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Temat wraca jak bumerang

Kontrowersji wokół systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
nie brakuje, dyskusjom w tej sprawie nie ma końca. Temat ów pojawił
się także na niedawnej sesji Rady
Miejskiej w Krotoszynie. Okazuje
się, że radni również mocno różnią
się w ocenie sytuacji.
– Mam pytania do pana burmistrza w związku z wywozem odpadów
komunalnych – rozpoczął radny Mariusz Urbaniak. – Co wpływa na takie,
a nie inne, rozwiązanie wprowadzone
przez firmę Eko? Mam na myśli zbiórkę

popiołu? Czy firma Eko planuje podwyższenie opłat za wywóz śmieci? Jeżeli tak, to w jakiej perspektywie? Ile osób
zgłoszono przy określaniu opłaty, a ile
faktycznie zameldowanych jest w gminie Krotoszyn. Czy gmina wie, ilu
mieszkańców uchyla się od płacenia?
Z tego, co przeczytałem, w Polsce jest
to 15-20 procent. Jak wygląda kwestia
utylizacji drewna poużytkowego i odpadów wielkogabarytowych i czy mogłyby być one częściej odbierane? Czy
polityka informacyjna EKO SIÓDEMKI nie powinna być bardziej proobywatelska i jasna? Ilość pojawiających się py-

tań i petycji do burmistrza jest przerażająca. Ludzie nie wiedzą, co będzie dalej? Co z artykułem 6 ust. 3 ustawy
o odpadach z 2012 roku, który brzmi:
„Rada Gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego
szczegółowy zakres i sposób świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w szczególności
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”? Czy my jako rada nie powinniśmy
dokonać zmian, które zostały już wprowadzone? – pytał M. Urbaniak
Dokończenie na str. 3
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KROTOSZYN

Szereg rozwiązań dla KGW

7 lutego przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu krotoszyńskiego miały okazję spotkać
się z Andżeliką Możdżanowską, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Celem spotkania
było omówienie nowych przepisów,
dotyczących KGW.

WYSTAWA

Fotografie z niecodziennych podróży
W Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka miało miejsce
otwarcie wystawy fotografii „Portret
z podróży niecodziennych” autorstwa Grzegorza Pierzchały. Ekspozycję będzie można oglądać do 15
marca.
Prezentowane na wystawie zdjęcia
pochodzą z podróży, których celem było
zebranie jak największego materiału fotograficznego. Po powrocie prace zostały
poddane szczegółowej analizie. Autor
często wraca do katalogów zdjęć z odbytych wypraw, wciąż odnajdując pośród fotografii nowe, ciekawe ujęcia.
Większość zdjęć stanowią portrety reportażowe i uliczne. Autor stara się za każdym razem wniknąć w fotografowaną postać, poszukując podobieństw charakteru
z fizycznym kadrem. – Podróże niecodzienne wypełniają moje życie, wolne
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chwile, czas wakacyjny. Nowe miejsca pochłaniam moją świadomością i podświadomością. Pomagam sobie aparatem fotograficznym, który pozwala wracać do miejsc
odwiedzanych – mówi G. Pierzchała.
Wystawa „Portret z podróży niecodziennych” to swoista wędrówka, nie tylko w przestrzeni, ale i w głąb siebie,
w głąb własnych przemyśleń.
G. Pierzchała jest absolwentem koźmińskiego liceum, z wykształcenia matematykiem, z zawodu nauczycielem, a po-

nadto wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma „Echa Koźmina”. Jest
wielbicielem aparatu fotograficznego. Jego pierwszymi mentorami w sztuce fotografii byli nauczyciele z czasów licealnych – Jan Piela i Zygmunt Kręgielski.
Pierwszy nauczył go fotograficznego patrzenia na świat, humanistycznego i socjologicznego ujęcia rzeczywistości, a drugi
warsztatu, który ułatwia poprawne przygotowanie aparatu do fotografowania.
(NOVUS)

– Ta ustawa była bardzo potrzebna.
Dzięki niej koła gospodyń wiejskich będą
mogły się rozwijać i działać jeszcze prężniej. Zawsze uważałam, że koła gospodyń
odgrywają bardzo ważną rolę
na wsiach – integrują i pracują na rzecz lokalnej społeczności – oznajmiła minister.
Na stronie Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju na temat kół gospodyń wiejskich wypowiedział się również premier
Mateusz Morawiecki. – W tym wielkim,
patriotycznym dziele zachowania polskiej
tożsamości kulturowej ważną rolę odegrały kola gospodyń wiejskich, których początek datuje się na 1866 rok. To dzielne
gospodynie z polskich wsi dbały o to, by
spuścizna ich matek i babć nie przepadła
w mroku dziejów, by nie naruszyły jej zakusy zaborców, by nie zasypał jej wojenny
kurz, by nie wykrzywił komunizm swoją
nieludzką ideologią. Dziś, kiedy żyjemy
w wolnym państwie i możemy sami urządzać nasz polski dom, powinniśmy docenić wreszcie gigantyczną pracę, jaką wykonały – i nadal wykonują – panie z kół
gospodyń wiejskich. Koła, w których działacie, mają piękną i wielką historię, ale
jeszcze więcej do zrobienia. Dziś, w wolnej Polsce, wciąż potrzebujemy Waszej

pracy, Waszych umiejętności, Waszego
doświadczenia i Waszego wsparcia w zachowaniu naszej ojczystej kultury i obyczajów. Bo Polska potrzebuje dobrego gospodarza, ale tak samo potrzebuje dobrej
gospodyni – czytamy na stronie ministerstwa.
Nowe przepisy dotyczące działalności KGW zawarte są w ustawie przyjętej
przez sejm w listopadzie ubiegłego roku.
W myśl tej ustawy koła zyskują status
prawny po uprzedniej rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich,
prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po rejestracji mogą starać się o dotację na swoją
działalność.
Te koła, które wpisały się do rejestru
jeszcze w ubiegłym roku, otrzymywały
dotacje w różnych wysokościach, w zależności od wielkości koła. Pomoc finansową
dla KGW, gwarantowaną przepisami nowej ustawy, szacuje się na 3-5 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na działalność statutową, zakup sprzętu czy organizację wydarzeń. Ponadto dla
KGW przyjęto takie ułatwienia finansowe i administracyjne jak np. zwolnienie
z podatku dochodowego od dochodów
przeznaczonych na działalność statutową, uproszczona ewidencja przychodów
i kosztów czy zwolnienie od podatku
VAT do 200 tys. zł. Ustawa gwarantuje
także bezpłatną pomoc prawną oraz nie
nakłada obowiązku posiadania kasy fiskalnej.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Dokończenie ze str. 1

Radny Bartosz Kosiarski skupił się
na petycji, o której pisaliśmy przed kilkoma dniami. Mieszkańcy Krotoszyna apelują w niej, by przywrócić cotygodniowy
odbiór śmieci. – Podwyżka już de facto nastąpiła. Jeśli chodzi o popiół, ma być on
odbierany tylko w okresie grzewczym, ale
co z ludźmi, którzy grzeją wodę użytkowaną u siebie w domu – mówił B. Kosiarski. – Co mają wtedy z tym popiołem robić? Jeśli chodzi o odpady zielone, owszem, będą dostarczone pojemniki, tyle że
są one stosunkowo niewielkie. Czy planuje się jakieś rozwiązania, które by pomogły
mieszkańcom np. w wywożeniu skoszonej
trawy. Jeśli ktoś ma 500, 600 czy 1000
metrów trawnika, co ma zrobić? Mam
kontakt z panem doktorem Hoffmannem, który jest mocno zaangażowany
w sprawy ochrony środowiska. Jest inicjatorem wspomnianej petycji, którą przez
cztery dni podpisało ponad 600 osób. Brakuje mi informacji i konsultacji z mieszkańcami. My, jako radni, także nie byliśmy
informowani. Nie chcemy bałaganu, nie
chcemy, żeby szczury biegały przy śmieciach. Trzeba zadać sobie pytanie, czy
praktyka EKO SIÓDEMKI nie przypomina monopolu. Tak naprawdę związek może podnosić ceny śmieci w nieograniczony
sposób – oznajmił radny.
Jan Zych stwierdził, że szum wokół
tej sprawy wynika głównie z niewiedzy
mieszkańców i niedoinformowania ich
w niektórych kwestiach. – Czy osoby,
które używają ekologicznego ogrzewania w domach, a tym samym nie produkują odpadów takich jak popiół, nie pokrywają przypadkiem kosztów wywozu
popiołu od mieszkańców, którzy go wytwarzają? Płacą taką samą stawkę za wywóz śmieci jak ich sąsiedzi, do których
śmieciarka musi przyjechać w inny
dzień, odbierając odpady z dodatkowego pojemnika. A zatem czy mieszkańcy,
którzy zainwestowali w ekologiczne
ogrzewanie, powinni pokrywać koszty
wywozu popiołu od pozostałych mieszkańców? Chciałbym zawnioskować
o zniżkę opłat dla tych, którzy nie wytwarzają popiołu i nie przyczyniają się
do wytwarzania smogu na naszym terenie – oświadczył J. Zych.
Z kolei Krzysztof Szczotka, sołtys
Dzierżanowa, zwrócił uwagę na fakt, że
z terenów wiejskich odpady zawsze były
odbierane co dwa tygodnie i nikt nie pytał
mieszkańców, jakiej wielkości mają kosze. – Ja sam dokupiłem ostatnio dwa pojemniki, więc poniosłem dodatkowe koszty – mówił K. Szczotka. – Jeśli będą planowane jakiekolwiek zmiany, prosiłbym,
by tak samo traktować mieszkańców miasta i wiosek, żeby nie wrócić do poprzedniego stanu, kiedy to stawka była taka sama, a częstotliwość odbioru inna. Miesz-

kańcy wsi płacili sto procent więcej niż
mieszkańcy miasta.
– Jeden chce, żeby wywożono trawę
z 500 metrów trawnika, a inny nie ma
w ogóle trawnika. Jeden ma piec ekologiczny i nie oddaje popiołu, a inny wprost
przeciwnie. Jeśli my będziemy tak dyskutować, to rozpętamy wojnę – włączył się
w dyskusję radny Sławomir Augustyniak. – Możemy wywozić śmieci dwa razy w tygodniu. Firma chce zarobić i będzie wywoziła. Ale jeśli tak zrobimy, to
na pewno nie będzie kosztować tyle samo, lecz więcej. Nie jest to kwota zależna
od EKO SIÓDEMKI czy urzędu, lecz
od punktu odbioru śmieci. Proszę nie
wprowadzać mieszkańców w błąd. Proszę
się zainteresować, ile kosztowała tona
śmieci pół roku temu, a ile kosztuje teraz.
Warto się więc zastanowić, jakie musiałyby być opłaty za śmieci, żeby nam się to
wszystko spinało. Jeżeli mieszkańcy w obszarach wiejskich potrafili „zmieścić się”
w wywozie śmieci co dwa tygodnie,
to – żeby nie podnosić ceny – zostawmy
tak jak jest. Dodam tylko, że w skali całego kraju prognozowane są podwyżki 7080-procentowe. Zamiast tłumaczyć to
mieszkańcom, wysuwamy dwa skrajne
stanowiska – stwierdził S. Augustyniak.
Z jego opinią zgodził się burmistrz
Franciszek Marszałek. – Gmina Krotoszyn całą gospodarkę śmieciową przekazała EKO SIÓDEMCE. Zmiany, które wprowadził związek, podyktowane były tylko
i wyłącznie tym, by utrzymać niską cenę
za odpady. Nie ma takiej możliwości, żeby
było więcej usług i jednocześnie taniej.
Mogliśmy wszystko utrzymać i zaproponować wyższą cenę. System musi się bilansować. My nie dokładamy do tego systemu. Nie możemy sobie wybierać zakładu
odbioru śmieci, bowiem jest to od nas niezależne, jesteśmy przypisani do konkretnego regionu. Inna kwestia to przetarg,
w którym każdy może wystartować. Wygrała firma Eko z Kalisza, więc nie można
tutaj mówić o jakimś monopolu EKO
SIÓDEMKI – wyjaśnił burmistrz.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

KROTOSZYN

Nastoletni piroman podłożył ogień w kościele
5 lutego zauważono dym wydobywający się z Kościoła pw. Św. Piotra
i Pawła w Krotoszynie. Jak się okazało, obiekt został podpalony. Policja niezwłocznie wszczęła śledztwo
w tej sprawie i zatrzymała 13-letniego krotoszynianina, który podłożył
ogień. Młodocianego czeka teraz postępowanie przed sądem rodzinnym. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że nastolatek ma już na koncie
podobne czyny w Miliczu.
– Chłopiec został zatrzymany. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Nastolatek
podpalił zapałkami rzeczy znajdujące się
w kruchcie kościoła. Dwa worki z odzieżą, najprawdopodobniej dla potrzebujących, uległy spaleniu, podobnie jak ławka.
Doszło do osmolenia ścian. Czekamy
za wyceną szkód przez konserwatora zabytków. Wstępnie jest to kwota powyżej
tysiąca złotych – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
W Miliczu do podobnych zdarzeń
doszło w grudniu minionego roku. Nieznany sprawca podpalił kilka ozdobnych
drzewek tui, które rosły tuż przy ogrodzeniu boiska piłkarskiego przy ul. Mickiewicza, na którym trenują młodzi adepci
miejscowej szkółki piłkarskiej. Spaliło się
kilkanaście drzewek i wysokie ogrodzenie
boiska, tzw. piłkochwyty. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Straty wyniosły kilkanaście tysięcy złotych.
Kilka dni później kolejne pożary miały miejsce na pobliskim osiedlu mieszkaniowym przy ul. Mickiewicza i Kopernika. 25 grudnia ktoś podpalił wózek dzie-

cięcy, stojący na klatce schodowej bloku
mieszkalnego przy ul. Kopernika. Wózek
się spalił, a ściany klatki schodowej zostały
nadpalone i osmolone dymem. Z kolei 27
grudnia w jednym z pobliskich bloków
przy ul. Mickiewicza także podpalono
wózek dziecięcy. Na szczęście nikt nie
ucierpiał. Tego samego dnia doszło do kolejnego pożaru wózka dziecięcego.
Miliccy policjanci szybko ustalili
sprawcę tych podpaleń. Okazał się
nim 13-letni chłopiec, pochodzący z Milicza, a obecnie mieszkający w Krotoszynie.
Nastolatek został zatrzymany u swojej
babci w Miliczu, do której przyjechał
w odwiedziny. W obecności matki został
przesłuchany, a następnie zwolniony.
Do krotoszyńskiego kościoła wysłano
trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz grupę operacyjną pod dowództwem komendanta powiatowego
PSP. Na miejscu ustalono, że doszło do po-

żaru w kruchcie od strony wejścia głównego. W momencie przybycia strażaków
ogień już był ugaszony przy pomocy gaśnic proszkowych przez osoby postronne
i strażnika miejskiego. Przez przeszklone
drzwi widoczne było zadymienie w głównej nawie kościoła. Drzwi były zamknięte.
Strażacy, wykorzystując hydrauliczną
wyważarkę do drzwi oraz sprzęt tnący,
dostali się do wnętrza świątyni. Następnie pootwierali pozostałe drzwi i przystąpili do mechanicznego oddymiania
obiektu. Jednocześnie na bieżąco monitorowali kamerą termowizyjną wszystkie
dostępne pomieszczenia.
Gdy na miejsce dotarł kościelny,
otwarto wejście na chór i poddasze, które
również oddymiono i sprawdzono kamerą termowizyjną. Zagrożeń nie wykazano. Po całkowitym oddymieniu kościoła
strażacy zakończyli działania.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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KONCERT

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbył się
koncert Lucasa Laufena – muzyka
pochodzącego z Australii, mieszkającego od niedawna w Berlinie. Swoją karierę rozpoczął od wydania debiutanckiego EP „Goodbye” i zagrał
już ponad 80 koncertów.
Słuchacze tłumnie zgromadzili się
w bibliotece, by posłuchać Lucasa, jak
śpiewa o uczuciach, izolacji, wolności
i wspomnieniach. Akustyczne dźwięki
gitary wraz z jego wyjątkowym głosem

wprowadziły publiczność w nastrój zadumy.
Lucas Laufen wykonuje muzykę, którą
określa się jako „nadmorska poezja z dzikiej
wyobraźni Australijczyka”. Aktualnie jest
w trasie koncertowej „Euro Winter 2019”,
którą zaczął odPolski. Wnaszym kraju miał
wystąpić w sześciu miejscowościach, a Krotoszyn był drugim przystankiem. W Polsce
opiekę nad jego trasą sprawuje agencja koncertowa Borówka Music. W organizacji występu w naszym mieście pomagał Krotoszyński Ośrodek Kultury.

Konkurs wiedzy informatycznej

W części teoretycznej uczniowie musieli zmierzyć się z testem wiedzy, który
składał się z 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. W części praktycznej

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Mądrzy cyfrowi

(NOVUS)

HUFIEC PRACY 15-2

W siedzibie Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie starszy wychowawca Artur
Gręda przeprowadził konkurs wiedzy
informatycznej. W szranki stanęło
troje uczniów szkół współpracujących z jednostką. Uczestnicy przesłali wykonane przez siebie prezentacje
multimedialne.

FOT. Monika Raś (SP 1 Koźmin Wlkp.)

W nastroju zadumy

sprawdzana była znajomość programów
Word i Excel.
Zwyciężył Mateusz Jarka z klasy IIIb
Szkoły Branżowej I stopnia w Kobylinie,
wyprzedzając Damiana Kołodzieja i Wiktorię Szymczak z klasy VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi
do Pracy w Krotoszynie.
Zwycięzca będzie reprezentować krotoszyńską jednostkę w wojewódzkim
konkursie wiedzy informatycznej, który
odbędzie się 20 lutego w Koninie.
(ANKA)

W pierwszym tygodniu ferii zimowych
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
w Koźminie Wlkp. zrealizowano
warsztaty dla klas VI w ramach projektu „Mądrzy cyfrowi”.
„Mądrzy cyfrowi” to pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie
wartości w połączeniu z podnoszeniem
ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem
postaw odpowiedzialności społecznej.
Projekt powstał przy realizacji Fundacji
„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”
oraz wsparciu Google. org.
W bezpiecznym poruszaniu się i odnajdywaniu właściwych dróg w świecie nowych technologii potrzebne są pewne drogowskazy, czyli wartości, którymi należy
się kierować. To one określają, w jaki sposób postępujemy i jak traktujemy innych,
będąc zarówno online, jak i offline. Zasady
te powinny być postawione na równi
z kompetencjami cyfrowymi, aby żyć bezpiecznie i szczęśliwie. Dlatego młodzież
w tym projekcie miała szansę, aby w twórczy sposób rozwinąć swoje umiejętności
cyfrowe, korzystając z nich w praktyce
przy realizacji projektów społecznych.

Podczas zajęć uczniowie klas VIa
i VIb zostali wprowadzeni w świat wartości, takich jak szacunek, życzliwość, empatia, uczciwość, mądrość czy odwaga cywilna. Każdego dnia zajęcia prowadzone
były w oparciu o cykl „Gorzka czekolada
i inne opowiadania o ważnych sprawach”.
Uczniowie w kreatywny sposób poznawali wartości, dyskutowali i wykonywali
ćwiczenia praktyczne, a także uczyli się,
jak w codziennym życiu umiejętnie okazywać uczucia i jakimi wartościami się
kierować.
Jednocześnie młodzież zdobywała
i rozwijała kompetencje cyfrowe w zakresie kilkunastu narzędzi cyfrowych, w tym
m. in. Dokumenty Google, Formularze
Google, Mentimeter, Canva, Padlet, Kahoot, Pixlr, Thinglink. Uczniowie uczyli
się tworzyć i obrabiać grafiki oraz zdjęcia,
jak również zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Na bazie zdobytej wiedzy uczestnicy
zajęć stworzą projekty społeczne, które następnie samodzielnie będą realizować przez
sześć tygodni. W tym czasie będą wspierani
przez nauczycieli wprocesie przygotowania
prezentacji projektu społecznego, która bę-

dzie przedstawiona na forum placówki
i w Internecie. Następnie praca uczniów zostanie przesłana na konkurs.
Zajęcia z młodzieżą prowadzili nauczyciele z koźmińskiej Jedynki – Paulina Janicka, Monika Raś, Elżbieta Wojtkowiak, Hanna Szymura i Izabela Weichbrodt. Przedtem zostali odpowiednio
przeszkoleni i przygotowani – poprzez
kurs on-line z metodyki nauczania wartości moralnych oraz na temat wybranych
narzędzi cyfrowych.
Wcześniej młodzież klasy VI b brała
już udział w programie edukacyjnym
„Wychowanie przez czytanie” i w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną odnośnie wartości moralnych. Za przygotowany film pt. „Przyjaźń” uczniowie
zdobyli wyróżnienie.
Organizatorem programu była również Fundacja „ABCXXI – Cała Polska
Czyta Dzieciom”, do której wpłynęło 150
prac przygotowanych przez uczniów
szkół podstawowych.
– Wdrożenie w szkole ogólnopolskiego programu „Mądrzy cyfrowi” daje
uczniom możliwość podniesienia ich
kompetencji cyfrowych i rozwijania postaw odpowiedzialności społecznej.
Ogromny w tym wkład kompetentnej,
oddanej i zaangażowanej kadry pedagogicznej, która realizuje innowacyjne pomysły, wzbogacając ofertę szkoły – skomentował Jacek Zawodny, dyrektor SP
nr 1 w Koźminie Wlkp.
OPRAC. (ANKA)
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ANKIETA

Zdania są podzielone
Jak informowaliśmy przed tygodniem, na skrzyżowaniu ulic Ceglarska i Bractwa Kurkowego w Krotoszynie stanęła wieża obserwacyjno-widokowa o wysokości 15 metrów.
Na naszej stronie internetowej postanowiliśmy przeprowadzić ankietę, pytając w niej internautów o opinię na temat owej wieży.
Dodajmy, że obiekt zbudowano w ramach zadania pod nazwą „Utworzenie
ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą
obserwacyjno-widokową”. Koszt inwestycji wyniósł około 366,5 tys. zł, z czego 180
tys. zł stanowiło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Na wieży zamontowana zostanie luneta, która pozwoli na obserwację przyrody,
a przede wszystkim ptaków. Zagospodarowanie terenu obejmować ma m. in. montaż
stolików edukacyjnych zadaszonych wiatą
i innych elementów małej architektury,
montaż oświetlenia typu parkowego,
utwardzenie nawierzchni kostką betonową, wykonanie trawnika i nasadzeń.
Pomysł utworzenia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową ma na celu wdrożenie działań edukacyjnych, który uświadomią

mieszkańcom gminy, jaki potencjał przyrodniczy znajduje się w zasięgu ręki.
Jeśli chodzi o naszą ankietę, to ostatecznie wzięło w niej udział 127 osób.
Zdania są podzielone, choć przeważają
opinie pozytywne. Oto bowiem ponad
połowa (72) ankietowanych (57%) stwierdziła, że wieża obserwacyjno-widokowa
to bardzo dobry pomysł, w związku
z czym mieszkańcy powinni być zadowoleni. Z kolei 48 internautów (38%) oceniło tę inwestycję jako niepotrzebny wydatek, uznając, iż w gminie są ważniejsze
sprawy do zrealizowania. Czterech (3%)
uznało, że to ciekawe przedsięwzięcie, ale
tylko dla tych, którzy lubią obserwować
przyrodę, a trzech (2%) opowiedziało się
za opcją „niech sobie będzie – ani mi to
potrzebne, ani nie przeszkadza”.
– Moje zdanie w tej kwestii zostało
oparte na decyzji Rady Miejskiej w Krotoszynie – wyjaśnia burmistrz Franciszek
Marszałek. – Wniosek o budowę wieży
w najwyższym punkcie Krotoszyna został
złożony już dziesięć lat temu przez ówczesnego radnego, dra Edwarda Jokiela. Gmina rozpoczęła więc działania w tym kierunku. Wykupiliśmy fragment gruntu,
gdzie obecnie jest usytuowana wieża, a następnie wykonaliśmy dokumentację.

Z uwagi na fakt, że były ważniejsze inwestycje, wieża nie powstawała. Od początku
mówiliśmy, że będziemy starali się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. Gdy pojawiły się konkursy, ogłaszane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
na pozyskanie środków wykorzystanych
do propagowania walorów przyrodniczych i ochrony środowiska, zrodził się pomysł stworzenia ścieżki dydaktycznej
wraz ze wspomnianą wieżą widokową.
Na niej będzie wybudowana luneta do obserwacji przyrody. Chciałbym przypomnieć, że wokół Krotoszyna znajdują się
bardzo cenne przyrodnicze Dąbrowy Krotoszyńskie, jest Natura 2000 itd., uznane
przez określone dyrektywy unijne. Pozyskane dofinansowanie wyniosło ok. 180
tys. zł, a cały projekt opiewał na ok. 360
tys. zł. Planowany termin oddania
do użytku to 31 marca. Uważam, że inwestycja jest bardzo fajna, osobiście miałem
okazję zobaczyć z wieży zachód słońca
i panoramę Krotoszyna. Myślę, że będzie
ona cieszyć się dużym zainteresowaniem,
zwłaszcza ze strony dzieci i młodzieży. Informuję również, że prowadzę rozmowy
z panem starostą na temat remontu drogi
powiatowej na ul. Ceglarskiej. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to zaczniemy go
w przyszłym roku. Obiekt ze wspomnianą wieżą jest jeszcze w fazie budowy, parę
detali zostało do zakończenia tej inwestycji – skomentował burmistrz Krotoszyna.
(ANKA / NOVUS)

KONARZEW

Gdzie powstanie ścieżka pieszo-rowerowa?
W Konarzewie zorganizowano debatę społeczną na temat ścieżki pieszo-rowerowej w tej miejscowości. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie ,,Razem dla Konarzewa”.
Przybyło na nie 47 mieszkańców.
Miłosz Zwierzyk, jako osoba odpowiedzialna w Urzędzie Miejskim w Zdunach za inwestycje, jednocześnie członek
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
i mieszkaniec Konarzewa, przypomniał
koncepcję powiatowej sieci ścieżek pie-

szo-rowerowych, przyjętą w 2015 roku.
Wyjaśniał przy tym wszelkie kwestie finansowe i techniczne.
Mieszkańcy sugerowali, od jakich
miejsc – w kontekście oczekiwań społecznych – należałoby rozpocząć budowę ścieżki. Wybrana lokalizacja stanowiła jednocześnie przydział do grupy
warsztatowej, która opracowywała argumenty przemawiające za takim wyborem.
Na koniec przeprowadzono głosowanie w kwestii lokalizacji. Raport zawiera-

jący złożone propozycje zostanie przedstawiony w Starostwie Powiatowym
w Krotoszynie. Zapowiedziano, że temat
ścieżki pieszo-rowerowej w Konarzewie
będzie podjęty na najbliższym posiedzeniu Rady Sołeckiej.
M. Zwierzyk powiedział, że
na spotkanie sołeckie zostanie przygotowany ramowy plan realizacji inwestycji na tym odcinku. W tej sprawie
zwróci się do inwestora – Powiatowego
Zarządu Dróg.
W trakcie debaty mieszkańcy wysu-

nęli trzy propozycje ścieżki: „krotoszynka” – tory (770 m), biblioteka – tory
(1400 m), biblioteka – las (1300 m). Naj-

więcej osób opowiedziało się za opcją najdłuższego odcinka.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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ROZDRAŻEW

W setną rocznicę zwycięskiego powstania
3 lutego w Rozdrażewie odbyły się
uroczystości z okazji setnej rocznicy
powstania wielkopolskiego. Uczestnicy złożyli hołd poległym powstańcom. Zorganizowano także akademię z udziałem dzieci i młodzieży.
Mszę św. w intencji powstańców z terenu gminy odprawił w miejscowym kościele ks. kanonik Sławomir Siewkowski.
Następnie, w asyście pocztów sztandarowych, przemaszerowano na rozdrażewski
cmentarz. Delegacje władz, kombatantów, harcerzy, szkół i przedszkoli oraz organizacji społecznych i politycznych złożyły wiązanki kwiatów i wieńce oraz zapaliły symboliczne znicze przy pomniku
Poległych Powstańców Wielkopolskich,
na grobie pilota Wiktora Pniewskiego
oraz na mogiłach powstańców, zgłoszonych przez mieszkańców. Pamięć poległych powstańców Ziemi Rozdrażewskiej
uczczono salwami armatnimi.
Dalsza część uroczystości obywała się
w sali wiejskiej. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu wójt Mariusz Dymarski
w okolicznościowym wystąpieniu nawiązał do trudnej walki Polaków o wolność
ojczyzny i wielkiego zrywu niepodległościowego, jakim było powstanie wielkopolskie. Przybliżył historię walk powstańczych o Zduny z udziałem Kompanii Rozdrażewskiej, które miały miejsce na początku lutego 1919. Jak podkreślił, powstanie wielkopolskie jest wydarzeniem
historycznym, które powinno być nam
najbliższe nie tylko z racji tego, że rozgrywało się na naszym terenie, ale przede
wszystkim z uwagi na udział w nim naszych przodków. To dzięki ich walce i późniejszym zabiegom dyplomatycznym
przyznano Polsce – Traktatem Wersalskim – tereny Wielkopolski. Wielkopolanie dzięki swym przodkom mogą wołać
„Chwała zwycięzcom”.
Widowisko „Poszli, gdy zabrzmiał złoty róg... – Wielkopolan zwycięska droga
do niepodległości 1918-1919” przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie pod kierownictwem Małgorzaty
Dudzińskiej-Szczypior. Spektaklem tym
młodzi artyści przypomnieli dzieje naszej
niewoli, walki powstańcze oraz bohaterów
Kompanii Rozdrażewskiej, m. in. kapelana
kompanii ks. Tadeusza Zielińskiego, jej do-

wódcę sierż. Wacława Pabicha, a także spoczywającego na parafialnym cmentarzu
płk. Wiktora Pniewskiego, który kierował
zdobyciem lotniska Ławica.
Na scenie zabrzmiały pieśni patriotyczne – „Wielkopolska Marsylianka”,
„Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, „Gdy
szedłem raz od Warty”, które wykonał
chór z miejscowej szkoły pod kierownictwem Piotra Ratajczaka. Z kolei Gabrysia
Biernacka zagrała na pianinie temat przewodni z serialu „Dom”, a Jan Łęga
na akordeonie wykonał „Warszawiankę”.
Uroczystą akademię zakończył multimedialny pokaz laserowy, nawiązujący do historii powstania wielkopolskiego na Ziemi Rozdrażewskiej, przygotowany przez
Agencję Artystyczną FLOW z Kobierna.
Można było także obejrzeć wystawą
prac konkursowych, przygotowaną przez
SP w Rozdrażewie, a także zorganizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Rozdrażewie ekspozycją historyczną
Muzeum Regionalnego w Krotoszynie,
upamiętniającą wydarzenia przełomu
lat 1918-1919, które doprowadziły
do włączenia Ziemi Krotoszyńskiej w granice państwa Polskiego. Biblioteka udostępniła również okolicznościową broszurę pt. „Lista powstańców, uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919
z gminy Rozdrażew”.
Przy okazji rozstrzygnięto dwa gminne konkursy – plastyczny i historyczny.
Wójt M. Dymarski wraz z Krzysztofem
Brodą (dyrektorem SP w Rozdrażewie)
oraz nauczycielami – Ewą Głód i Jarosławem Nowackim – wręczyli laureatom
nagrody.
W konkursie plastycznym w kat.
klas I-III zwyciężyła Martyna Orpel (SP

Nowa Wieś), druga była Nadia Szeląg (SP
Nowa Wieś), a trzecia Julia Szeląg (SP Nowa Wieś); w kat. klas IV-VI triumfowała
Agata Mikołajczyk (SP Rozdrażew), wyprzedzając Hannę Pocztę (SP Nowa Wieś)
i Aleksandrę Jakubek (SP Rozdrażew);
w kat. klas VII-VIII i gimn. w czołowej
trójce znalazły się Aleksandra Gniazdowska (SP Rozdrażew), Marta Krzekotowska
(SP Nowa Wieś) i Aleksandra Wójcik (SP
Rozdrażew).
W konkursie historycznym w kat.
klas IV-VI najlepsza okazała się Patrycja
Teodorczyk (SP Rozdrażew), a za nią znaleźli się Natalia Panek (SP Rozdrażew)
i Mateusz Pluciński (SP Rozdrażew);
w kat. klas VII-VIII i gimn. wygrała Marlena Dymarska (SP Rozdrażew), drugą lokatę zajął Robert Konrady (SP Nowa
Wieś), a trzecie miejsce przypadło Bartłomiejowi Pankowi (SP Rozdrażew).
Na przełomie grudnia 1918 i stycznia 1919 z inicjatywy ks. Tadeusza Zielińskiego został utworzony oddział powstańczy w sile 120 ludzi, pod dowództwem
Wacława Pabicha. Pod koniec stycznia 1919 roku dowództwo formacji,
wówczas już kompanii, przejął Ignacy Talarczyk. Wacław Pabich został dowódcą
miejscowej Straży Ludowej. Od 27 stycznia 1919 roku kompania rozdrażewska,
na zmianę z innymi formacjami, zabezpieczała Zduny.
Kolejną służbę na pograniczu objęła 5 lutego, a kwaterą dla rozdrażewskich
powstańców były Hotel Rauhuta oraz
Hotel pod Lwem w Zdunach. 6 lutego
trzy niemieckie kompanie uderzyły
na Zduny. Jedna zajęła pozycje na cmentarzu ewangelickim, z zadaniem odcięcia
powstańców od Krotoszyna. Druga weszła od wschodu szosą sulmierzycką
i po rozbrojeniu posterunków uderzyła
na powstańców w Hotelu Rauhuta, natomiast trzecia zajęła dworzec i zaatakowała
powstańców w Hotelu pod Lwem. Podczas ataku część kompani rozdrażewskiej
dostała się do niewoli, a kilkunastu powstańców poległo. Pozostali przy życiu
żołnierze kontynuowali walkę na froncie
pod Zdunami.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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KROTOSZYN

O bezpieczeństwie z zespołem Blue Cafe

Celem tej inicjatywy jest zwiększenie
świadomości na temat bezpieczeństwa
w ruchu drogowym i skutków łamania
przepisów drogowych. Sala kina była wypełniona po brzegi. Spotkanie podzielone
było na dwie części – edukacyjno-profilaktyczną i artystyczną.
Najpierw pokazano krótki film „Zaraz wracam”, nakręcony przez młodzież,
mówiący o tym, jak ważne są odblaski.
Prowadzący seminarium asp. sztab. Maciej Bednik z Wydziału Ruchu Drogowe-

FOT. KPP Krotoszyn

Już po raz kolejny w krotoszyńskim
kinie Przedwiośnie zorganizowano
seminarium informacyjne pod hasłem „Bezpiecznie – chce się żyć”.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia,
do którego włączyli się także krotoszyńscy policjanci, jest Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

go KWP w Poznaniu przedstawił dane
obrazujące stan bezpieczeństwa ruchu
drogowego w województwie wielkopolskim na tle całego kraju.
Z kolei koordynator ds. profilaktyki
społecznej Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie, sierż. sztab. Bartosz Kar-

KOŹMIN WLKP.

FOT. Grzegorz Pierzchała

Drogi ku niepodległości

W niedzielne popołudnie, 3 lutego,
w kinie Mieszko odbyło się spotkanie promujące książkę dra Michała
Pietrowskiego „Koźmińskie drogi ku
niepodległości”. Uświetniła je wspaniałym koncertem pianistka Miyako
Arishima z Japonii. Spotkanie prowadził Kasper Ekert, dyrygent koźmińskiego chóru.

Burmistrz Maciej Bratborski podkreślił, że promocja nowego wydawnictwa, poświęconego powstaniu wielkopolskiemu na Ziemi Koźmińskiej, zamyka i wieńczy gminne obchody setnej
rocznicy odzyskania niepodległości oraz
wybuchu powstania. Włodarz raz jeszcze podziękował wszystkim, którzy włączyli się w organizację licznych wyda-

wik, mówił o bezpieczeństwie na drogach powiatu krotoszyńskiego. Przypomniał wypadki drogowe ze skutkiem
śmiertelnym, do jakich doszło na naszym terenie.
W części artystycznej wystąpił zespół
Blue Cafe. Oklaskom nie było końca.
(NOVUS)

rzeń, związanych ze wspomnianymi
rocznicami. – Dzisiejszy koncert jest formą podziękowania dla państwa
za współpracę i pomoc – oznajmił burmistrz.
Dr Michał Pietrowski omówił nową
publikację, nad którą prace trwały ponad
rok. Stustronicowa książka przedstawia
szczegółowo sytuację społeczno-gospodarczą na Ziemi Koźmińskiej pod zaborem pruskim, pruską politykę wobec Polaków, walkę z germanizacją, przebieg powstania wielkopolskiego na naszym terenie oraz miejsca pamięci związane z powstaniem. Książka jest wydana w twardej
oprawie i bogato ilustrowana. Jej wydanie
sfinansowała gmina Koźmin Wlkp.
W drugiej części spotkania w świat
muzycznych uniesień przeniosła wszystkich Miyako Arishima. Pianistka z Japonii wykonała we wspaniałym stylu kilkanaście utworów polskich kompozytorów:
Fryderyka Chopina i Ignacego Paderewskiego. Publiczność nagrodziła występ artystki gromkimi brawami.
(NOVUS)
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NASZA AKCJA

Głosowanie dobiegło końca!
Zakończyło się głosowanie w czwartej edycji Plebiscytu SPORTOWIEC
POWIATU
KROTOSZYŃSKIEGO 2018 pod patronatem Starosty
Krotoszyńskiego, organizowanego
przez naszą redakcję! Wybieraliście
jak zawsze SPORTOWCA ROKU,
a także SPORTOWĄ OSOBOWOŚĆ
ROKU oraz SPORTOWĄ IMPREZĘ
ROKU. Głosowanie zakończyło się
w minioną niedzielę, o godzinie 23.59.
Na naszej liście znalazło się 15 sportowców, 15 osobowości sportowych i 5
imprez sportowych. My już znamy laureatów... A Wy ich poznacie 22 lutego, kiedy to w Restauracji Leśniczówka odbędzie się Sportowa Gala. Wówczas ogłosimy wyniki i nagrodzimy zwycięzców.
Gościem specjalnym będzie Piotr Reiss, legenda poznańskiego Lecha. W trakcie imprezy nagrodzimy także SPORTOWĄ NADZIEJĘ POWIATU, którą wybierze kapituła, powołana przez starostę
krotoszyńskiego. Dla SPORTOWEJ NADZIEI POWIATU starosta ufunduje
roczne stypendium.
Zaraz po gali odbędzie się bal. Bilety
można nabyć w naszej redakcji – ul. Mały
Rynek 13/10. UWAGA! Bal Sportowca
będzie charytatywny. Chcemy bowiem wesprzeć Krzysztofa Jankowskiego, który od października 2017 ro-

ku zmaga się z chorobą nowotworową.
Pan Krzysztof jest nosicielem genu
BRCA1 i istnieje leczenie, dzięki które-

mu będzie mógł żyć. Niestety, jest to
kosztowna terapia i potrzebne jest wsparcie ludzi o dobrych sercach.
Wpłaty na rzecz K. Jankowskiego
można dokonywać na numer konta:
95 1090 1157 0000 0000 1502 2029
z dopiskiem „Krzysztof Jankowski”

W trakcie balu będzie można, za dowolne datki na rzecz Krzysztofa, skorzystać z foto budki. Taką możliwość zapewni StudioV 24 Sebastian Szostak.
UWAGA – dla głosujących także
przewidzieliśmy nagrody. Galeria Krotoszyńska funduje bon na zakupy o wartości 200 zł, Sklep Motoryzacyjny Pawlicki – bon o wartości 150 zł do wykorzystania w sklepie, Centrum Tańca ShowDance trzy bony o wartości 100 zł na miesiąc
zajęć, Akademia Piłkarska Reissa – pięć
bonów o wartości 125 zł na miesiąc zajęć,
Placówka Partnerska Nest Bank w Krotoszynie – nagrodę o wartości 250 zł, Kabaret Neo-nówka – trzy podwójne zaproszenia o wartości 160 zł na spektakl.
O nagrody mogli ubiegać się uczestnicy, którzy oddali minimum jeden głos
w dowolnej kategorii i wysłali na adres redakcji maila z argumentacją wyboru
do 10 lutego.
PARTNERAMI STRATEGICZNYMI plebiscytu są firma ENERGYSPED

i RESTAURACJA LEŚNICZÓWKA, a PARTNERAMI – GALERIA
KRO TOSZYŃSKA, AKADEMIA
PIŁKARSKA REISSA, CENTRUM
TAŃCA SHOWDANCE, GABI-PLAST, SKLEP MO TORYZA-

CYJNY PAWLICKI, NEST BANK,
W STARYM STYLU, STUDIOV 24 SEBASTIAN SZOSTAK,
KABARET NEO-NÓWKA, CENTRUM BUDOWLANE BANASZAK, DIETETYK PIOTR KAŹMIERCZAK, MONEW DLA WYJĄTKOWYCH KOBIET, KROTOSTREFA, MAX-POL, KRO TOSZYŃSKA IZBA RZEMIEŚLNI-

CZA, STOWARZYSZENIE NA
RZECZ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KROTOSZYNIE oraz wszystkie gminy naszego powiatu.
Regulamin PLEBISCYTUznajdziecie na stronie: http://www.glokalna.pl/ruszyla-kolejna-edycja-plebiscytu-sportowego/.
(ANKA)
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To i Owo
OŚWIADCZENIE
Szanowni wyborcy. W dniu 28 grudnia 2018 odbyła
się III sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego, na której uchwałą nr
III/24/18 uchwalono podwyżkę diet radnych o 10%. Chciałbym
publicznie oświadczyć, że błędem, jaki popełniłem, było zagłosowanie za podwyżką, nie wsłuchując się w głos wyborców, którzy
oddali na mnie głos. Wszystkich wyborców chciałbym bardzo
przeprosić.
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Dieta, którą otrzymuję, jest jedną z najmniejszych, ale chcąc
zrobić coś dobrego dla społeczeństwa, podwyżkę 10% z całego roku już teraz przeznaczam na cele charytatywne dla stowarzyszenia lub fundacji przeze mnie wybranej. Jest to kwota około 1200 zł. W latach następnych uczynię podobnie.
Z WYRAZAMI SZACUNKU

JAROSŁAW KUBIAK – RADNY RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

KROTOSZYN

Pożar rozdzielni elektrycznej
W niedzielę, 3 lutego, mieszkańcy
jednego z budynków przy ul. Sienkiewicza w Krotoszynie, przeżyli chwile
grozy. Pożar rozdzielni elektrycznej,
do którego doszło na klatce schodowej, odciął drogę ewakuacji dziewięciu osobom.
Na miejsce skierowano trzy zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz dwa z miejscowej OSP. Jak
ustalono, paliła się rozdzielnia elektryczna, usytuowana w ciągu komunikacyjnym budynku wielorodzinnego. Płomienie i gęsty dym wydobywały się drzwiami
na zewnątrz budynku. Mieszkańcy, którym pożar odciął drogę ewakuacji, znajdowali się na wyższej kondygnacji. Wcześniej obiekt opuściły cztery osoby.
Strażacy, wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych, weszli do budynku w celu zlokalizowania i ewakuacji

mieszkańców. Druga rota podała jeden
prąd piany sprężonej w natarciu z urządzenia ONE SEVEN, tłumiąc ogień.
Trzech mężczyzn ewakuowano z balkonu, wykorzystując do tego celu drabinę
przenośną oraz sprzęt ratownictwa wyso-

kościowego. Sześć innych osób oraz psa
wyprowadzono natomiast klatką schodową. Wszystkich ewakuowanych zabezpieczono przed utratą ciepła w dostarczonym na miejsce namiocie kwatermistrzowskim z nagrzewnicą. Nikt nie
uskarżał się na złe samopoczucie.
Wszystkie pomieszczenia przewietrzono i sprawdzono przy użyciu sprzętu
pomiarowego, który nie wykrył zagrożenia. Z uwagi na spaloną rozdzielnię elektryczną pracownicy Pogotowia Energetycznego odłączyli obiekt od zasilania.
Podczas prowadzonych czynności
trzy spośród ewakuowanych osoby zgłosiły złe samopoczucie. Do czasu przybycia
Zespołu Ratownictwa Medycznego strażacy udzielili im kwalifikowanej pierwszej pomocy, która polegała na zastosowaniu tlenoterapii i wsparciu psychicznym.
Potem oddano ich pod opiekę ZRM.

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Z wizytą w stolicy Wielkopolski

(NOVUS)

KROTOSZYN

Połączenie sztuki i technologii

– Naszą gminę zamieszkują bardzo
aktywni ludzie. Stowarzyszenie Klub Art
złożyło wniosek w Otwartym Konkursie
Ofert do burmistrza Krotoszyna o zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Dzisiaj
podpisujemy umowę. Uważamy, że to
wydarzenie będzie w przyszłości promować naszą gminę – powiedział burmistrz
Franciszek Marszałek.
Szerzej o projekcie opowiedział Bartosz Blecha, prezes Stowarzyszenia Klub
Art. – Chciałbym podziękować wszystkim organizacjom, partnerom i współorganizatorom festiwalu – mówił. – Pierwsze rozmowy odbyły się pod koniec sierpnia zeszłego roku w krotoszyńskim muzeum. Pomysł spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. W związku
z tym, że pełna nazwa festiwalu jest długa, zmieniliśmy ją na skrót „Tech-Art”,
czyli połączenie technologii i sztuki – wyjaśnił B. Blecha.
Celem projektu jest pokazanie osią-

FOT. ZSP 2 Krotoszyn

W gabinecie burmistrza Krotoszyna
doszło do podpisania umowy na dofinansowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki, Wzornictwa i Technologii, którego organizatorem będzie
Stowarzyszenie Klub Art. Wydarzenie zaplanowano na 6 lipca.

gnięć naukowo-artystycznych, w szczególności młodego pokolenia, a także podniesienie umiejętności i doskonalenie
warsztatu osób, które rozwijają się
w określonej dziedzinie sztuki i nauki,
zwłaszcza jeśli chodzi o lokalnych twórców i organizacje kulturalne. Festiwal będzie skierowany m. in. do mieszkańców
Krotoszyna i okolic. Wezmą w nim udział
osoby, które w swoich dziedzinach działają minimum cztery lata i mają znaczne
osiągnięcia o randze ogólnopolskiej lub
międzynarodowej.
Na festiwalu zaprezentowany zostanie dorobek artystyczny polskich twórców i pionierów w takich dziedzinach jak
fotografia, grafika, rzeźba, malarstwo, ry-

sunek i technologia. Chodzi o to, by pokazać, jak sztuka wpływa na rozwój technologii i na odwrót. Do projektu zaproszono
m. in. wykładowców z Politechniki Poznańskiej, grafików, fotografów, artystów.
Festiwal odbywać się będzie w krotoszyńskim muzeum, w ratuszu i na rynku,
w zdunowskiej bibliotece oraz na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Współorganizatorami wydarzenia
będą Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Krotoszyński Ośrodek
Kultury i Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na początku lutego grupa uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Krotoszynie odwiedziła stolicę
Wielkopolski. Jednym z punktów wycieczki było spotkanie z przedstawicielem Wyższej Szkoły Bankowej.
Młodzież wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez uczelnię,
w trakcie których przypomniała sobie zasady dobrego zachowania w przestrzeni
publicznej. Udział w zajęciach był okazją
do wymiany doświadczeń i rozwiania
wszelkich wątpliwości odnośnie zasad savoir-vivre’u w życiu codziennym.
Następnie uczniowie udali się na Politechnikę Poznańską, gdzie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Tomasza Dworka. Wizyta ta była ciekawym doświadczeniem, zwłaszcza dla
uczących się w zawodach technik infor-

matyk i technik organizacji reklamy. Zobaczyli bowiem m. in. pracę drukarek 3D najnowszej generacji, profesjonalne studio nagrań telewizyjnych,
sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach socjotechnicznych oraz
laboratoria praktyk zawodowych, którymi dysponuje uczelnia.
Wycieczkę zakończyła wizyta w studiu Radia Afera – akademickiej rozgłośni
Politechniki Poznańskiej. Rozgłośnia nadaje od 1971, w eterze istnieje od 1990,
a od 2002 znajduje się w Internecie. Odwiedzając redakcyjne pomieszczenia,
można było przekonać się, jak tworzy się
audycję na żywo, jak wygląda profesjonalne studio nagrań, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do rejestracji dźwięku, a także zapoznać się ze specyfiką pracy radiowców.
OPRAC. (NOVUS)

Historia
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Lokalne perypetie w rozumieniu słów wyzwolenie i wolność
23 stycznia obchodziliśmy 74. rocznicę
wyzwolenia Krotoszyna spod okupacji
hitlerowskich Niemiec. W naszym mieście jak co roku odbyły się uroczystości
upamiętniające tamto wydarzenie. Czy
słusznie?
W związku z klęską poniesioną przez
wojska niemieckie w roku 1943 na froncie wschodnim, pod Łukiem Kurskim
i Stalingradem, sytuacja polityczno-militarna uległa zmianie i komendant główny
Armii Krajowej, gen. bryg. Tadeusz „Bór”
Komorowski, 20 listopada 1943 wydał
rozkazy informujące o zmianie koncepcji
powstania powszechnego, do którego
przygotowywało się Polskie Państwo Podziemne, zastępując je akcją o kryptonimie
„Burza”. Polegać ona miała głównie
na współdziałaniu oddziałów AK z Armią
Czerwoną przy wyzwalaniu terenów Polski oraz na obowiązku ujawniania się i występowania wobec wojsk sowieckich w roli gospodarza terenu.
Na początku lipca 1944 przeprowadzonazostała operacja „Ostra Brama”, czyli powstanie w Wilnie. Skończyło się ono
odbiciem miasta z rąk niemieckich przez
połączone wojska partyzanckie AK Wilno
i AK Nowogródek oraz wspierające je wojska sowieckie. Przeformowane wg sowieckich nakazów wojska AK miały walczyć
z Niemcami i być operacyjnie podporządkowane Armii Czerwonej. Wspólne ustalenia obowiązywały przez dwa dni.
17 lipca w Boguszach podstępnie
aresztowano kierowniczą kadrę oficerską.
Podobnie skończyło się powstanie we
Lwowie, którego celem było opanowanie
miasta przed wojskami Armii Czerwonej.
Współpraca Armii Krajowej Obszaru
Lwowskiego z Sowietami zakończyła się
podstępnym aresztowaniem dowódców
i sztabów oraz masowym aresztowaniem
oficerów i żołnierzy AK. Ponad dwa tysiące żołnierzy Lwowskiej Armii Krajowej
skazano i uwięziono w łagrach sowieckich. Wielu z nich nie doczekało powrotu
do Polski.
27 lipca w Lubnie dowódca 69. Armii Radzieckiej Frontu Białoruskiego, gen.
Władimir Kołpakczi, postawił komendantowi okręgu AK, płk. Tumidajskiemu, ultimatum – albo wszystkie podległe mu
oddziały podporządkują się ledwie co
utworzonemu Naczelnemu Dowództwu
Wojska Polskiego, albo będą natychmiast
rozbrojone. Tumidajski pozostał zakładnikiem Rosjan do momentu rozpoczęcia
składania broni przez AK.
Wobec nieuregulowanych stosunków
między rządem RP a rządem ZSRR (stosunki zostały zerwane przez ZSRR
po ujawnieniu zbrodni w Katyniu) oraz
napływających wiadomości ze wschodnich okręgów AK o rozbrajaniu i internowaniu żołnierzy AK współdziałających

Wilno, Góra Zamkowa. Piotr Paterek i Krzysztof Olechnowicz, syn zamordowanego przez komunistów 8 lutego 1951 w więzieniu mokotowskim w Warszawie podpułkownika Antoniego Olechnowicz ps. Pohorecki, który po zajęciu Wilna przez okupanta sowieckiego przeprowadził demobilizację Okręgu
Wileńskiego i Okręgu Nowogródzkiego AK, a dalej komendanta Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu AK.
z Armią Czerwoną komendant białostoc- i Propagandy Komendy Głównej AK pokiego okręgu AK, ppłk. Władysław Liniar- przez pułkownika Jana Rzepeckiego wyski „Mścisław”, który – podobnie jak do- dało wiele kanałów przerzutowych, matewództwo Narodowych Sił Zbroj- riałów legalizacyjnych, radiostacji, adrenych – przeciwny był koncepcji „Burzy”, sów i przede wszystkim nazwisk. Przyczyw rozkazach kierowanych do komendan- niło się to do ponownego zapełnienia bytów inspektoratów iobwodów akcentował łych niemieckich więzień, do których mawyrażanie woli bicia Niemców, tworzenie sowo trafiali bohaterowie walk z hitlerowsamoobrony, a w razie opanowania terenu skim okupantem pod pozorem rzekomej
przez bolszewików iwrogiego nastawienia kolaboracji z wrogiem. Zamek Lubelski,
do ludności polskiej – przejście do dalszej Rotunda Zamojska, więzienie Montelukonspiracji.
pich w Krakowie i inne katownie wypełNarodowe Siły Zbrojne, choć w akcji niały się polskimi „reakcjonistami”.
„Burza” wzięły udział, nie ujawniły się bolW związku z powyższym kilkunastu
szewikom, co dało im szansę ponownego komendantów okręgów AK wypowiezakonspirowania. Jeszcze tragiczniej było działo posłuszeństwo Komendzie Główw Warszawie, gdzie polscy powstańcy, do- nej, chcąc kontynuować walki niepodleświadczeni współpracą swoich kolegów głościowe, tym razem przeciw Sowietom.
z okręgów wschodnich, liczyli na rozpę- Powstały poAK-owskie organizacje, takie
dzenie Niemców i przejęcie stolicy bez jak Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość
znacznego zniszczenia jej infrastruktury. oraz Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.
Celem Sowietów było skazanie na zagładę Tworzono też struktury regionalne – Arznacznej ilości żołnierzy AK i NSZ, zgru- mię Krajową Obywatelską, Konspiracyjne
powanych w Warszawie z zadaniem przy- Wojsko Polskie czy WSGO Warta, które
gotowania i przeprowadzenia powstania kontynuowały walkę o niepodległość.
zbrojonego.
Dowódca KWP, kapitan Stanisław
Propaganda – między innymi w for- Sojczyński „Warszyc”, w liście do pułkowmie ulotek – pchająca do rozpoczęcia nika Radosława Mazurkiewicza, komenwalk, niewyrażenie zgody na przeprowa- danta Obszaru Centralnego AK w Wardzenie zrzutów aprowizacyjnych przez szawie, po słynnym „procesie szesnastu”
Brytyjczyków czy bierność sowieckich napisał: „Po dokładnym zanalizowaniu
wojsk frontowych – wszystko to przyczy- treści deklaracji Pana z dnia 8.08.1945
niło się do wyniszczenia powstańców o wyjściu z konspiracji AK dochodzi się
i Warszawy przez Niemców. Było to So- do tragicznego wniosku; powtórzył się
wietom na rękę, tym razem nie oni musie- wrzesień 1939, a wodzowie znów uciekli
li rozprawić się z liczną polską „tkanką lub zdradzili. Okazuje się, że pewien promiękką”, zorganizowaną w struktury par- cent wyższych oficerów AK jest faktycztyzanckie.
nie, jak nam to czerwoni zarzucają, zdeKlęska powstania oznaczała kres Ar- prawowanymi „sanatorami”, którzy pomii Krajowej, którą w obliczu błyskawicz- nad wszystko przedkładają żłób. Za co
nych postępów wielkiej ofensywy wojsk iwjakiej sytuacji usiłuje nas Pan, Panie Pułsowieckich (w połowie stycznia ruszyła kowniku, sprzedawać? Nawet nie poczuznad Wisły) ówczesny komendant AK, wa się Pan do najelementarniejszej
gen. bryg. Leopold Okulicki „Niedźwia- wdzięczności w stosunku do podwładdek”, rozwiązał rozkazem z dnia 19 stycz- nych. Wszak to, że czerwoni chcą zPanem
nia1945. Ponadto zinfiltrowane sowiecki- pertraktować, że zrezygnowali z wytwami agentami i współpracownikami Pol- rzania „linii podziału między górą a dołaskiej Partii Robotniczej Biuro Informacji mi AK”, nie jest zasługą Pana ani też żad-

nego z generałów czy pułkowników AK,
tylko osiągnięciem tych tysięcy szarych
bojowników, którzy wbrew blamażowi
wyższych dowódców nie zrezygnowali
z walki o słuszne postulaty Narodu Polskiego, a którym chce Pan podstępnie odebrać broń. Czyn Pana jest najzwyklejszą
zdradą, trudno bowiem przypuszczać,
aby Pan nie umiał myśleć, nie orientował
się wwewnętrznej sytuacji Polski iAK, nie
zdawał sobie sprawy z zadań, jakie się nam
same w jaskrawy sposób narzucają. Mówi
Pan w deklaracji o Honorze, o rozumnym
kierownictwie, o dobru Państwa, o pracy
dla Sprawiedliwej i Demokratycznej Polski – i jednocześnie przekreśla Pan się
swym czynem dla tych wszystkich wzniosłych ideałów. Bardzo żałujemy, że podstępne aresztowanie 16 czołowych działaczy AK i osadzenie ich w Moskwie wśród
okoliczności wołających o pomstę do nieba, niczego niektórych Panów majorów,
pułkowników i generałów AK nie nauczyły, że jedynym naturalnym odruchem
unich było nierycerskie poddanie się panice i rezygnacji (…)”.
Ciekawie po wojnie wypowiedział się
gen. Maczek, wybitny dowódca 1 Dywizji
Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oceniając koncepcję NSZ, która
nakazywała zgrupowaniom partyzanckim wymarsz na zachód. Powiedział
wprost: „Rozwój wypadków Wam przyznał rację (...) Jesteście dla wielu żywym
wyrzutem sumienia (...) Mieliście rację (...)
tego Wam nigdy nie wybaczą (...)”.
Styczniowa ofensywa Armii Czerwonej, która trwała do maja 1945, przyczyniła się doopanowania ziem polskich wcałości przez Sowietów. W czasach PRL-u ten
stan nazywano wyzwoleniem Polski. Dziś
to pojęcie, w obliczu zainstalowanego
przez drugiego okupanta i rodzimych
zdrajców systemu komunistycznego, budzi spore kontrowersje. Jesteśmy też świadomi celowości propagandy komunistycznej, która kładła nacisk na rzekome „wyzwalanie” części II RP, przyłączonej
doRzeszy, oraz naterenach przyłączonych
do PRL-u i dzisiejszej Polski do linii Odry.
Analogiczna sytuacja była od 1941
na wschodzie, kiedy Hitler zdradził pakt
podpisany z Sowietami i rozpoczął realizację planu Barbarossa. Wtedy wojska niemieckie „wyzwalały” kolejne polskie miasta spod okupacji radzieckiej. Czy oznaczało to wolność dla Polaków? Zdecydowanie nie.
Warto dodać, że żołnierze sowieccy
przebywali w Polsce blisko 50 lat, ostatni
z nich opuścili nasz kraj 17 września 1993, a ich długoterminowa obecność była pokłosiem kolaboracji różnych
frakcji politycznych po II wojnie światowej
w zamach PKWN, a dalej w ramach Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.
Na przykład zniszczone po 1945 przez

okupanta sowieckiego Polskie Stronnictwo Ludowe stało się przybudówką PZPR
jako Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.
Jego członkowie pełnili funkcje w komunistycznym naczelnictwie miasta Krotoszyna, a po 1989 zostawali burmistrzami.
Lider ludowców, Janusz Piechociński,
zapytany w latach 90. o wypchnięcie nowych twarzy z partii PSL, przyznał, że ci
młodzi ludzie „chcieli dekomunizować”.
Moim zdaniem tutaj należy szukać skandalicznej formy „świętowania” dnia 23
stycznia w Krotoszynie jeszcze do niedawna przy pomniku 6 Pułku Artylerii Lekkiej LWP przyul. Piastowskiej. Pogłośnym
artykule na łamach portalu Patriotyczny
Krotoszyn, który ukazał się kilka lat temu,
oraz po konsultacjach historycznych, krotoszyński magistrat dokonał liftingu
i przeniósł uroczystości pod tablicę Przywódców Państwa Podziemnego oraz naul.
Przemysłową, gdzie w ramach prywatnej
inicjatywy wmurowano tablice upamiętniające byłych żołnierzy AK.
23 stycznia 1945 kilkudziesięcioosobowy oddział poAK-owski ppor. Władysława Kędzierskiego, korzystając z panicznej ucieczki Niemców, zbrojnie przejął
kontrolę nad miastem, co zaakcentowano
odśpiewaniem hymnu na rynku i osadzeniem polskiej flagi na ratuszu. Kędzierski
stał się komendantem miasta z nadania
Sowietów. Na burmistrza powołano Kazimierza Bardońskiego. 29 stycznia zorganizowano w mieście Urząd Bezpieczeństwa
oraz Milicję Obywatelską. Dwa dni później do Krotoszyna przybył Aleksander
Pawłow wraz z funkcjonariuszami
NKWD, którzy rozpoczęli aresztowania.
Wolność krotoszynian trwała niespełna tydzień, a w obliczu terroru i świadomości tego, co działo się w miastach kolejno odbieranych Niemcom przez ofensywę
sowiecką, polscy niepodległościowcy wrócili do lasu, rozpoczynając lokalny rozdział
Żołnierzy Wyklętych. Osławiona kontrowersjami rewitalizacja krotoszyńskiego
rynku nie doprowadziła do przywrócenia
korony na głowie orła, przytwierdzonego
do szczytu ratusza. Problem rozwiązano
poprzez zdjęcie orła z iglicy. Oznacza to, że
wolności uzyskanej po wyjściu Sowietów
wciąż nie akcentujemy.
Meandry naszej historii i faktografia
skłaniają do odejścia od pewnych zwyczajów. Samo składanie kwiatów pod miejscami pamięci AK-owców jest odbierane pozytywnie, choć przydałaby się inna forma,
która pomoże zaakcentować zmianę. Martwi natomiast organizacja pod patronatem
Pana Burmistrza iPana StarostyIXTurnieju Siatkówki z okazji 74. rocznicy wyzwolenia naszego miasta – numeracja wskazuje na nawiązanie do czasów,, świętowania
wyzwolenia” pod pomnikiem Ludowego
PIOTR PATEREK
Wojska Polskiego.
(PATRIOTYCZNY KROTOSZYN)

Rozmaitości
KOŹMIN WLKP.
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PROFILAKTYKA

Radni przyjęli plany pracy komisji Zgłoś się na badania!

Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. przyjęto plany pracy komisji stałych na bieżący
rok i dokonano zmian w budżecie.
Ponadto w obecności radnych powiatowych koźminianie przekazali
sugestie odnośnie poprawienia
współpracy powiatu i gmin w zakresie remontów i utrzymania dróg.
W sesji uczestniczyli bowiem trzej
radni powiatowi – Dariusz Rozum, Marcin Leśniak i Grzegorz Król.
Koźmińska rada jednogłośnie przyjęła zaproponowane przez burmistrza

zmiany w budżecie. Najważniejsze z nich
to zwiększenie o 141 300 zł środków
na zagospodarowanie odpadów w gminie
oraz zwiększenie o 12 tys. zł puli na dofinansowanie wymiany pieców i budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Radny Sławomir Jarosz wniósł interpelację odnośnie budowy ścieżki rowerowej z Orli do Koźmina Wlkp. Z kolei radny Karol Jankowiak zwrócił się do burmistrza o podjęcie działań w kierunku
ochrony środowiska i zdrowia koźminian
w związku z niepokojącymi wynikami
stężenia pyłów w powietrzu.
(NOVUS)

Rak płuc jest chorobą ludzi po 40. roku życia, ze szczytem zachorowań w wieku około 60-70 lat. We wczesnym stadium choroba ta przebiega w zasadzie
bezobjawowo i może każdego nie tylko
zaskoczyć, ale i pozbawić możliwości skutecznej pomocy z uwagi na zbyt późne jej
wykrycie.
W Polsce na choroby układu oddechowego cierpi ponad 6 mln ludzi. Rocznie umiera z tego powodu 40 tys. Polaków, w tym 22 tys. z powodu raka płuc
i 15 tys. z powodu drugiej groźnej choroby, jaką jest przewlekła obturacyjna choroba płuc.
Podane liczby, jak i wyniki przeprowadzonych dotychczas przez stowarzyszenie akcji, potwierdzają potrzebę kontynuowania rozpoczętych w roku 2017 badań. W minionych dwóch latach w ra-

mach dwóch
prze pro wa dzonych akcji profilaktycznych przebadano łącznie 135 osób, a w trakcie konsultacji wyników tych badań stwierdzono
w przedmiotowym zakresie 21 przypadków chorobowych, co stanowi 15,55%
wszystkich przebadanych pacjentów.
Wszystkie te osoby uzyskały szansę odwrotnego rozpoczęcia procesu leczenia,
a z uwagi na wczesne wykrycie choroby
także i poprawy jakości swojego życia.
W tym roku kolejna grupa beneficjentów ma szansę sprawdzić i skonsultować swój stan zdrowia ze specjalistą pulmonologiem. Na organizowane badania
profilaktyczne stowarzyszenie zaprasza
mieszkańców powiatu krotoszyńskiego
powyżej 40. roku życia, a szczególnie długoletnich palaczy nikotyny.
Z uwagi na istniejące czynniki ryzyka
warto skorzystać z organizowanej akcji
profilaktycznej i przygotowanego pakietu
badań, który obejmuje: badanie rentgenowskie klatki piersiowej (wykonanie
zdjęcia rtg); wykonanie spirometrii, tj. badania objętości i pojemności płuc, które
pozwala ocenić sprawność oddechową
pacjenta; badanie osłuchowe płuc przez
lekarza pulmonologa; specjalistyczną diagnozę, będącą oceną stanu zdrowia,
a w przypadku stwierdzonej choroby

(AO)

KROTOSZYN

Spotkanie z sołtysami
i przewodniczącymi rad osiedli

FOT. www.krotoszyn.pl

FOT. www.kozminwlkp.pl

Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE informuje, że 1 lutego ruszył współfinansowany przez powiat krotoszyński projekt pod hasłem „Moja decyzja – Moje życie”. Tym samym rozpoczęły się przygotowania do trzeciej
edycji badań profilaktycznych, związanych z chorobami układu oddechowego, a zwłaszcza z coraz częściej ujawnianym na naszym terenie
rakiem płuc.

skierowanie na dalsze leczenie.
Badania będą prowadzone w Zakładzie Opieki Medycznej CER-MEDIC Sp.
z o.o. w Krotoszynie przy ul. Przemysłowej 21. Ponieważ liczba badań jest ograniczona, zgłoszenia osób zainteresowanych
akcją będą przyjmowane pod nr
tel. 663 430 330, codziennie
w godz. 11.00-14.00, począwszy od 25
lutego. W tym czasie każdy uzyska także
wszystkie niezbędne informacje, związane z organizacją i przeprowadzeniem poszczególnych badań.
Epidemiolodzy przewidują, że liczba
zachorowań na choroby płuc będzie systematycznie wzrastać. Eliminujmy zatem
istniejące w tej dziedzinie zagrożenia,
a wybierając zdrowie, zrezygnujmy z palenia tytoniu, racjonalnie się odżywiajmy
i prowadźmy aktywny tryb życia i przede
wszystkim korzystajmy z organizowanych badań profilaktycznych.
Środki pozyskane na projekt „Moja
decyzja – moje życie” pozwalają w pełni
sfinansować wszystkie zaplanowane w jego ramach badania oraz zapewniają każdemu beneficjentowi bezpośredni kontakt ze współpracującym z organizatorem
badań specjalistą pulmonologiem. Dla zainteresowanych mieszkańców powiatu
krotoszyńskiego badania są bezpłatne
i nie wymagają skierowania od lekarza rodzinnego. Skorzystaj zatem z szansy
i sprawdź swój stan zdrowia!

7 lutego w auli Szkoły Podstawowej
nr 5 odbyło się tradycyjne spotkanie
władz gminy Krotoszyn z sołtysami
i przewodniczącymi rad osiedli. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki
konkursu „Piękna Gmina 2018”, organizowanego przez urząd miejski.
Wszyscy uczestnicy konkursu – koordynatorzy oraz rady sołeckie i osiedlowe – otrzymali podziękowania i upominki. Dla trzech najlepszych przewidziano
nagrody pieniężne. Tym razem rywalizacja była niezwykle wyrównana, dlatego
nagrody podzielono tak, by różnice w ich

wartości były nieznaczne – za pierwsze
miejsce przyznano talon na 2300 zł,
za drugie – talon na 2200 zł, a za trzecie – talon na 2100 zł.
Talony te uprawniają do zakupu nagród rzeczowych na działalność sołectwa
bądź osiedla. Konkurs „Piękna Gmina 2018” wygrało sołectwo Wielowieś,
druga lokata przypadła sołectwu Biadki,
a trzecie było sołectwo Bożacin.
Spotkanie okraszone było częścią artystyczną, przygotowaną przez chór Izydorki ze Szkoły Podstawowej w Biadkach
pod kierownictwem Klaudii Szubert.
OPRAC. (NOVUS)

Sport
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FOT. Antoni Azgier

Rywalizacja na strzelnicy

3 lutego Zarząd Powiatowy LOK
w Krotoszynie zorganizował otwarte
zawody strzeleckie z broni pneumatycznej z okazji 74. rocznicy wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej. Rywalizowano w czterech kategoriach wiekowych oraz w dwóch
konkurencjach.
W kategorii młodzików drużynowo
najlepsza była Szkoła Podstawowa nr 4
w Krotoszynie (58 pkt. / skład: Szymon
Walenowski, Kamil Dolata, Wiktor Gorecki; opiekun: Sławomir Kramarz), wyprzedzając III zespół z SP w Orpiszewie
(49 pkt. / Julia Marszałek, Natalia Bielska,
Natalia Sycha; opiekun Justyna Niśkiewicz) oraz I drużynę SP Orpiszew (44
pkt. / Kacper Skrzypczak, Łukasz Lis, Jakub Szymczyk; opiekun: J. Niśkiewicz).
Indywidualnie triumfował Filip Grządka
(SP nr 5 / 56 pkt.), a za nim uplasowali się
Kamil Dolata (SP nr 4 / 44 pkt.) i Szymon
Walendowski (SP nr 4 / 35 pkt.).
W kategorii juniorów młodszych
drużynowo pierwszą lokatę zajął team
z SP nr 4 (164 pkt. / Mateusz Sroka, Borys
Staszewski, Martyna Wasielak; opiekun:
S. Kramarz), druga była ekipa z SP nr 3
(79 pkt. / Adrian Sobański, Kacper Witkowski, Kacper Pawlaczyk; opiekun: Arkadiusz Szwarc), a trzecie miejsce przypa-

WYWIAD

Mistrzostwo to dla nas olbrzymi sukces
Z Mateuszem Nowakiem, kapitanem Ekipy z Sulmierzyc, która została mistrzem Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej, rozmawiał Grzegorz Nowak.
W poprzedniej edycji Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej zajęliście
miejsce w środku stawki. Teraz świętowaliście triumf w rozgrywkach. Co
wpłynęło na to, że graliście na tyle dobrze, iż tym razem zdobyliście mistrzostwo?

– Kluczowe było rozpoczęcie ligi.
Zremisowaliśmy 4: 4 z zespołem kandydującym do końcowego triumfu,
czyli A Seree Tee. Myślę, że to nam dało pozytywnego kopa i w efekcie nie
przegraliśmy meczu do końca roku 2018. Z kolei w tamtym sezonie
pierwsze zwycięstwo zanotowaliśmy

dopiero w styczniu. To był główny
czynnik rzutujący na naszą końcową
pozycję w tabeli.
Mówiło się, że wygrywaliście swoje
mecze fartem. Czy zgodzisz się z takim
stwierdzeniem?

– Wydaje mi się, że jeżeli wygrywalibyśmy spotkania tylko dzięki fartowi, to
nie zostalibyśmy mistrzami. Jak każdy zespół z czuba tabeli mieliśmy mecze słabsze i lepsze. Warto podkreślić, że nie przegraliśmy żadnego pojedynku. O naszej sile i charakterze świadczyła konfrontacja
z Żubrami – przegrywaliśmy 0: 3, a mimo to zdołaliśmy wywalczyć cenny
punkt z obrońcami tytułu.
Analizując Waszą postawę, można
dojść do wniosku, że nie było jednego
zawodnika, który wyrastałby ponad

resztę zespołu. Myślisz, że to był klucz
do sukcesu?

– Być może tak. Nie było jednego
zdecydowanego lidera. Najlepszym
strzelcem był Mateusz Goliński. Bardzo
dużo zespołowi dał Dominik Sobczak,
który był mentorem i układał team. Byliśmy monolitem i to zdecydowało o naszym sukcesie.
Organizatorzy KLHPN za najlepszego bramkarza rozgrywek uznali Karola
Konarkowskiego. Jak oceniasz postawę jednego z Twoich kolegów w zespole?

– Niezwykle ważne jest mieć w drużynie dobrego bramkarza. U nas Karol
Konarkowski oraz Mateusz Kierzek wykonali bardzo dobrze swoją pracę, przyczyniając się do zajęcia przez Ekipę pierwszego miejsca. Przed sezonem każdy z nas

lokatę na podium brałby w ciemno. Dlatego tak bardzo doceniamy nasze osiągnięcie. W Ekipie liczy się sukces drużynowy, a nie indywidualny.
Który zespół zaskoczył Cię negatywnie, a który byś szczególnie pochwalił za grę w minionych rozgrywkach?

– Uważam, że LZS Kobierno-Tomnice to było zaskoczenie in minus. Brak Karola Krystka był mocno odczuwalny,
a przed sezonem była to drużyna kandydująca do miejsca na podium. Pochwalić
należy Pancom za charakter. Zwłaszcza
emocjonujący mecz z MTV zapadł mi
w pamięci.
Całą rozmowę z Mateuszem Nowakiem obejrzeć można na fanpage'u facebookowym Krotostrefy.

dło kolejnej drużynie z SP nr 4 (78 pkt. /
Kacper Snela, Fabian Szczuraszek, Igor
Urbaniak; opiekun: S. Kramarz). Zmagania indywidualne wygrał Mateusz Sroka
(SP nr 4 / 61 pkt.), przed Borysem Staszewskim (SP nr 4 / 52 pkt.) i Martyną
Wasielak (SP nr 4 / 51 pkt.).
W grupie juniorów w kpn-10 na podium stanęli Mateusz Kot (ZSP nr 1 / 58
pkt.), Łukasz Kot (ZSP nr 3 / 52 pkt.)
i Szymon Banaszek (Nowa Wieś / 51
pkt.), a w ppn-10 – Martyna Wasielak (SP
nr 4 / 70 pkt.), Marek Furman (ZSP nr 3
/ 63 pkt.) i Mateusz Sroka (SP nr 4 / 59
pkt.). W klasyfikacji łącznej pierwszy
był M. Furman (114 pkt.), drugi M. Kot
(114 pkt.), a trzeci Ł. Kot (109 pkt.).
W rywalizacji seniorów czołowa trójka w kpn-10 to Łukasz Kaczmarek (CSiR
/ 76 pkt.), Robert Wasielak (CSiR / 71
pkt.) i Jacek Krzekotowski (Nowa Wieś
/ 64 pkt.), a w ppn-10 – R. Wasielak (86
pkt.), Ł. Kaczmarek (79 pkt.) i Iwona Karżewicz (CSiR / 79 pkt.). W klasyfikacji
łącznej kolejność była taka sama jak
w ppn.
Turniej Grand Prix 1-strzału wygrał
R. Wasielak, w rzutach lotkami zwyciężył M. Sroka, w turnieju bieżącym 1strzału triumfował Ł. Lis, a w turnieju lotek pierwsze miejsce zajął J. Szymczyk.
(ANKA)

Sport
KARATE

Dobre występy w Rumunii

Na Międzynarodowy Turniej Karate
WKF Transylvania Open Grand Prix
w Oradea udali się przedstawiciele
ASW Nippon Krotoszyn i UKS Shodan Zduny. Nasi karatecy zdobyli
w Rumunii dziewięć medali.

W zawodach rywalizowali zawodnicy
z 16 krajów. Świetnie spisał się Jakub Pleskacz, który wywalczył złoto w kumite juniorów w kat. do 68 kg. Reprezentant
ASW Nippon pokonał pięciu rywali
w drodze po końcowy triumf. Dwa brązo-
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we krążki zdobył jego klubowy kolega, Jakub Łęcki – w kumite kadetów oraz juniorów do 63 kg. Z kolei trener Piotr Bielawski
był trzeci w kumite seniorów -84 kg.
Bardzo dobrze zaprezentowali się także
karatecy UKS Shodan. Nadia Duczmal
z Sulmierzyc w kata do lat 11 pokonała
wszystkie rywalki – podobnie jak jej siostra,
Zofia, która była najlepsza wkumite +45kg.
A w rywalizacji drużynowej sulmierzyczanki zajęły drugą lokatę. W kumite seniorów
do 84 kg na drugim stopniu podium stanął
Norbert Tysiak, a trener Jarosław Adamski
nie miał sobie równych w kata masters.
– Pierwszy start w Transylwania
Open GP zakończył się dla nas pięcioma
finałami, z czego trzy okazały się zwycięskie. To dobrze wróży na dalszą część roku. Chciałbym podziękować zawodnikom ASW Nippon, którzy wspierali reprezentantów Shodana podczas walk
na tatami. Wyjazd możliwy był dzięki
wsparciu Dunya Doner Kebab, gminy
Zduny oraz rodziców naszych zawodników – powiedział J. Adamski.

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Międzyosiedlowy finał

(GRZELO)

WARCABY

5 lutego w Smolicach rozegrano Mistrzostwa Powiatu Krotoszyńskiego
w Warcabach. Wśród dziewcząt
triumfowała Magdalena Brykczyńska, a w gronie chłopców najlepszy
był Dawid Gustowski.
W szranki stanęło blisko 50 uczestników z dziesięciu szkół podstawowych.
Rywalizacja toczyła się na dystansie dziewięciu rund, a odpowiedni program
do kojarzenia par czuwał nad sprawnym
przebiegiem.
W rozgrywkach dziewcząt najlepsza
okazała się Magdalena Brykczyńska (SP
nr 8 Krotoszyn), wyprzedzając Katarzynę
Kaczmarek (SP Smolice), Justynę Łukowiak (SP Zalesie Małe) oraz Różę Szyrner
(SP Smolice). W grupie chłopców pierwsze miejsce zajął Dawid Gustowski (SP 4
Krotoszyn), który obronił tytuł sprzed ro-

FOT. GOS Koźmin Wlkp

Wyłoniono mistrzów powiatu
W hali sportowej przy ulicy Strzeleckiej w Koźminie Wlkp. rozegrano
Turniej Halowej Piłki Nożnej Mieszkańców Miasta i Gminy. Zawody wygrała reprezentacja Osiedla nr 3,
która w finale pokonała 5: 0 ekipę
z Osiedla nr 1.

ku, a za nim uplasowali się Michał Puślecki (SP Smolice), Kacper Krawczyk (SP
Koźmin Wlkp.) i Antoni Czebatura (SP
Smolice).
Nagrody dla trójki najlepszych
w obu kategoriach ufundowało Towa-

rzystwo Gier Planszowych i Karcianych
BAŚKA. Ponadto każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy medal, nagrodę
rzeczową w postaci książki, napój oraz
coś słodkiego.
(GRZELO)

W turnieju zagrało 13 zespołów, które podzielono na trzy grupy. Do dalszej fazy awansowali zwycięzcy grup, drużyny
z drugich miejsc i najlepsza z trzecich lokat. Pozostałe dwa teamy z trzecich pozycji rozegrały baraż.
W ćwierćfinałach Wrotków ograł Borzęcice (1: 0), Wyrębin pokonał Pogorzałki Wielkie (1: 0), Osiedle nr 1 w Koźmi-

POD NASZYM PATRONATEM

Szósty turniej KLD
Za nami szósty z dziesięciu zaplanowanych turniejów w ramach Krotoszyńskiej Ligi Darta. Wśród kobiet
najlepsza okazała się Anna Kowalczyk z Ostrowa Wlkp., a rozgrywki
mężczyzn wygrał Waldemar Kałużny
z Milicza.
Anna Kowalczyk pokonała Danutę
Pawlicką (3: 2) i dwukrotnie Ewę Pawlicką (3: 0 i 4: 0). Poza podium znalazła się
Marta Pawlicka, która rozpoczęła turniej

od wygranej z Anitą Krysicką (3: 0), ale
później uległa D. Pawlickiej (1: 3) i E.
Pawlickiej (0: 2).
W grupie 18 darterów najlepszy był
Waldemar Kałużny, który odniósł komplet zwycięstw. Zawodnik z Milicza ograł
Mateusza Babiarza (3: 0), Norberta Pecynę (3: 0), Marcina Kmieciaka (3: 1), Przemysława Pawlickiego (3: 1) i dwukrotnie
Jacka Cieślaka (3: 0 i 5: 3).
Na szczególne pochwały zasługuje M. Kmieciak, który uplasował się

na trzeciej pozycji. A trzeba pamiętać,
iż jest to jego pierwszy sezon gry w dar-

ta. M. Kmieciak pokonał Włodzimierza Skalskiego (3: 1), Miłosza Marci-

nie Wlkp. okazało się lepsze od Nowej
Obry (5: 0), a Osiedle nr 3 w Koźminie
Wlkp. wygrało z Borzęciczkami (2: 0).
W półfinałach osiedlowe ekipy odprawiły
z kwitkiem Wrotków (Os. nr 1 wygrało 2: 1) i Wyrębin (2: 0 zwyciężyło Os.
nr 3).
Trzecie miejsce zajął zespół z Wrotkowa, który zremisował 1: 1 z Wyrębinem,
ale w rzutach karnych był lepszy od rywali. W finale Osiedle nr 3 rozgromiło 5: 0
koźmińską Jedynkę.
Za najlepszego gracza turnieju uznano Oskara Maciejewskiego, a miano najlepszego bramkarza przyznano Tomaszowi Krysiowi.
(GRZELO)

niaka (2: 0), Przemysława Misiaka
(2: 1) i Karola Marcinkowskiego (2: 0).
W walce o finał nie sprostał J. Cieślakowi (0: 2).
Poza wymienionymi nasz powiat reprezentowali P. Pawlicki (5-6 miejsce), K.
Marcinkowski (5-6), Łukasz Kaczyński
(7-8), Maciej Wieszczeczyński (9-12), Damian Kluba (9-12), W. Skalski (13-16),
Paweł Chudy (17-18) i Daniel Borski (1718).
Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga
Darta dziękuje za wsparcie gminie Krotoszyn, Wielkopolskiej Gazecie Lokalnej
KROTOSZYN oraz sklepowi motoryzacyjnemu Pawlicki.
(GRZELO)
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KARATE

SZACHY

Cztery medale we Włoszech

UKS Dragon walczy w lidze juniorów
3 lutego przeprowadzono pierwszy
z trzech zaplanowanych turniejów
w ramach IV Wielkopolskiej Ligi Juniorów w Szachach. W zawodach rywalizowała ekipa UKS Dragon Smolice, która w klasyfikacji generalnej
plasuje się 13. miejscu.

Troje reprezentantów UKS Shodan
Zduny wzięło udział w International
Karate Tournament Black Belt
Cup 2019 w Bergamo. Nasi karatecy przywieźli z Włoch cztery medale.
– Przybyliśmy trochę wcześniej
do Mediolanu, więc mieliśmy okazję
zwiedzić to miasto – opowiada Jarosław
Adamski, trener UKS Shodan. – Zobaczyliśmy centrum, budowaną 500 lat bazylikę Il Duomo, teatr La Scalla i Castello
Sforzesco. Na zakończenie było oczywiście to, z czego słynie Mediolan, czyli moda. Mogliśmy zobaczyć Galerię Vittorio
Emanuele, gdzie swoje sklepy mają Prada,
Versace czy Giorgio Armani.
Katarzyna Trafankowska zarówno
w kata juniorek shotokan, jak i w open zajęła piąte miejsce. – Widać było po niej, że
czuje niedosyt oraz sportową złość. Wypadła naprawdę dobrze i niewiele zabra-

kło do medalu – oznajmia J. Adamski,
który zdobył we Włoszech dwa krążki.
Trener Shodana w kata +45 lat masters
wywalczył brąz, a w kata open był drugi.
Ponadto dwa razy na podium stanęła
Dagmara Mujta, która uplasowała się
na trzeciej lokacie w kumite juniorek
+62 kg, natomiast w open była druga. – Z trenerskiego punktu widzenia za-

DART

Nasi zawodnicy rzucali w Poznaniu

W poznańskim klubie Agawa rozegrano turniej Pucharu Polski w Darta. W zawodach wzięli udział dwaj
przedstawiciele Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta – Przemysław
Pawlicki i Sebastian Szostak.
Do rywalizacji zgłosiło się 53 darterów i 13 darterek. W rozgrywkach kobiet
triumfowała Nina Lech-Musialska, która
wyprzedziła Małgorzatę Pacierpnik i Joannę Siemieńską.

W zmaganiach męskich najlepszy był
Damian Pałaszewski, który w finale ograł
Tytusa Kanika. Przemysław Pawlicki w rozgrywkach grupowych przegrał z Dimą Kovalovem (0: 3) oraz Mateuszem Bartosikiem (2: 3) i nie awansował dalej. Z kolei Sebastian Szostak w grupie pokonał Tomasza
Jankiewicza (3: 1) i Henryka Galubińskiego (3: 1), a w fazie pucharowej uległ po zaciętej walce Krzysztofowi Engelowi (2: 3)
i został sklasyfikowany na miejscach 17-32.
(GRZELO)

wiodła głowa i to emocje spowodowały, że
nie było jeszcze lepiej. Po Dagmarze widać
było brak pewności, co wynikało z dłuższej
przerwy w startach – ocenia J. Adamski.
Wyjazd
karateków
Shodana
do Włoch możliwy był dzięki wsparciu
gminy Zduny, firmy Dunya Doner Kebab
oraz rodziców zawodników.
(GRZELO)

Do zmagań zgłosiło się dwadzieścia
zespołów. Organizatorzy zaplanowali trzy
imprezy, w trakcie których każda z drużyn zmierzy się z trzema innymi ekipami. – Zespół składał z dwóch chłopców
i jednej dziewczyny, urodzonych w roku 2001 bądź młodszych, a także dwóch
chłopców i jednej dziewczyny z rocznika 2005 lub młodszych. UKS Dragon bez
problemów spełnił te wymagania, ponieważ mamy bardzo młody team, zbierający doświadczenie na takich turniejach – wyjaśnia Przemysław Gustowski,
trener UKS Dragon.
Smoliczanie w pierwszym meczu

ulegli 1: 5 KTS IV Kalisz, następnie,
po zaciętej walce, przegrali 2,5: 3,5
z KTS V Kalisz, a w ostatnim spotkaniu
pokonali bez problemów 6: 0 KS Orły IV Pleszew. Zespół ze Smolic tworzyli
Dawid Gustowski, Antoni Czebatura,
Mateusz Wasielewski, Michał Puślecki,
Julia Kordasiewicz i Wiktoria Łukowiak.
Kolejne dwa zjazdy odbędą się
w dniach 16-17 lutego w Ostrowie Wlkp.
(GRZELO)

