.

du – pamiątkowy medalion z brązu z podobizną Jana Pawła II.
W mejszagolskiej kawiarni odbyło się
spotkanie integracyjne. Litewskiej szkole
przekazano replikę tablicy wiszącej
na frontowej ścianie krotoszyńskiego ratusza. Upamiętnia ona wieloletnią przyjaźń między mieszkańcami obu miejscowości. Współpraca ze szkołą, jej materialne i finansowe wspieranie przez Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn-Mejszagoła
trwa już blisko 30 lat.
Uczestnicy wyjazdu mieli także okazję zwiedzić Troki, Wilno (zabytki, Ostrą
Bramę, katedrę, Górę Trzech Krzyży,
cmentarz na Rossie). Ponadto udali się
na Żmudź i nad litewski Bałtyk. W Cytowianach zwiedzili unikatowy zespół

klasztorny wraz ze słynnym barokowym
kościołem NMP oraz kaplicą Męki Pańskiej, w której znajduje się 28 świętych
schodów. Trasa wycieczki prowadziła także do ośrodka kultu Maryjnego w Szydłowie na Żmudzi, nazywanego Żmudzką
Częstochową lub Żmudzkim Lourdes.
Krotoszynianie odwiedzili nadbałtycką Połągę, znany litewski kurort, a w nim
największe w Europie Muzeum Bursztynu, znajdujące się w pałacu Tyszkiewiczów. Następnego dnia zwiedzili zabytkowy rynek w Kłajpedzie, wybrzeże portowe i inne obiekty. W drodze powrotnej
do Polski zatrzymali się w pałacu w Taurogach, znanej z „Trylogii” Henryka Sienkiewicza posiadłości rodu Radziwiłłów.
OPRAC. (NOVUS)
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UROCZYSTOŚĆ

Liceum z nowym sztandarem
W piątek w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja
w Krotoszynie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jednocześnie doszło do przekazania nowego sztandaru szkoły
i przeprowadzono ślubowanie klas
pierwszych.
– W życiu każdego człowieka, każdej społeczności są chwile, które na zawsze zapisują się w pamięci. Dzień dzisiejszy jest szczególnie ważny dla
uczniów, pracowników i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona
Kołłątaja w Krotoszynie. Przyjmujemy
nowy sztandar z wdzięcznością. Będzie

naszą chlubą i dumą, symbolem najważniejszych wartości edukacyjnych naszego
liceum. W imieniu całej społeczności
szkolnej chciałabym podziękować
wszystkim państwu za uświetnienie tej
szczególnej uroczystości swoją obecnością. Tak wiele osób i instytucji nas wspiera, że jest to dla nas dużą inspiracją – powiedziała Elżbieta Płóciennik, dyrektor I LO.
Jak podkreśliła, uroczystość z okazji
Święta Edukacji Narodowej, w trakcie
której pierwszoklasiści składają ślubowanie, jest również momentem pochylenia
się nad wspólną historią i tradycją patrona
szkoły, a także wspomnienia zmarłych nauczycieli i dyrektorów.

Nowy sztandar I LO został ufundowany z inicjatywy profesora Kazimierza
Patalasa, absolwenta tejże szkoły, który

ma wielkie zasługi w rozwoju krotoszyńskiego Kołłątaja. – Nadszedł czas, żeby
pożegnać nasz stary sztandar, który towarzyszył nam przez ostatnie 50 lat. Był
z nami podczas uroczystości szkolnych,
powiatowych, na pogrzebach dyrektorów
i nauczycieli oraz w trakcie zjazdu absolwentów. Rocznik 2002 będzie pierwszym, który złoży ślubowanie już przy nowym sztandarze – oznajmiła E. Płóciennik. Podziękowania dyrektor LO złożyli
burmistrz Franciszek Marszałek i starosta
Stanisław Szczotka.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów krotoszyńskiego liceum.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

KUKLINÓW

Pasja muzykowania
6 października Stowarzyszenie „kuKLINów” zorganizowało imprezę
„Muzykowanie naszą pasją”. Projekt
współfinansowany jest przez gminę
Kobylin.
Tym razem przybyło 12 kapel – Ale
Babki z Rozdrażewa, Biadkowianki, Łąkocanie, Lutogniewianie, Łagiewniczanki,
Złote Kłosy z Bonikowa, Familia z Kuklinowa, chór parafialny ze Staregogrodu, kapela Furmany z Gorzyc, Kapela z Klina, Or-

kiestra Dęta z Kobylina i grupa uczniów
Szkoły Podstawowej w Kuklinowie.
Każdy zespół wykonał cztery piosenki biesiadne oraz – z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości – jedną patriotyczną. Podczas występów wszyscy
zgromadzeni włączali się do śpiewu.
Wszyscy wykonawcy otrzymali z rąk
burmistrza Tomasza Lesińskiego oraz Radosława Koniecznego – prezesa Stowarzyszenia kuKLINów – pamiątkowe statuetki, dyplomy i skromne upominki. Po-

FOT. www.kobylin.pl
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tem oczywiście było wspólne granie, śpiewanie i tańce. Nie zabrakło też posiłku
serwowanego przez członków stowarzyszenia.
(NOVUS)

Rozmaitości
BEZPIECZEŃSTWO

FOT. PSP Krotoszyn

Czujki zostały rozdane

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie
doszło do podsumowania i uroczystego wręczenia nagród w konkursie
„Czujka w domu, tlenek węgla nic
złego nie zrobi nikomu”. Organizatorami przedsięwzięcia były KP PSP,
Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Krotoszynie.
Konkurs jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Tym razem wpłynęły 452 ankiety. Rozlosowano 88 czujni-

ków tlenku węgla. St. bryg. Jacek Strużyński, komendant powiatowy PSP, wygłosił
prelekcję odnośnie zagrożeń związanych
z występowaniem tlenku węgla oraz sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia. Wspierając się danymi statystycznymi, podkreślił, jak ważną funkcję odgrywają czujniki tlenku węgla.
Nagrody laureatom wręczali starosta Stanisław Szczotka, burmistrz Franciszek Marszałek i komendant Jacek
Strużyński.
(NOVUS)

SULMIERZYCE

FOT. www.sulmierzyce.pl

Dotacja na nowy sprzęt dla OSP

W ramach działania „Doposażenie
jednostki OSP w Sulmierzycach”
strażacy otrzymają nowy sprzęt. Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało gminie na ten cel dotację w wysokości 5200 zł.
Pod koniec września burmistrz Sulmierzyc Dariusz Dębicki, przy kontrasygnacie
Urszuli Juraszyk, skarbnik gminy, podpisał
umowę na powierzenie realizacji zadań ze
środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości wzakresie udzielenia
pomocy poszkodowanym bezpośrednio
na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach działania „Doposażenie
jednostki OSP w Sulmierzycach” w planach jest zakup dwóch latarek z akumulatorem, ładowanej latarki strażackiej z obrotową głowicą, detektora prądu zmiennego, maty sprzętowej i zbijaka do szyb. Otrzymana dotacja z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i przyczyni się
do sprawniejszego przeprowadzania akcji ratowniczych.
Głównym założeniem projektu jest
skuteczne zapobieganie potencjalnym
zagrożeniom i ograniczanie ich skutków.
(NOVUS)
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KROTOSZYN

Uroczyste otwarcie nowej siedziby
Warsztatu Terapii Zajęciowej
W miniony czwartek odbyło się
otwarcie nowej siedziby Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Krotoszynie.
Mieści się ona w budynku przy ulicy
Kobylińskiej 9a.
Dzień 14 lipca tego roku na długo pozostanie w pamięci wielu krotoszynian,
a zwłaszcza tych, którzy byli czy są związani z Warsztatem Terapii Zajęciowej,
Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia,
Hufcem ZHP bądź Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.
Wtedy wszystkie te instytucje poważnie
bowiem ucierpiały w wielkim pożarze ich
ówczesnej siedziby – budynku przy ul.
Młyńskiej.
Od tamtego wydarzenia minęły już
trzy miesiące, a wspomniane instytucje
powoli stają na nogi. Siedziba WTZ-u to
dla wielu jego podopiecznych drugi dom,
w związku z czym otwarcie nowego lokum miało podniosły charakter.
Na uroczystość przybyli m. in. starosta
Stanisław Szczotka, burmistrz Franciszek
Marszałek, Anna Skupień – dyrektor poznańskiego oddziału PFRON, Paweł Kacz-

marek – kierownik WTZ-u i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Po części oficjalnej goście
mieli okazję podziwiać występ taneczny
podopiecznych WTZ-u, wzorowany
na popisach ich idola – Michaela Jacksona.
Po symbolicznym przecięciu wstęgi
ks. kanonik Dariusz Kowalek poświęcił
budynek. Potem uczestników uroczystości zaproszono na skromny poczęstunek
w nowej siedzibie WTZ-u.

– Bardzo się cieszę z tej siedziby. Dobrze, że wreszcie ją mamy, ponieważ inaczej nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Paradoksem jest to, że pożar wybuchł w pierwszy dzień naszego urlopu
miesięcznego. Na szczęście powoli się
podnosimy, jak widać z sukcesem – powiedział Paweł Kaczmarek, kierownik
krotoszyńskiego WTZ-u.
(KLB)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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PARTIA RAZEM

Komunikacyjne postulaty

W miniony czwartek przy dworcu
PKP w Krotoszynie odbyła konferencja prasowa Konrada Nowackiego
z partii Razem, kandydata z naszego
okręgu z pozycji nr 1 do Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.
W głównej mierze zwrócił uwagę
na problem transportu publicznego,
a konkretnie rozkładów pociągów
i autobusów w naszym powiecie.
Konrad Nowacki jest z pochodzenia
krotoszynianinem, ma 36 lat. Z wykształcenia jest informatykiem, a na co dzień
zajmuje się bankowymi systemami informatycznymi w Jarocinie. Jego hobby to
książki i piłka nożna.
– Dziwię się, że jestem pierwszym
kandydatem, który zabiera głos w sprawie
stanu transportu publicznego – stwierdził K. Nowacki. – Na transport kolejowy
w budżecie sejmiku przeznaczono
w 2018 roku środki rzędu 410 milionów
złotych. Dziwi mnie, że nie ma debaty
na ten temat. Inni kandydaci nie proponują żadnych postulatów, nie mówią, jak
należałoby wykorzystywać te środki
na wniosek mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.
K. Nowacki omówił trzy postulaty,
które chciałby zrealizować jako radny sejmiku. Jak zauważył, niedługo kończy się
remont trasy kolejowej do Wrocławia,
na odcinku Grabowo Wielkie – Zduny.
Według niego dzięki temu jest szansa
na przywrócenie przewozów pasażerskich.
– Takie plany ma dolnośląski urząd
marszałkowski. Niepokoi mnie to, że nie
będzie połączeń bezpośrednich z Poznania do Wrocławia, przez Krotoszyn. Planowane są przesiadki. Moim pierwszym
postulatem jest przywrócenie połączeń

przez Krotoszyn. Jest to wykonalne,
a mieszkańcy powiatu tego potrzebują – oznajmił kandydat partii Razem.
Po drugie – K. Nowacki zamierza zabiegać o wydłużenie trasy Leszno – Ostrów Wlkp. do Kalisza. Do tej pory Krotoszyn nie ma bezpośrednich połączeń z Kaliszem, ani kolejowych, ani autobusowych. – Kalisz jest dawną stolicą województwa. To ośrodek akademicki. Mnóstwo ludzi jeździ tam do pracy czy
do szkoły. Wydłużenie tej trasy połączy
dwa wielkie ośrodki południowej Wielkopolski – wyjaśnił.
Trzeci postulat dotyczy autobusów
miejskich. Jak powiedział, mimo że powiat ma na stanie wiele pięknych, ekologicznych autobusów, zdobytych dzięki
funduszom unijnym, to są problemy, jeśli
chodzi o niektóre miejscowości. – Przykładowo w Rozdrażewie ostatni autobus
odchodzi o godzinie 15.00. Nie mamy
bezpośredniego połączenia w powiatem
rawickim, Pogorzelą czy Pleszewem. To
sytuacja niedopuszczalna, że w centrum
Europy granice powiatów są niemalże jak
granice państw. Partia Razem będzie
wspierać samorząd krotoszyński w organizowaniu transportu międzypowiatowego – zapowiedział K. Nowacki.
Jego ugrupowanie chce również, by
w każdym powiecie województwa wielkopolskiego powstało Centrum Interwencji Kryzysowej, a także przywrócić
program psychiatrii, który zakończono
w 2016 roku. – Depresja jest chorobą cywilizacyjną. Chcemy ludziom pomóc
w jej zwalczaniu. Chcemy także rozwijać
program mieszkań chronionych dla niepełnosprawnych – zakończył kandydat
partii Razem.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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KONCERT

Zagrali dla Iwony Ptak
6 października w sali przy Szkole
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie odbył się koncert charytatywny na rzecz Iwony Ptak, nauczycielki tejże placówki. Gwiazdą tego
wydarzenia był Andrzej Cierniewski.
Iwona Ptak od 1988 roku pracuje
w SP nr 3 w edukacji wczesnoszkolnej.
Od dwóch lat zmaga się z chorobą nowotworową. W ostatnim czasie pojawiły się
w medycynie nowatorskie metody tera-

pii, które dały możliwość dalszego, kosztownego leczenia tej choroby.
Współorganizatorem koncertu był Caritas Diecezji Kaliskiej, a patronat objęli burmistrz Krotoszyna, starosta krotoszyński
oraz dziekan dekanatu krotoszyńskiego. Impreza odbyła się w ramach Dnia Papieskiego.
Wydarzenie przyciągnęło liczną publiczność. Każdy widz mógł nabyć symboliczną cegiełkę o wartości 50 zł. Na scenie wystąpili zespół Tacy Nie Inni, Sul-Jazzband oraz Andrzej Cierniewski, znany z takich przebojów jak „Albo on albo
ja” czy „Znasz li ten kraj”.
Podczas koncertu udało się zebrać 21 300 zł. Środki te przeznaczone
zostaną na terapię medyczną Iwony Ptak.
(NOVUS)
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Triumf wrocławian w KLD

Nina Lech i Mariusz Gawłowicz zostali zwycięzcami inauguracyjnego
turnieju Krotoszyńskiej Ligi Darta.
Tym samym ruszył kolejny sezon rozgrywek, które przyciągają graczy nie
tylko z Wielkopolski.
Wzorem poprzedniego sezonu rywalizacja toczy się systemem brazylijskim.
Oznacza to, że zawodnik żegna się z turniejem dopiero po dwóch przegranych
spotkaniach.
W zmaganiach pań najlepiej spisała
się Nina Lech z Wrocławia. W drodze
do finału pokonała Martę Pawlicką (3: 0),
Ewę Pawlicką (3: 1) oraz Małgorzatę Pacierpnik (3: 2). Z tą ostatnią zmierzyła się
ponownie w kluczowym meczu, zwyciężając 4: 2. Na trzecim miejscu uplasowała
się Danuta Pawlicka, która ograła M. Pawlicką (2: 0) i dwukrotnie uległa M. Pacierpnik (2: 3 i 0: 2).
W rozgrywkach mężczyzn triumfował Mariusz Gawłowicz z Wrocławia, który w finale pokonał Konrada Pawłowskie-

go 5: 0. Wcześniej wrocławianin wygrał
z Danielem Borskim (3: 0), Dmytro Kovalovem (3: 1), Danielem Makiewiczem
(3: 1) i Jackiem Cieślakiem (3: 1). Potem
nie sprostał K. Pawłowskiemu (2: 3), ale
po drugiej stronie drabinki pokonał Witolda Schulza (2: 0), a następnie – już w finale – zrewanżował się K. Pawłowskiemu.
Z grona naszych darterów najwyżej,
bo na czwartej lokacie, znalazł się J. Cieślak. Krotoszynianin wygrał z Przemysławem Szlachetką (3: 0), Arturem Winiarskim (3: 0), Karolem Wilgosiewiczem
(3: 1) oraz Przemysławem Pawlickim
(2: 1). W pojedynku o trzecie miejsce nie
dał rady W. Schulzowi (1: 2).
Poza Cieślakiem nasz powiat reprezentowali P. Pawlicki (5-6 miejsce), Damian Kluba (9-12), Przemysław Sawicki
(9-12), A. Winiarski (13-16), D. Borski
(13-16), Krzysztof Nowak (13-16), Adrian Jasiński (17-24), Adrian Urbaniak
(17-24), Karol Banaszak (17-24) i Marcin
Kmieciak (25).
(GRZELO)

KOLARSTWO

Krzysztof Kubik na pudle
Na przełomie września i października odbyły się dwa ostatnie etapy rywalizacji w mobilnym miasteczku
Tour de Pologne. W obu świetnie spisał się Krzysztof Kubik, dzięki czemu
znalazł się na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej.
Z okazji 90-lecia wyścigu dookoła
Polski oraz 100-lecia odzyskania niepodległości Czesław Lang, wespół z Ministerstwem Sportu i Turystyki, zorganizował
„Road show”, czyli mobilne miasteczko
Tour de Pologne. Dotarło ono do dziesięciu miast w kraju.
Można było zmierzyć się na interaktywnych trenażerach na trasie z Czesławem
Langiem, sprawdzić swoją formę w wyścigach minirowerów czy stoczyć pojedynek
amatorów Tour de Pologne. W tej ostatniej
rywalizacji do pokonania były trzy okrążenia na makiecie, która była odzwierciedle-

niem etapu ze Ścianą Bukowina. W tych zawodach udział wziął Krzysztof Kubik. – W Kaliszu udało mi się wykręcić najlepszy czas dnia – 38,9 sekundy. Dzień
później wróciłem, by spróbować ponownie.
Poprawiłem swój rezultat, osiągając 33,5 s.
Wynik ten liczył się również do rankingu
krajowego – mówi krotoszyński kolarz.
Po tygodniu miasteczko gościło
w Szczecinie. Tam również swoich sil
spróbował K. Kubik. – Różnice pomiędzy zawodnikami wahały się w granicach 0,5-2 sekundy. Mnie udało się osiągnąć 32 s. Ten wynik pozwolił mi zająć
trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej
mikro Tour de Pologne w grupie 600 startujących osób. Jakiś czas temu myślałem,
że to koniec ścigania, a tu przyszła miła
niespodzianka. Dwa złote medale będą
niezwykle cenną pamiątką z tego wydarzenia – podsumowuje K. Kubik.
(GRZELO)

SUMO

Nasi z siedmioma medalami

Kolejne udane zawody mają za sobą zawodnicy UKS Samson Kobylin i TA Rozum Krotoszyn. Tym razem reprezen-

tanci tych klubów świetnie zaprezentowali się na Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek w Sumo w Ropczycach.

W zmaganiach juniorek trzy medale
zdobyły zawodniczki Samsona. Julia Jankowiak wywalczyła srebro w kategorii 50 kg, a Monika Sowa (65 kg) oraz Kinga Sroczan (70 kg) stanęły na trzecim
stopniu podium. W klasyfikacji klubowej
juniorek kobyliński klub znalazł się trzeciej lokacie.
Z kolei w klasyfikacji juniorów trzecie miejsce przypadło Towarzystwu
Atletycznemu Rozum. Dorobek ekipy
z Krotoszyna to trzy krążki – złoto Michała Fabianowskiego w kat. +100 kg
oraz brąz Oskara Kmiecika i Piotra Krajewskiego w kat. 70 kg. Czwarty medal
w juniorach dorzucił Paweł Sikora
z Samsona, który był najlepszy
w kat. 60 kg.
(GRZELO)

BIEGI

Zdobyli Koronę Polskich Maratonów
40. PZU Maraton Warszawski, który
odbył się ostatniego dnia września,
był szczególnie wyjątkowy dla Karola i Justyny Olejniczaków. Przedstawiciele KS Krotosz zdobyli bowiem
Koronę Polski Maratonów.
Warszawski maraton ukończyło 7525 zawodników. Organizatorzy zadbali o to, aby tegoroczna edycja była inna
niż poprzednie, a zarazem nawiązywała
do pierwszych, które odbywały się jeszcze
pod nazwą Maraton Pokoju. Biegacze
na trasie mijali Łazienki Królewskie,
Ogród Zoologiczny, Krakowskie Przedmieście czy stadion narodowy.
Na linii mety, usytuowanej na Wisłostradzie w pobliżu Multimedialnego Parku
Fontann, pierwszy pojawił się Kenijczyk Dawid Metto z czasem 2: 12: 44. Kolejne miejsca zajęli Francuz Florian Carvahlo

(2: 15: 14) oraz Polak Adam Nowicki
(2: 17: 43). Wśród kobiet najlepsza była Kenijka Beatrice Cherop (2: 35: 22), wyprzedzając Annę Łapińską (2:38:41) iElenę Dolinin (2: 38: 46).
Na trasie nie zabrakło oczywiście
przedstawicieli powiatu krotoszyńskiego.
Karol i Justyna Olejniczakowie dzięki tym
zawodom zdobyli Koronę Maratonów Polskich, na którą składa się pięć najważniejszych maratonów w kraju (Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Dębno).

K. Olejniczak z czasem 3: 07: 46
uplasował się na 298. lokacie w klasyfikacji open i był 92. w kategorii M40. J. Olejniczak i Paweł Błażutycz wbiegli równo
na metę z wynikiem 3: 40: 24. Poza wymienionymi w stolicy startowali Szymon
Karbowiak (3188. miejsce – 3: 57: 20),
Leszek Kokot (3870. miejsce – 4: 05: 56),
Radosław Rapczński (5326. miejsce – 4: 29: 37) oraz Maciej Sobkowiak
(5834. miejsce – 4: 39: 54).
(GRZELO)
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Kobylinianie wygrali pojedynek Piastów
W starciu dwóch Piastów lepszy
okazał się zespół z Kobylina. Podopieczni trenera Pawła Janasa pokonali na wyjeździe ekipę z Czekanowa 3: 0. Gole dla przyjezdnych zdobyli Alan Janowski, Jakub Szymanowski oraz Mateusz Olikiewicz.

POD NASZYM PATRONATEM

Superliga ruszyła
Rozpoczął się piąty sezon Superligi
Darta na Steelu. Jubileuszowa edycja przyniosła kilka zmian. Pojawili
się też nowi gracze. Póki co
na pierwszym miejscu są ex aequo
Jacek Cieślak, Marcin Kmieciak i Sebastian Szostak.
Organizatorem superligi jest Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga Darta. Nowe
twarze to Michał Kobuszyński, Damian
Kluba, Zdzisław Jusiak, Marcin Kmieciak
oraz Mariusz Cieślak. – W tym roku zdecydowaliśmy się grać do sześciu wygranych legów, a nie do pięciu. Mamy nadzieję, że wydłużenie czasu meczu skutkować
będzie bardziej zaciętą walką i emocjami
do ostatniej kolejki ligowej – oznajmia
Przemysław Pawlicki, prezes SKLD.
Każdy z zawodników ma do rozegrania mecz i rewanż ze wszystkimi rywalami. Jeżeli w wyznaczonym terminie darter nie rozegra pojedynku, wtedy organizatorzy zarządzają walkower (6: 0).
Za zwycięstwo przyznawane są dwa
punkty, a za remis jedno oczko.
Po pierwszej serii spotkań na czele
znajdują się Jacek Cieślak, Marcin Kmieciak oraz Sebastian Szostak. Drugi z wymienionych debiutuje w rozgrywkach

i na dobry początek pokonał innego debiutanta – M. Kobuszyńskiego (6: 0) – oraz
Pawła Dulaja (6: 1). Obrońca tytułu mistrzowskiego – S. Szostak – ograł Mateusza Wojtaszka (6: 0) i Ewę Pawlicką
(6: 1). Z kolei J. Cieślak wygrał z M. Cieślakiem (6: 1) i Danielem Borskim (6: 0).
Komplet punktów zgarnął kolejny
debiutant – D. Kluba, który pokonał M. Kobuszyńskiego (6: 0) i P. Dulaja (6: 2). W tej serii mieliśmy trzy walkowery. Bez walki punkty zdobyli E.
Pawlicka (6: 0 z Adrianem Jasińskim),
Sławomir Olgrzymek (6: 0 z Mateuszem Morgielem) i M. Pawlicka (6: 0
z M. Morgielem).
Warto dodać, iż J. Cieślak zanotował
najszybsze zakończenie lega (15. lotką)
oraz najwyższe skończenie lega (121
pkt.).
(GRZELO)

POD NASZYM PATRONATEM

Paweł Pawlicki
na prowadzeniu
Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu darterskiego ponownie wystartowały amatorskie zmagania czwartkowe. Po dwóch turniejach na czele
stawki znajduje się Paweł Pawlicki.
Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga
Darta organizuje turnieje czwartkowe, żeby zachęcić nowe osoby do tej dyscypliny
sportu. Amatorzy mają więc okazję rywalizować pod okiem doświadczonych graczy.
W finale pierwszego turnieju Przemysław Pawlicki okazał się lepszy od swojego brata, Pawła. Na najniższym stopniu
podium znalazł się Jacek Cieślak. Bardzo
dobrze zaprezentował się Damian Kluba,
który dopiero od września jest członkiem
KLD. W swoim pierwszym występie
uplasował się tuż za podium. Na pochwa-

ły zasłużył także Artur Winiarski, który
ograł dwóch doświadczonych zawodników – Adriana Jasińskiego i Mateusza
Wojtaszka. Warto dodać, iż po długiej
przerwie wrócił do gry Krzysztof Nowak,
a nową twarzą jest Maciej Markowski.
Co nie udało się Pawłowi Pawlickiemu w pierwszym turnieju, zrealizował
w kolejnym. Ponownie dotarł do finału,
w którym pokonał J. Cieślaka, dzięki czemu awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Z dobrej strony pokazał się Marcin Kmieciak, który był trzeci.
Zaprezentowali się także dwaj kolejni nowi gracze – Marek Szczuraszek i Dariusz
Jędrzak.
Warto podkreślić, że w tym roku puchary dla zwycięzców ufundował Przemysław Pawlicki.
(GRZELO)

Dla drużyny z Kobylina był to drugi
mecz w tygodniu. W środę podopieczni
Pawła Janasa zagrali bowiem na własnym
boisku w Okręgowym Pucharze Polski
z Centrą Ostrów Wlkp. i odnieśli niespodziewane zwycięstwo (o czym piszemy
w innym tekście na tej stronie – przyp.
red.).
Niedzielna konfrontacja w Czekanowie była z gatunku tych o przysłowiowe
sześć punktów. Zwycięstwo pozwalało
odskoczyć od strefy spadkowej.
Przez całe spotkanie zawodnicy musieli radzić sobie z silnie wiejącym wiatrem. W pierwszej odsłonie sprzyjał on
gościom, którzy zdobyli dwie bramki.
W 18. minucie świetnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Alan Janowski,
otwierając rezultat meczu. Obrońca Piasta ostatnio na treningach nieźle wykonywał uderzenia ze stojącej piłki i w niedzielę potwierdził swoje umiejętności.
Drugi gol dla Piasta również padł
po rzucie wolnym. Tym razem jednak

Piast Czekanów - Piast Kobylin
0:3 (0:2)
BRAMKI: 0:1 – Alan Janowski (18’ rzut
wolny), 0:2 – Jakub Szymanowski (37’
rzut wolny), 0:3 – Mateusz Olikiewicz (80’)
PIAST: K. Kubiak – Janowski, Wosiek, A.
Kurzawa, K. Kubiak – Kamiński,
Szymanowski, Snela, Wachowiak (81’
E. Jędrzejak) – Kokot, Olikiewicz

bramkarza gospodarzy pokonał Jakub
Szymanowski.
Po zmianie stron, w dużej mierze
za sprawą wspomnianego wiatru, optyczną przewagę mieli miejscowi, ale na niewiele to się im zdało. Będący w dobrej for-

mie Bartosz Kubiak ani razu nie dał się zaskoczyć.
W 80. minucie kobylinianie wyprowadzili szybką kontrę i pogrążyli ekipę
z Czekanowa. Mateusz Wachowiak zagrał piłkę z prawego skrzydła do Mateusza
Olikiewicza, a ten minął wychodzącego
z bramki golkipera i wpakował futbolówkę do pustej bramki.
Po tym zwycięstwie Piast ma na koncie 12 punktów. W następnej kolejce
do Kobylina przyjedzie lider – Victoria
Ostrzeszów.
(GRZELO)
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Piast wyeliminował Centrę!
Do sporej sensacji doszło w Kobylinie w meczu Okręgowego Pucharu
Polski. Miejscowy Piast, po emocjonującym widowisku, pokonał 4: 3
występującą w wyższej lidze Centrę
Ostrów Wielkopolski. Świetne spotkanie rozegrał Patryk Kamiński,
który zanotował hat tricka.
Pojedynek rozpoczął się idealnie dla
przyjezdnych, którzy po dziewięciu minutach prowadzili już2:0. Najpierw podośrodkowaniu z lewej strony piłka dotarła do Szymona Strączkowskiego, który bez problemu
pokonał Bartosza Kubiaka. Po chwili Strączkowski znów wpisał się na listę strzelców,
pewnie egzekwując rzut karny.
W 16. minucie po prostopadłym
podaniu Patryk Kamiński minął wychodzącego z bramki golkipera Centry
i skierował piłkę do bramki. Kilkanaście
minut później ostrowianie znów mieli
przewagę dwóch goli. Niefor tunnie
na linii bramkowej interweniował Szymon Wosiek, który tym samym zaliczył
samobójcze trafienie.
Gospodarzy to jednak nie załamało
i jeszcze przed przerwą doprowadzili
do remisu. Najpierw Mateusz Olikiewicz
wykorzystał złe zagranie defensora Cen-

Piast Kobylin – Centra Ostrów
Wlkp. 4:3 (3:3)
try i wpakował piłkę do siatki, a niedługo
potem P. Kamiński wykorzystał sytuację
sam na sam z bramkarzem przyjezdnych.
Po zmianie stron Centra przeważała,
ale decydującą bramkę zdobyli miejscowi.
W 56. minucie P. Kamiński technicznym
uderzeniem na dalszy słupek po raz trzeci zmusił ostrowskiego golkipera do kapitulacji. Wynik już się nie zmienił i Piast
awansował dalej.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

BRAMKI: 0:1 – Szymon Strączkowski
(7’), 0:2 – Szymon Strączkowski (9’
karny), 1:2 – Patryk Kamiński (16’), 1:3
– Szymon Wosiek (28’ samobójcza),
2:3 – Mateusz Olikiewicz (35’), 3:3 –
Patryk Kamiński (44’), 4:3 – Patryk
Kamiński (56’)
PIAST: B. Kubiak – K. Kubiak (88’
Kowalski), A. Kurzawa, Wosiek,
Ratajczak – Kamiński, Szymanowski,
Snela, K. Jędrzejak (34’Janowski) –
Olikiewicz, Kokot (80’ E. Jędrzejak)
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PIŁKA NOŻNA

Pięć minut emocji
Astra Krotoszyn – Polonus
Kazimierz Biskupi 1:1 (1:1)
BRAMKI: 1:0 – Szymon Jankowski (23’
głową) 1:1 – Krzysztof Słowiński (27’)
ASTRA: Jarysz – Polowczyk, Jankowski,
Olejnik, Krystek (57’ Kuszaj),
Stachowiak, Juszczak, Mizerny, Budziak,
Gmerek, Paczków (70’ Piwowar)

PIŁKA NOŻNA

Po dzia łem punk tów za koń czy ło
się nie dziel ne spo tka nie Astry
Kro to szyn z Po lo nu sem Ka zi mierz Bi sku pi. Wy nik me czu
otwo rzył Szy mon Jan kow ski,
a po kil ku mi nu tach ry wa le wy rów na li. Na tym emo cje się
skoń czy ły.

Orły wygrały bitwę

Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
– GKS Sompolno 2:1 (1:0)
Niedzielne starcie Białego Orła Koźmin Wlkp. z GKS-em Sompolno nie
było pokazem kunsztu piłkarskiego.
Po zaciętej walce, w trakcie której
sędzia pokazał aż cztery czerwone
kartki, gospodarze wygrali 2: 1.
Miejscowi objęli prowadzenie w 27.
minucie. Po strzale z rzutu wolnego bramkarz przyjezdnych wybił piłkę przed siebie, dopadł do niej Fabian Wosiek i wpakował do siatki. Goście wyrównali w 57. minucie. Po dalekim podaniu futbolówkę
w polu karnym Orłów przejął Przemysław
Jankowski i pokonał Patryka Szulca.
W 71. minucie sfaulowany w polu
karnym GKS-u został szarżujący F. Wosiek, a Marcin Kaczmarek wykorzystał jedenastkę.
Zawodnicy obu drużyn twardo wal-

BRAMKI: 1:0 – Fabian Wosiek (27’),
1:1 – Przemysław Jankowski (57’), 2:1
– Marcin Kaczmarek (71’ karny)
CZERWONE KARTKI: Marcin Kaczmarek
(93’) - Filip Wieczorek (70’), Mateusz
Przytuła (73’), Szymon Predecki (93’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Lis (63’
Jagodziński), Konopka, Kaczmarek,
Bierła – T. Miedziński (84’ M.
Miedziński), Oleśków (76’ Ratajczyk),
Błażejczak (86’ Borowczyk), Wosiek,
Maciejewski – Kamiński

czyli na boisku, a do tego często wdawali
się w pyskówki. Efektem tego były aż cztery czerwone kartki, w tym trzy dla gości.
W następnej kolejce Biały Orzeł zagra
na wyjeździe z Wilkami Wilczyn.
(GRZELO)
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Miejscowi przystępowali do tego meczu bez kontuzjowanego Dariusza Reyera. Z kolei w drugiej połowie urazu nabawił się Karol Krystek, który opuścił boisko ze skręconym stawem skokowym. Jego występ w pojedynku z Orłem Mroczeń
stoi pod znakiem zapytania.
W 23. minucie po dośrodkowaniu

z rzutu rożnego najprzytomniej w polu
karnym zachował się Szymon Jankowski,
pokonując bramkarza gości strzałem głową. W 27. minucie Krzysztof Słowiński
doprowadził do wyrównania.
Krotoszynianie mieli szansę strzelić
zwycięskiego gola w ostatnich sekundach
spotkania. Po zagraniu wprowadzonego
z ławki rezerwowych Dominika Piwowara w idealnej sytuacji znalazł się Damian
Gmerek, ale źle uderzył piłkę i bramkarz
Polonusa wyszedł z tego obronną ręką.
(GRZELO)

