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BIZNES

A-T z nowymi wyzwaniami

Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A.
z siedzibą w Krotoszynie istnieje
od roku 1990. Zajmuje się sprzedażą artykułów elektrycznych i oświetleniowych oraz chemicznych, farmaceutycznych i spożywczych. Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną
i hurtową na terenie całej Polski.

Porozumienie ze związkowcami

Zawody reprezentowane przez ten
związek to sprzątaczki, kierowcy-sanitariusze, opiekunki medyczne, konwojenci,
rzemieślnicy, magazynierzy, rejestratorki,
sekretarki medyczne, asystenci osób niepełnosprawnych, pracownicy pomocy
w aptece i laboratorium, technicy sterylizatorni, pracownicy administracji. Dodatki do wynagrodzenia naliczane będą
od 1 kwietnia. Ich wysokość wyniesie 300-400 zł brutto miesięcznie.
– Dyrekcja podpisane porozumienie
traktuje jako zamknięcie pierwszego etapu konsultacji w sprawie zwiększenia wyWydawca:Wielkopolska Squad S.C.
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FOT. Archiwum SP ZOZ Krotoszyn

28 marca dyrekcja SP ZOZ w Krotoszynie podpisała porozumienie dotyczące ustanowienia dodatków
do wynagrodzenia z Międzyzakładowym Niezależnym Samorządnym
Związkiem Zawodowym Pracowników Ochrony Zdrowia w Krotoszynie.

nagrodzenia dla pracowników reprezentowanych przez związek pracowników
ochrony służby zdrowia. W przypadku
zmiany sytuacji finansowej szpitala – na skutek uzyskania większej ilości
pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonany kontrakt lub dodatkowych pieniędzy przeznaczonych dla określonych grup zawodowych – dyrekcja SP
ZOZ w Krotoszynie deklaruje powrócenie do rozmów ze związkowcami. Ustalonych od 1 kwietnia dodatków nie należy
traktować jako podstawy do tworzenia
nowej i stałej siatki płac. Są one jedynie
rozwiązaniem tymczasowym, wsparciem
finansowym dla tych pracowników, którzy w ubiegłym roku zostali pominięci
przy ostatnich podwyżkach systemowych, jakie otrzymały pielęgniarki i położne – tłumaczy Sławomir Pałasz, rzecznik prasowy SP ZOZ w Krotoszynie.
W lipcu część pracowników SP ZOZ
w Krotoszynie, których obejmuje ustawa
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wyko-

nujących zawody medyczne, otrzyma ustawowe zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego. Konsultacje w sprawie porozumienia – o takiej samej treści jak w przypadku
związku zawodowego pracowników ochrony zdrowia – prowadzone są nadal z drugim związkiem zawodowym – Terenową
Organizacją Związkową nr 89 Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
przy SP ZOZ w Krotoszynie. Zrzesza ona
techników RTG, fizjoterapeutów, rehabilitantów, techników analityki medycznej,
diagnostów analityki medycznej.
– Należy podkreślić, że negocjacje
w sprawie ustanowienia dodatków
z przedstawicielami obu związków zawodowych przebiegały i przebiegają nadal
w atmosferze dialogu, merytorycznej rozmowy i w dobrej wierze, zmierzającej
do wypracowania jak najlepszego rozwiązania, możliwego do realizacji w tej chwili przez szpital – dopowiada rzecznik krotoszyńskiego szpitala.
OPRAC. (NOVUS)

W chwili obecnej zatrudnia przeszło 860 pracowników, do dyspozycji firmy jest ponad 350 samochodów ciężarowych i osobowych. A-T ma 73 placówki
elektryczno-oświetleniowe, 39 hurtowni
elektrycznych, sklep wyprzedażowy, salonik A-T EXPRESS, hurtownię farmaceutyczną, magazyny wysokiego składowania
oraz biura handlowe.
Na początku 2019 roku przedsiębiorstwo zakończyło budowę nowego
biurowca i cała siedziba została przeniesiona na ulicę Rawicką 54. Nowoczesny
budynek, wybudowany i wyposażony według najwyższych standardów jakościowych, jest już użytkowany przez pracow-

OPRAC. (NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

Gmina będzie aplikować o środki

FOT. www.kozminwlkp.pl

SZPITAL

ników centrali. Po 29 latach działania firmy w końcu całe Centrum Logistyczne
oraz siedziba są w jednym miejscu w Krotoszynie. Powierzchnia biurowo-magazynowa A-T to obecnie niemal 30 000 m2.
Ponadto Przedsiębiorstwo Handlowe
A-T S.A. zostało zmuszone rozszerzyć nazwę na Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. w Restrukturyzacji. Zmiana ta podyktowana jest złożeniem przez spółkę
w IV kwartale ubiegłego roku wniosku
o otwarcie postępowania sanacyjnego, które z kolei było działaniem prewencyjnym,
zapobiegającym możliwym problemom,
jakie mogłyby się pojawić z powodu zawieszenia przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku VAT w wysokości około 30 mln zł.
Podejmowane przez firmę czynności mają
na celu działania wyłącznie zapobiegawcze i chronią przedsiębiorstwo, pracowników oraz jej kontrahentów przed negatywnymi skutkami działań organów podatkowych, które opóźniają dokonywanie należnych spółce rozliczeń podatkowych.

W trakcie marcowej sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. złożone zostały dwie interpelacje, które dotyczyły spraw drogowych. Obie złożył
radny Karol Jankowiak.
– Czy nasza gmina będzie aplikować
o środki z Funduszu Dróg Samorządowych? – pytał K. Jankowiak, prosząc
przy tym burmistrza o przygotowanie informacji o planowanych terminach i za-

kresie prac naprawczych na drogach powiatowych i w gminie Krotoszyn.
W odpowiedzi na interpelacje burmistrz zapewnił, że w najbliższym naborze Funduszu Dróg Samorządowych gmina złoży wniosek o dofinansowanie budowy drugiego etapu drogi gminnej w Lipowcu. Jesienią natomiast, jeśli będzie gotowa dokumentacja, będzie aplikować
o środki na ul. Kościelną i Towarową.
OPRAC. (NOVUS)
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Z SESJI

Jest konflikt interesów czy go nie ma?
Na marcowej sesji Rady Miejskiej
w Krotoszynie radna Sławomira Kalak złożyła wniosek o przyjęcie
uchwały w sprawie zatrudnienia dodatkowych radców prawnych, których zadaniem będzie udzielanie pomocy prawnej rajcom. Pomył ów nie
spotkał się z przychylnością większości zebranych.

KOMUNIKACJA

Nietrafione rozwiązania logistyczne,
złe godziny odjazdów i przyjazdów,
wyremontowane perony, ale straszące wyglądem dworce, wreszcie peron-widmo – to tylko niektóre z uwag
wnoszonych przez samorządowców
z powiatów milickiego i krotoszyńskiego do ponownie uruchomionej
komunikacji kolejowej na trasie Krotoszyn-Wrocław. Uwagi skierowane
zostały do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego.
W piśmie włodarze obu powiatów
wytknęli szereg niedociągnięć. Za najważniejsze uznać należy niedostosowanie
siatki połączeń do potrzeb mieszkańców
regionu. – Połączenia nie zapewniają
uczniom i studentom dojazdu na godzinę 8.00 do wrocławskich szkół i uczelni,
a wielu mieszkańcom powiatów dojazdu
do zakładów pracy. Ponadto zaproponowane połączenia krajowe nie są w żaden
sposób konkurencyjne dla transportu kołowego, jeżeli podróż z Milicza do Wrocławia zajmuje 1,5 godziny. Przypomnieć
należy, że przed remontem linii kolejowej
Urząd Marszałkowski deklarował, iż czas
podróży wynosić będzie jedną godzinę – czytamy w piśmie.
Samorządowcy wnoszą, aby część połączeń z Wrocławiem realizowana była

FOT. Koleje Dolnośląskie

Samorządowcy mają sporo uwag

z pominięciem dworca głównego w Oleśnicy. Zwracają również uwagę, że zaplanowane ostatnie połączenie z Wrocławia
w kierunku Milicza i Krotoszyna na godzinę 19.30 uniemożliwia mieszkańcom
powiatu skorzystanie z bogatej oferty kulturalnej Wrocławia.
– Wiele do życzenia pozostawia organizacyjna strona reaktywacji linii kolejowej. Poważnym błędem jest brak korelacji
połączeń Kolei Dolnośląskich z Kolejami
Wielkopolskimi. W rozkładzie jazdy nie
uwzględniono skomunikowania w Krotoszynie pociągów Kolei Dolnośląskich
z pociągami Kolei Wielkopolskich w kierunku Poznania. Zwracamy również
uwagę, że kuriozalnym wydaje się fakt
wyremontowania przystanku kolejowego
Rakoniewice Milickie w okolicach Rakłowic, na którym nie będą zatrzymywać się
pociągi – piszą samorządowcy. Sprawę
będziemy monitorować na bieżąco.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

– Składam wniosek o podjęcie
uchwały w przedmiocie zlecenia obsługi
prawnej Rady Miejskiej przez kancelarię
mającą uprawnienia zawodowe adwokata
lub radcy prawnego, która nie świadczy
obecnie usług prawnych na rzecz miasta
i gminy Krotoszyn. Rada Miejska jest i była obsługiwana prawnie przez osoby, które reprezentują przede wszystkim burmistrza Krotoszyna i podległych mu urzędników. Taka sytuacja może prowadzić
do konfliktu interesów osób jednocześnie
udzielających pomocy dwóm niezależnym od siebie organom gminy. Budzi ona
zresztą wątpliwości u mieszkańców Krotoszyna, którzy uważają, że wybrani
przez nich przedstawiciele są niewiarygodni w rozwiązywaniu ich problemów – argumentowała S. Kalak, dodając
przy tym, iż radni bez niezależnej obsługi
prawnej mogą zostać błędnie pokierowani, niezgodnie z interesem ich wyborców,
a zgodnie z interesem burmistrza.
Z takim stanowiskiem nie zgodził się
burmistrz Franciszek Marszałek. – Pani
radna wie z góry, że mam przeciwne stanowisko – oznajmił. – Każdy radca prawny czy adwokat musi działać zgodnie
z prawem. Trudno tu się posługiwać
stwierdzeniem, że działają na zlecenie
burmistrza. Często bywało, że radcy stali
na stanowisku przestrzegania prawa i burmistrz musiał się temu podporządkować.
Nasi radcy mają długoletnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządowych. Zawsze byliśmy z ich działalności
zadowoleni. Radni także, co pewnie wyrażą w głosowaniu – stwierdził włodarz
Krotoszyna.

Z argumentacją burmistrza nie zgodził się radny Bartosz Kosiarski. – Nikt
nie zarzuca braku kompetencji obecnym
radcom prawnym ani tego, że nie stosują
się do przepisów prawa – powiedział. – Podam przykład z życia wzięty.
Gdy się małżeństwo rozwodzi, to każdy
ma swojego prawnika. Jeden i drugi prawnik działa zgodnie z prawem, ale reprezentują odrębne interesy dwojga ludzi.
My, jako rada, pełnimy funkcję kontrolną
tego, co pan robi. Sytuacja jest taka, że to
pan płaci prawnikowi, zatrudniając go
w urzędzie. Myśląc logicznie, będzie on
reprezentował bardziej interesy kogoś,
kto mu płaci – wyjaśnił radny.
Radny Sławomir Augustyniak przyznał z kolei, że przez wiele lat nie miał
pretensji i wątpliwości co do jakości pracy
radców prawnych, zatrudnianych przez
urząd. – Warto, żeby kolega Kosiarski
przyjrzał się, jak wygląda struktura finansowa gminy, jak są wydawane pieniądze
i czy jest sens zatrudniać kolejnego prawnika. Kto wtedy będzie jego pracodawcą
i z czyich pieniędzy to będzie opłacone?
Jako radny wielu kadencji do tej pory nie
miałem żadnych problemów z obsługą
prawną. Jeśli prawnik zna znaczenie demokracji i respektuje prawo, to zrozumie,
że prawo jest jedno. Najlepiej przedyskutujmy to szerzej na komisjach – zaproponował S. Augustyniak.

Z jego wypowiedzią zgodziła się radna Natalia Robakowska. – Ten wniosek
oscyluje na błędnym założeniu, że nasze
interesy są sprzeczne – oświadczyła. – Wszyscy tutaj powinniśmy pracować dla dobra i interesów mieszkańców.
Jeśli chodzi o koszty, to zastanawiam się,
z jakich środków miałaby taka osoba być
zatrudniona. Mamy jeden budżet. Ja również wykonuję zawód radcy prawnego
i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że
państwo, którzy pracują w urzędzie, źle
udzielają porad i wprowadzają w błąd radnych. Jest to dla mnie nie do przyjęcia – powiedziała N. Robakowska.
Nakoniec S. Kalak podkreśliła, iż nie ma
uwag do dotychczasowych radców, ale obecna sytuacja i tak zdaje się być konfliktem interesów – Rozumiem, że większość radnych
jest w koalicji, a w opozycji tylko pięciu, więc
będziemy mieli przeciwstawne opinie. Chodzi mi o konflikt interesów. Teraz Komisja
skarg, wniosków i petycji rozpatruje skargę
na burmistrza. W jej posiedzeniach bierze
udział radca prawny urzędu, który jest zatrudniony przez burmistrza i jemu podlega
służbowo. Taka sytuacja musi budzić ibudzi
wątpliwości mieszkańców. Bo czy w związku z tym sprawa będzie oceniona obiektywnie? Rada Miejska ma własne środki finansowe, zatem jest możliwe zatrudnienie radcy
prawnego – spuentowała S. Kalak.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Bieżąco
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Kolejne ulice po remoncie
Pierwszego dnia kwietnia miał miejsce odbiór wyremontowanych dróg
na Parcelkach w Krotoszynie – ulicy
Mieszka I oraz ulicy łączącej się z ul.
Wojciechowskiego.
W ramach tego zadania wykonano
od podstaw drogę o łącznej długości
ok. 109 mb i szerokości od 3,5 do 5m z zawrotkami o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, z obustronnymi krawężnikami. Ponadto zrobiono elementy odwodnienia i przebudowano wjazdy do po-

sesji i dojścia do furtek. Koszt wyniósł
około 130 tys. zł.
(NOVUS)

SŁUŻBA ZDROWIA

GMINA KROTOSZYN

Sport seniorski potrzebuje wsparcia Pracownicy medyczni

– Chciałbym złożyć na ręce pana burmistrza wniosek o powołanie zespołu, który określi przyszłość klubu Astra Krotoszyn – rozpoczął radny. – Jest to niezwykle
zasłużony klub dla naszego miasta. Został
założony w 1929 roku. Obecnie jego funkcjonowanie jest zagrożone i ograniczone.
Może po prostu przestać istnieć z powodu
braku środków finansowych. Wiem, że są
na sali radni, którzy reprezentują inne dyscypliny sportowe. Piłka nożna jest póki co
naszym narodowym sportem. Będziemy
mieli w przyszłości nowy stadion i dziwne
by było nie mieć klubu. Prezes Astry chodzi
od zakładu do zakładu po pieniądze, żeby
opłacić sędziego czy transport zespołu seniorów. Kiedyś mieliśmy osiem pięknych
dyscyplin sportowych, a na dziś przestają
one istnieć. Klub Astra istnieje tylko na papierze – stwierdził R. Olejnik, którego
wniosek poparł radny Bartosz Kosiarski.
Mówiąc o wparciu sportu seniorskiego, radna Sławomira Kalak przypomniała
zalecenia Komisji rewizyjnej w tej kwestii. – Przeprowadziliśmy kontrolę wydatków poniesionych na działalność promocyjną gminy w 2018 roku oraz analizę planów
wydatków na obecny rok. Komisja uznała,
że zbyt dużą część środków budżetowych,
przeznaczonych na promocję gminy, przekazuje się na działalność klubów sportowych. Zaleca się, aby w regulaminie
uwzględnić zapis o ograniczeniu kwot
przyznawanych na działalność sportową
i przeznaczyć je na sport dla seniorów – objaśniła przewodnicząca Komisji rewizyjnej.
Za konieczność uznano także zmianę kryteriów przyznawania środków promocyjnych z uznaniowych na wymierne.
Burmistrz Franciszek Marszałek powiedział, że stanowisko Komisji rewizyjnej

oraz wniosek R. Olejnika wykluczają się,
a w kwestii sytuacji Astry wypowiedział się
wiceburmistrz Ryszard Czuszke. – Przyznaję, iż jest to dla nas problem – mówił. – Tym klubem zajmujemy się od dłuższego czasu. Staramy się pomagać, ale
trzeba się zastanowić nad tym, jak należy to
robić. Mamy dwie formy finansowania:
sport dzieci i młodzieży oraz promocja.
Wymaga to skonstruowania mechanizmów, biorąc przy tym pod uwagę sytuację
innych klubów sportowych, które mają różną specyfikę. Na Gminnej Radzie Sportu
ten temat podejmiemy – zapowiedział wiceburmistrz.
Zalecenia Komisji rewizyjnej zaniepokoiły radnego Cezarego Grendę. – W takim mieście jak Krotoszyn nie powinniśmy
ograniczać się tylko do sportu seniorskiego – oznajmił. – Wiemy, że młodzież uprawiająca sport po szkole średniej opuszcza
Krotoszyn. Kariery sportowe rozwijają się
w ośrodkach akademickich. Nie wskazuję
konkretnych dyscyplin, tylko mówię o ogólnym trendzie. Ciężko jest utrzymać zawodnika seniora w sportach indywidualnych.
Często widzimy wokół siebie sportowców
seniorów, ale są amatorami. Sport młodzieżowy to kategorie młodzik, kadet, junior
młodszy i młodzieżowiec. Czy sport młodzieżowy nie promuje miasta? Podam przykład UKS Piast, który stara się o granty
w konkursie ofert na szkolenie dzieci i młodzieży. Te pieniądze wystarczają na pokrycie kosztów bieżących. Zdarza się rywalizować w rozgrywkach centralnych z sukcesami. Jeżeli państwa wnioski będą przyjęte, to
sport młodzieżowy dostanie rykoszetem.

Dziwię się, że Komisja rewizyjna przyjęła te
uwagi jednogłośnie. Astra działa z dużym
powodzeniem w sporcie młodzieżowym.
Sport seniorski kuleje, to prawda, ale czy
piłka nożna jest pierwszą dyscypliną – można dyskutować – skomentował C.
Grenda.
Z kolei radny Grzegorz Majchszak
oświadczył, że absurdem byłoby myślenie,
że klub o takich tradycjach jak Astra ma
opierać się tylko na sporcie dzieci i młodzieży. – Bez pieniędzy nie będzie sportu seniorskiego. Podkupują nam zawodników,
co jest śmieszne, z wiosek. Tam bowiem
proponują im większe pieniądze, tam dostają środki za dojazd i trening. Astra powinna dostawać dotację. Mogłaby te środki
lepiej skonsumować, bo jeżeli otrzymuje je
z promocji, to są one obwarowane obostrzeniami – tłumaczył G. Majchszak.
Co na to kierownictwo Astry? – Budżet mamy skonstruowany na tyle, na ile
mamy pieniędzy – mówi Mariusz Ratajczak, prezes klubu. – Wystarczy spojrzeć
na inne miasta, takie jak Jarocin, Kalisz czy
Środa Wielkopolska. Tam dotacje z samorządu są o wiele większe. Bez wsparcia gminy klub by nie funkcjonował. Jeśli szkolimy
dzieci i młodzież, oczekujemy, że później
będą grać w pierwszym składzie. W przeciwnym razie to nie ma sensu. Jeżeli chcemy sięgać wyżej, to potrzeba większych
środków. Poco mamy szkolić, skoro rozdajemy zawodników do klubów z Koźmina
Wlkp. czy Kobylina? A jeśli ma być nowy
stadion, to absurdem byłoby, gdyby grały
tam tylko grupy młodzieżowe.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOT. SP ZOZ Krotoszyn

protestowali w Warszawie

Krotoszyńscy radni dyskutowali na temat kondycji sportu seniorskiego
w gminie. Rozmawiano na przykład
o Astrze Krotoszyn, która – zdaniem
radnego Romana Olejnika – potrzebuje większego wsparcia finansowego ze
strony samorządu.

2 kwietnia przedstawiciele Terenowej Organizacji Związkowej nr 89
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii przy SP ZOZ
w Krotoszynie, jako reprezentanci
szpitala powiatowego, wzięli udział
w manifestacji przed Ministerstwem
Zdrowia w Warszawie.
Protest zorga ni zowa ny zo stał
przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związek Powiatów Polskich. Brali w nim
udział przedstawiciele wielu zawodów medycznych. Manifestacja zgromadziła kilkaset osób – pracowników

szpitali z całego kraju. Przebiegała
w sposób pokojowy.
Organizatorzy manifestacji przygotowali petycję „W sprawie poprawy sytuacji
szpitali powiatowych”. Do protestujących
wyszli wiceministrowie zdrowia – Sławomir Gadomski i Zbigniew Król. Petycję
w imieniu protestujących, adresowaną
do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, wręczył im Waldemar Malinowski – prezes Ogólnopolskiego Związku
Pracodawców Szpitali Powiatowych.
W proteście uczestniczył także Krzysztof
Kurowski, dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie, który był też na spotkaniu szefów
szpitali powiatowych.
OPRAC. (NOVUS)
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KROTOSZYN

Z SESJI

Mariusz Ratajczak
pokieruje osiedlem i Astrą

Czy gmina skorzysta z Funduszu Dróg Samorządowych?

FOT. Astra Krotoszyn

Podczas niedawnej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie radny Mariusz
Urbaniak zapytał burmistrza o to, dlaczego gmina nie korzysta ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych.

Pod koniec marca na przewodniczącego Rady Osiedla nr 4 w Krotoszynie wybrano Mariusza Ratajczaka.
Niedługo potem przejął również
funkcję prezesa Astry Krotoszyn.
W wyborach na przewodniczącego
Parcelek M. Ratajczak pokonał Stanisława
Szpopera, który pełnił tę funkcję od 17 lat,
oraz Ryszarda Łopaczyka. – Wynik był dla
mnie zaskoczeniem – przyznaje nowy
szef osiedla. – Dziękuję mieszkańcom Parcelek za zaufanie i oddane głosy. Jestem
przekonamy, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć wiele dla naszego osiedla.
Spośród 19 kandydatów wybrano
także 15-osobową Radę Osiedla. Znaleźli
się w niej Paula Kaczmarek, Jolanta Kulińska, Andrzej Skrzypczak, Krzysztof
Grzempowski, Ryszard Łopaczyk, Tomasz Nowacki, Magdalena Głowienkowska, Monika Nalewajko, Bartosz Kosiarski, Mateusz Sójka, Arkadiusz Staszkie-

wicz, Justyna Politowicz, Mateusz Żuraszek, Patryk Serafiniak i Cezary Grenda.
Do rady nie weszli Sławomira Kalak, Artur Brajer, Konrad Gałęski i Roman Lewalski. Z kolei Zarząd Osiedla nr 5, prócz
nowego przewodniczącego, tworzą J. Kulińska, K. Grzempowski, B. Kosiarski i C.
Grenda.
Dwa dni później w restauracji Cristal
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze KKS Astra Krotoszyn. Grzegorz
Wiertlewski, jako dotychczasowy prezes
zarządu, przedstawił zgromadzonym
sprawozdanie za miniony rok. W wyborach do zarządu zgłoszonych było siedem
osób. Ostatecznie w zarządzie Astry znaleźli się Mariusz Ratajczak jako prezes,
Piotr Bochyński – wiceprezes, Łukasz Baran, Janusz Dudziak i Mateusz Mizerny.
Do Komisji rewizyjnej powołano natomiast Pawła Gruchaja, Bogdana Kota
i Antoniego Pyrzewskiego.
(NOVUS)

Przypomnijmy, że wspomniany program Ministerstwa Infrastruktury został
stworzony jako nowy mechanizm wsparcia
dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach lokalnych. FDS stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach
zarządzanych przez jednostki samorządu
terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej
infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki
oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.
Utworzenie FDS ma również na celu
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i parametrów technicznych lokalnej
sieci drogowej, atakże zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Źródła finansowania funduszu to
wpłaty z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje
z budżetu państwa czy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz
zyski jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje
(udziały) są własnością Skarbu Państwa. Ponadto FDS może zostać zasilony środkami
pochodzącymi z przekazania skarbowych
papierów wartościowych czy też dobrowolnymi wpłatami np. przez spółki, w których
udziały bądź akcje ma Skarb Państwa.
– Czy w związku z tym, że 12 kwietnia mija termin składania wniosków do wo-

jewody w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych, gmina Krotoszyn zamierza
ubiegać się o środki? Jeśli tak, to dlaczego?
Jeśli nie, to również chciałbym wiedzieć,
dlaczego – dopytywał Mariusz Urbaniak.
Burmistrz odpowiedział, że w tym naborze gmina nie będzie ubiegać się o środki
z FDS. – Jedyna droga, która się kwalifikuje
do złożenia wniosku, to ulica Wiewiórowskiego. Tam obecnie trwają prace związane
z kanalizacją. Robimy nową dokumentację,
ponieważ z poprzednim wykonawcą mamy w sądzie sprawę, która jeszcze się nie zakończyła – wyjaśnił Franciszek Marszałek.
Radnego Urbaniaka nie usatysfakcjonowała taka odpowiedź. – Zerknąłem
do ustawy o FDS i rozporządzenia – odrzekł. – Być może burmistrz ma jakieś bardziej szczegółowe kryteria, których ja nie
znam. Na podstawie tych kryteriów burmistrz ocenia, że w całej gminie jedynie ulica Wiewiórowskiego nadaje się do złożenia
wniosku. Austawa mówi, że „dofinansowanie można uzyskać, jeżeli dana droga poprawia stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
zapewnia spójność sieci dróg publicznych,
podnosi standardy dróg, zachowuje jednorodność sieci, zwiększa dostępność do jednostek administracyjnych i inwestycyj-

nych”. Nie rozumiem zatem, dlaczego burmistrz uważa, że tylko Wiewiórowskiego
się kwalifikuje – stwierdził M. Urbaniak.
Do tych słów szczegółowo odniósł się
Andrzej Kaik, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju w krotoszyńskim urzędzie.
Jak zaznaczył, przy inwestycjach drogowych gmina zawsze starała się maksymalnie korzystać ze środków zewnętrznych.
Problem z FDS wynika z kryteriów, które
wskazują, że – by ubiegać się ośrodki – droga gminna musi być połączona np. z drogą
krajową czy wojewódzką.
– Ponadto drogi te muszą spełniać parametry bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów. To jest trzecia wersja tego programu, kiedyś nazywano to „schetynówkami”. W poprzednich latach nabory były jesiennie, teraz są dwa razy w roku. Ulica
Wiewiórowskiego oraz Jasna kwalifikują
się, bo są połączone z DK nr 15 na ul. Zdunowskiej oraz z drogą wojewódzką na ul.
Sulmierzyckiej. Najwyżej punktowane
wnaborze są drogi, które buduje się odpodstaw. Wciąż analizujemy, z którymi ulicami
możemy aplikować do FDS. Jeśli uznamy,
że droga się kwalifikuje, będziemy składać
wnioski – wytłumaczył A. Kaik.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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BEZPIECZEŃSTWO

Turniej wiedzy pożarniczej

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzono
powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W szranki
stanęło 48 uczestników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach.
Zwycięzcy będą reprezentować
nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 27 kwietnia
w Koninie. Fundatorami nagród rze-

FOT. PSP Krotoszyn
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czowych i pucharów były Oddział Powiatowy ZOSP RP i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.
W trakcie przerwy w turnieju funkcjonariusze PSP, w ramach prewencji
społecznej, przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczestników i ich opiekunów, prezentując sprzęt przeciwpożarowy. Eliminacje zorganizowały Oddział
Powiatowy ZOSP RP, starostwo i KP
PSP w Krotoszynie.
(NOVUS)

WYNIKI
Klasy I-VI
1.Dominika Kęsy (OSP Kobierno,
Oddział M-G ZOSP RP Krotoszyn)
2.Szymon Rembas (OSP Rozdrażew,
Oddział Gminny ZOSP RP Rozdrażew)
3.Wiktoria Sikora (OSP Biadki, Oddział
M-G ZOSP RP Krotoszyn)
Klasy VII-VIII i gimnazjalne
1.Szymon Grobelny (OSP Perzyce,
Oddział M-G ZOSP RP Zduny)
2.Aleksandra Frala (OSP Kobierno,
Oddział M-G ZOSP RP Krotoszyn)
3.Hubert Marczyk (OSP Sulmierzyce)
Szkoły ponadgimnazjalne
1.Alicja Jackowiak (OSP Smolice,
Oddział M-G ZOSP RP Kobylin)
2.Filip Dziergwa (OSP Biadki, Oddział MG ZOSP RP Krotoszyn)
3.Mateusz
Chołodecki
(OSP
Sulmierzyce)
Drużynowo
1.Oddział M-G ZOSP RP Krotoszyn – Puchar
Starosty Krotoszyńskiego
2.Oddział M-G ZOSP RP Kobylin - Puchar
Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP
3.OSP Sulmierzyce - Puchar Komendanta
Powiatowego PSP

ZSP ZDUNY

Promocja kierunków kształcenia
W marcu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach zorganizowano konkursy – fryzjerski i gastronomiczny. Celem tych przedsięwzięć była promocja kierunków
kształcenia.
W konkursie fryzjerskim pod hasłem
„Wariacje na temat warkoczy” udział
wzięły uczennice szkół podstawowych
i klas gimnazjalnych. Uczestniczki zaprezentowały swoje umiejętności w czesaniu
warkoczy – klasycznego, francuskiego
i holenderskiego, a na koniec trzeba było
wykonać fryzurę, w której nieodzownym
elementem miał być warkocz. Zwyciężyła
Joanna Polna, drugie miejsce zajęła Agata
Mroczek, a trzecia była Sandra Maleszka.
Wszystkie są uczennicami szkoły w Kobylinie. Konkurs zorganizowały Renata Błażejczyk i Emilia Rabczewska.
Swoje umiejętności zaprezentowały

również uczennice kształcące się w zdunowskiej szkole na kierunku technik
usług fryzjerskich, natomiast uczniowie
kształcący się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowali smaczny poczęstunek.
Następnego dnia w konkursie gastronomicznym „Owocowe wariacje”
w szranki stanęli uczniowie szkół podstawowych ze Zdun i Baszkowa. Najpierw

mieli za zadanie wykonać dekorację
z owoców – carwing, a potem przygotować deser owocowy. W jury zasiadły organizatorki konkursu – Jadwiga Skrzypczak, Honorata Paluszkiewicz-Flak i Renata Błażejczyk. Triumfowała Amelia
Wasielewska (SP Zduny), wyprzedzając
Angelikę Paradysz (SP Zduny) i Jakuba
Duraka (SP Baszków).
(ANKA)
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KOŹMIN WLKP.

FOT. www.kozminwlkp.pl

Prelekcja o Polskim
Sejmie Dzielnicowym

Polski Sejm Dzielnicowy, który obradował w Poznaniu przed stu laty, nie jest
wydarzeniem tak znanym i cenionym
przez współczesnych jak toczące się
w tym samym czasie powstanie wielkopolskie. Po wybuchu rewolucji w Niemczech i zawieszeniu broni, korzystając
z zamieszania, tymczasowy Komisariat Naczelnej Rady Ludowej wymógł
na niemieckich władzach zgodę na zorganizowanie parlamentu składającego się
z reprezentantów osób narodowości polskiej. Jedynym warunkiem władz pruskich była zgoda na to, że sejm nie będzie
miał prawa oderwać żadnego fragmentu
niemieckiego terytorium.
Sejm obradował w dniach 3-5 grudnia 1918 roku w poznańskim kinie Apollo i w nieistniejącej już sali Lamberta.
Składał się z 1399 przedstawicieli Polaków zamieszkujących ziemie pozostające
w granicach Niemiec – 526 reprezentantów Wielkopolski, 431 ze Śląska, 262
z Pomorza Gdańskiego, 133 z Nadrenii,
Westfalii i Hesji i 47 z Warmii i Mazur.
W obradach uczestniczyli również przedstawiciele powiatu koźmińskiego.
Sejm dzielnicowy zajmował się głównie sprawami Wielkopolski, Pomorza
Gdańskiego, Śląska oraz Warmii i Mazur,
zarówno pod względem politycznym, jak
i ekonomicznym oraz społecznym. Jedną

z ważniejszych uchwał było powołanie
Naczelnej Rady Ludowej jako jedynej i legalnej władzy zwierzchniej Polaków
w Niemczech. W obradach poruszano takie tematy jak granice przyszłego państwa
Polskiego, dostęp do morza, stosunek
do rewolucji w Niemczech i Rosji, do rządów państw Ententy oraz innych odradzających się państw.
Zajmowano się także przyszłym
ustrojem państwa polskiego, stosunkami
społecznymi, problemem mniejszości narodowych, głównie niemieckiej, stosunkami między państwem a Kościołem.
Podjęto kwestię tymczasowego rządu
ogólnopolskiego. W uchwale sejm dzielnicowy wyraził wolę, by w Warszawie powołano jak najszybciej Tymczasowy Rząd
Jedności Narodowej, złożony z przedstawicieli wszystkich partii i zaborów, który
przejąłby władzę z rąk Józefa Piłsudskiego, sprawującego ją nie z woli narodu,
a Rady Regencyjnej, powołanej przez zaborców. Mimo że sejm nie mógł podjąć
uchwały o oderwaniu ziem polskich
od Niemiec, wyraził wolę powstania zjednoczonego państwa polskiego z dostępem
do morza. W tej sprawie wysłano między
innymi telegramy do Georges'a Clemenceau – premiera Francji, Woodrowa Wilsona – prezydenta USA, Davida Lloyda
George’a – premiera Wielkiej Brytanii. 5
grudnia sejm zawiesił obrady. Do ich
wznowienia już nie doszło.
Prezes Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk przybliżył genezę i znaczenie sejmu dzielnicowego z uwzględnieniem wątków koźmińskich, a następnie przewodniczył dyskusji z uczestnikami spotkania. Specjalnie na tę okazję zorganizowano w bibliotece wystawę tematyczną, opracowaną przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
(NOVUS)

HISTORIA

Jak przebiegało zwycięskie powstanie

FOT. M. Wiśniewska

Niedawno w koźmińskiej bibliotece
można było wysłuchać ciekawej prelekcji prof. dra hab. Andrzeja Gulczyńskiego na temat genezy i przebiegu Polskiego Sejmu Dzielnicowego i udziału w nim koźminian. Z zaproszenia na wykład i wystawę skorzystało wielu członków Towarzystwa
Miłośników Koźmina Wielkopolskiego. Organizatorami spotkania byli
burmistrz oraz prezes TMKW.

Przebieg powstania wielkopolskiego
na Ziemi Krotoszyńskiej był wiodącym tematem sesji popularno-naukowej, zorganizowanej 29 marca
w auli I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. Odbyła się ona z inicjatywy
Zarządu Powiatowego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1018/1019, a patronat objęli burmistrz i starosta.
Sesję otworzył Edward Jokiel, prezes
zarządu koła. Przedstawiając uczestników
spotkania, szczególnie podkreślił obecność
Leszka Kulki – byłego starosty i byłego
przewodniczącego Rady Powiatu Kroto-

szyńskiego, który – jako syn powstańca
wielkopolskiego – zaangażował się
w utworzenie komórki Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego na terenie powiatu.
W sesji udział wzięli także m. in. wicestarosta Paweł Radojewski, wiceburmistrz Ryszard Czuszke czy przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdunach Danuta
Kułaga, a na widowni zasiedli nauczyciele
historii oraz uczniowie z terenu powiatu.
Zwracając się do obecnej w auli młodzieży, P. Radojewski zaznaczył, iż to zwykli mieszkańcy naszych miast i wsi zimą roku 1918 zorganizowali się i stanęli do walki w obronie polskości okolicznych ziem.

Na sesję złożyły się niezwykle ciekawe
wystąpienia, wsparte prezentacjami multimedialnymi. O przebiegu powstania
w Krotoszynie mówił Antoni Korsak,
a o walkach powstańców koźmińskich – Michał Pietrowski. Piotr Mikołajczyk przedstawił organizację i wyposażenie
wojsk powstańczych, a Edward Jokiel omówił walki powstańcze pod Zdunami. O Sulmierzycach i Chwaliszewie w powstaniu
opowiedzieli uczniowie, laureaci konkursów historycznych – Maciej Sobański i Arkadiusz Śnieciński. Z kolei Renata Witczak
mówiła o tym, w jaki sposób kultywuje się
pamięć powstania w naszym powiecie.
(NOVUS)
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NA DRODZE

Groźne zderzenie na Parcelkach

Z POLICJI

Kradł paliwo i sprzedawał przez CB Radio

2 kwietnia na ul. Szosa Benicka w Krotoszynie doszło do groźnie wyglądającego wypadku dwóch samochodów
osobowych. Przyczyną zdarzenia było
nieustąpienie pierwszeństwa.
FOT. KMP Leszno

Leszczyńscy policjanci ustalili, że
w jednej z tamtejszych firm transportowych pracuje nieuczciwy kierowca ciągnika siodłowego. Mężczyzna od ponad roku
kradł paliwo z samochodu służbowego.
Podczas kursów transportowych tankował pojazd na przydrożnych stacjach benzynowych, nie wykazując tej czynności
w karcie kontrolnej, którą zobowiązany
był wypełnić i przedłożyć w firmie.
Bezpośrednio po zatankowaniu kierowca przez CB Radio ogłaszał, że ma
na sprzedaż olej napędowy w okazyjnej
cenie. Na kupców zazwyczaj nie musiał
długo czekać. Na umówionym z klientem
parkingu samochodowym ściągał paliwo
ze zbiornika auta do przenośnych pojemników, takich jak beczki czy kanistry.
– Policjanci ustalili, że mężczyzna

FOT. PSP Krotoszyn

Prawie 2,5 tysiąca litrów paliwa
o wartości blisko 15 tysięcy złotych
skradł kierowca – mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego – zatrudniony
w jednej z leszczyńskich firm transportowych. Swoją przestępczą działalność prowadził od ponad roku.
Skradziony olej napędowy oferował
na sprzedaż w okazyjnej cenie przez
CB Radio. Grozi mu nawet do ośmiu
lat więzienia.

w ten sposób działał od początku 2018
roku. Funkcjonariusze udowodnili podejrzanemu kradzież oleju napędowego
w łącznej ilości prawie 2,5 tysiąca litrów
na kwotę blisko 15 tysięcy złotych.
Oprócz tego mężczyzna w marcu br. dopuścił się oszustwa. Nie będąc już pracownikiem firmy transportowej, pojechał
prywatnym autem na jedną ze stacji benzynowych w Lesznie, gdzie zatankował
ponad 80 litrów oleju napędowego
na tzw. wuzetkę, podając się za swojego
kolegę z pracy i podpisując dokument jego nazwiskiem – informuje Monika Ży-

mełka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Nieuczciwym kierowcą okazał
się 33-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego. 2 kwietnia policjanci z Leszna
zatrzymali mężczyznę w jego miejscu zamieszkania. Usłyszał 10 zarzutów kradzieży i oszustw. Podczas przeszukania
miejsca zamieszkania 33-latka funkcjonariusze znaleźli 11 plastikowych pojemników o pojemności 20 litrów, wypełnionych paliwem. Podejrzanemu grozi kara
do ośmiu lat więzienia.
(NOVUS)

Pojazdami podróżowały dwie osoby,
którym strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto
odłączyli akumulatory w uszkodzonych
samochodach i zabezpieczyli wycieki płynów eksploatacyjnych.
Poszkodowanymi zajął się Zespół Ratownictwa Medycznego. Zdecydowano,

by jedną z tych osób przewieźć do szpitala. Po czynnościach dochodzeniowych policji z jezdni usunięto części karoserii samochodowej oraz płyny eksploatacyjne.
– Mieszkanka Krotoszyna, skręcając
w lewo samochodem marki Hyundai, nie
ustąpiła pierwszeństwa jadącemu z przeciwka pojazdowi marki BMW. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kierowca
BMW został przetransportowany do szpitala. Sprawczynię tego zdarzenia ukarano
mandatem w wysokości 250 zł – mówi
Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

NA DRODZE

Osobówka uderzyła w drzewo
Jedna osoba została zabrana
do szpitala na skutek wypadku,
do którego doszło 2 kwietnia w miejscowości Wałków (gmina Koźmin
Wielkopolski).

3 kwietnia do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku jednorodzinnym w miejscowości
Czarny Sad (gmina Koźmin Wielkopolski). Paliło się w kotłowni.
Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Do działań zadysponowano po jednym zastępie z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie, z OSP Czarny Sad
i OSP Koźmin Wlkp. Jak się okazało, paliły się materiały składowane w kotłowni.
Panowało duże zadymienie.

Strażacy, wyposażeni w sprzęt ochrony układu oddechowego, podali jeden
prąd gaśniczy wody przez uchylone okno.
Po stłumieniu ognia do wnętrza weszła
rota strażaków, z urządzeniami pomiarowymi oraz linią gaśniczą, w celu dotarcia
do zarzewi.
Z kotłowni usunięto nadpalone
elementy wyposażenia, które dogaszono na zewnątrz. Na koniec akcji
wszystkie pomieszczenia w budynku
jednorodzinnym zostały oddymione
i przewietrzone, a całkowite usunięcie

FOT. dh. Szymon Sikora

Pożar w kotłowni

zagrożenia potwierdziły urządzenia
pomiarowe.
(NOVUS)

Samochód osobowy marki Peugeot zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo.
Autem podróżowała jedna osoba, która
w momencie przybycia straży pożarnej była już pod opieką ratowników medycznych.
Strażacy odłączyli akumulator w samochodzie, który następnie przemieścili
w miejsce niestwarzające zagrożenia dla
innych uczestników drogi. Z jezdni usunięto części karoserii oraz zneutralizowano wyciek płynów technicznych.
– Na drodze między Wałkowem
a Starą Obrą kierująca samochodem marki Peugeot mieszkanka Jarocina w wyniku wtargnięcia na jezdnię zwierzęcia straciła panowanie nad pojazdem, który na-

FOT. dh Szymon Sikora

CZARNY SAD

stępnie uderzył w drzewo. Kobieta została przetransportowana do szpitala na badania. Była trzeźwa – informuje Piotr
Szczepaniak, oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)
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Mistrzostwa Koźmina Wlkp.

FOT. GOS Koźmin Wlkp.
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150 zawodników i zawodniczek
wzięło udział w Mistrzostwach Koźmina Wlkp. w Tenisie Stołowym – II Memoriale im. Ryszarda
Kamińskiego. Rywalizacja toczyła
się w 14 kategoriach.
W poszczególnych kategoriach triumfowali Jagoda Karkosza (Bolesławiec – rocznik 2009 i młodsze), Katarzyna Roszczak (Impuls Zduny – 20062008), Emilia Woźniak (Kobylin – 20022005), Agata Szczotka (Bożacin – 19992002), Ewa Marcinek (Mokronos – 1998
i starsze), Emilian Mazurek (Bodze-

wo – 2009 i młodsi), Mikołaj Nowakowski
(Roszki – 2006-2008), Piotr Klimek (Międzybórz – 2003-2005), Jakub Żuberek
(Międzybórz – 1999-2002), Marcin Jankowiak (Bodzewo – 1988-1998), Jacek
Flaszyński (Węglew – 1976-1987), Jan
Kasendra (Kępno – 1959-1975), Jerzy
Przygoda (Kobyla Góra – 1958 i starsi).
Najstarszym uczestnikiem turnieju
był Edward Jankowski. W kategorii samorządowców najlepszy był Marek Tobolski
(Jarocin), wyprzedzając Mateusza
Antolczyka (Kalisz) i Marcina Borowczyka (Koźmin Wlkp.).
(GRZELO)

Sport
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SIATKÓWKA

W Poznaniu odbyły się Mistrzostwa
Międzywojewódzkie oraz Mistrzostwa Okręgu Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce. Brązowy medal w biegu na dystansie 2,5 km wywalczyła Paulina
Stempniak w Koźmina Wlkp.
W mistrzostwach zorganizowanych
przez Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki wystartowało pięć mieszkanek Koźmina Wlkp. Na dystansie 2,5 km startowała Paulina Stempniak, która od połowy

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

Paulina trzecia na dystansie 2,5 km Krotoszyńscy ministranci

listopada przygotowywała się do tych
ważnych zawodów. Koźminianka była

jedną z czterech zawodniczek, które uciekły reszcie stawki. Tuż przed metą Paulina odparła atak jednej z rywalek i zajęła
trzecie miejsce.
Na dystansie 1,5 km rywalizowała
Agata Stanisławska, dla której był to
pierwszy start w kategorii młodziczek.
Z kolei w młodszej grupie wiekowej
w biegu na 1 km tuż za podium uplasowała się Zofia Stempniak, dwunasta była
Monika Brdys, a zaraz za nią metę przekroczyła Gabriela Golińska.
(GRZELO)

SIATKÓWKA

Dwa krotoszyńskie zespoły na pudle

Do rywalizacji przystąpiło szesnaście
ekip, które podzielono na cztery grupy.
Drużyna Kamil i Przyjaciele pokonała
Tarpany Ostrzeszów (2: 1), Drewpal Stawiszyn (2: 0) i Gwardię Ibrona (2: 0),
a Team Krotoszyn wygrał z Volley Teamem Janusze (2: 0), Jedlcem (2: 0) i Volleyblack Teamem (2: 0).
W ćwierćfinałach Kamil i Przyjaciele
ograli Volley Odolanów (2: 1), a Team Krotoszyn okazał się lepszy od Siepaczy Gutów
(2: 1). W półfinałach Kamil i Przyjaciele odprawili z kwitkiem Tarpany Ostrzeszów
(2: 0), a drugi zespół z Krotoszyna nie sprostał Volleyowi Raszków (1: 2). W meczu

FOT. Klaudia Fiturska

W III Turnieju Siatkówki o Puchar
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
świetnie spisały się dwa krotoszyńskie zespoły. Zwyciężyła drużynapod nazwą Kamil i Przyjaciele, a trzecią lokatę zajął Team Krotoszyn.

o trzecie miejsce krotoszynianie wygrali
zTarpanami (2:1), natomiast w finale ekipa
Kamila nie dała szans gospodarzom (2: 0).
W zwycięskiej drużynie zagrali Kamil Ciesielski, Marek Konieczny, Dawid
Sasin, Piotr Cichowlas, Michał Pestka, Dawid Skrzypczak oraz najlepszy rozgrywa-

jący turnieju – Tomasz Talaga. Z kolei Team Krotoszyn tworzyli Dominik Lewandowski, Sebastian Pospiech, Jakub Nawrat, Mateusz Szczepaniak, Dominik Kubeczak, Michał Klupś i Adrian Sperzyński – najlepszy przyjmujący turnieju.
(GRZELO)

wicemistrzami kraju

Świetnie zaprezentowali się ministranci z Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Krotoszynie na Mistrzostwach Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Siatkówce. W Leżajsku nasza drużyna, po emocjonującym pojedynku finałowym z gospodarzami,
zajęła drugie miejsce.
Do rywalizacji przystąpiło dziesięć
zespołów, które najpierw walczyły
w dwóch grupach. Krotoszyńscy siatkarze, dowodzeni przez Łukasza Wałęsiaka
i księdza Łukasza Urbana, w fazie grupowej odnieśli trzy zwycięstwa i jedną porażkę. Pokonali Starogard Gdański (2: 0),
Rudę Śląską (2: 0) i Miasteczko Śląskie
(2: 0), a nie sprostali Leżajskowi (0: 2).
W półfinale siatkarze z Krotoszyna
ograli Wartę (2: 1). Finał zaczął się obiecująco, gdyż krotoszynianie wygrali pierwszą partię. Potem jednak do głosu doszli
rywale z Leżajska, którzy w trzech kolejnych setach byli lepsi.
Tak więc team z Krotoszyna, dla którego był to debiut w tej imprezie, zakończył zmagania na drugim stopniu podium. W nagrodę nasz zespół otrzymał

koszulkę z podpisem Mariusza Wlazłego.
Za najlepszego rozgrywającego uznano
Wojciecha Wałęsiaka, a miano najlepszego libero przyznano Jakubowi Ludwiczakowi.
Prócz tej dwójki w drużynie srebrnych medalistów zagrali Bartosz Kozłowski, Mateusz Skrzypczak, Wiktor Kossmann, Jakub Chrobot, Dawid Adamczyk, Maciej Szurek, Adrian Klonowski,
Patryk Wałęsiak. Zespół dziękuje proboszczowi Andrzejowi Szymankiewiczowi za umożliwienie wyjazdu oraz Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie za dofinansowanie.
– Spodziewałem się bardzo trudnej
przeprawy podczas zawodów. Drugie
miejsce to świetny wynik i jestem przekonany, że w przyszłym roku pokażemy się
z jeszcze lepszej strony. Mamy drużynę
z dużym potencjałem, co dobrze rokuje
na przyszłość. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierali. Dziękujemy też za modlitwę i okazane dowody wsparcia. Z ministranckim pozdrowieniem. Króluj
nam, Chryste – skomentował Maciej
Szczurek.
(GRZELO)
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Piast trzeci w ćwierćfinałowym turnieju
Bardzo dobrze spisała się ekipa UKS
Piast Krotoszyn w ćwierćfinale Mistrzostw Polski Młodzików w Siatkówce,
rozegranym w Starogardzie Gdańskim.
Podopieczni trenera Piotra Robakowskiego zajęli w turnieju trzecie miejsce.
W pierwszym meczu krotoszynianie
gładko, w dwóch partiach, pokonali brązowych medalistów województwa kujawsko-pomorskiego, zespół MUKS Spartakus Lniano (25: 17, 25: 9).
Kolejnym rywalem byli mistrzowie Polski w tym roczniku, UKS Set Starogard

Gdański. Gospodarze pewnie zwyciężyli
w dwóch setach (25: 12, 25: 23). Potem lepsza odPiasta była drużyna BKS Chemik Bydgoszcz, która wygrała 2: 0 (25: 21, 25: 15).
Naszym siatkarzom pozostała więc walka o trzecie miejsce w turnieju. Starcie z Suchanikiem Gdańsk rozpoczęło się po myśli
krotoszynian, którzy zwyciężyli do15. Wdrugiej partii rywale byli nieco lepsi, wygrywając26:24. Tie-break należał już doekipy P. Robakowskiego (15: 9), która tym samym uplasowała się na trzeciej lokacie. Turniej wygrał
BKS Chemik, który wfinale pokonał UKS Set
Starogard2:1 (18:25,25:16,15:6).
Za najlepszego libero zawodów uznano Bartłomieja Ostoja z UKS Piast.
(GRZELO)

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

WYRÓŻNIENIA

Historyczny Puchar Świata

Piotr Rak nadzieją olimpijską
W marcu w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się podsumowanie
konkursu im. Karola Hoffmanna.
W gronie wyróżnionych znalazł się
Piotr Rak z Lutogniewa, który zajął
piąte miejsce w grupie U'14.

Najlepszy start w historii występów
w zawodach Pucharu Świata zanotowała zawodniczka MUKS Białe Tygrysy Jarocin, Alicja Kowańdy. W Belgian Open 2019 mieszkanka gminy
Koźmin Wlkp. wywalczyła srebrny
medal w kat. 63 kg juniorek i umocniła się na pierwszym miejscu w rankingu Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego.
W belgijskim Lommel wystartowało
blisko 1700 zawodniczek i zawodników,
którzy rywalizowali w kategoriach seniorów, juniorów i kadetów. W tym gronie
znalazła się ośmioosobowa ekipa Białych
Tygrysów.
Alicja Kowańdy rozpoczęła dość nerwowo, bo od zwycięstwa w ostatnich sekundach nad zawodniczką z Serbii. Następnie pewnie pokonała rywalki z Niemiec i Finlandii, a dopiero w finale uległa
bardzo utytułowanej reprezentantce
USA.
– Po takim starcie mogę być tylko
i wyłącznie bardzo dumna z moich podopiecznych – mówi Józefina Nowaczyk-Wróbel, trenerka MUKS Białe Tygrysy
Jarocin. – Wywalczenie aż trzech medali
na imprezie rangi Pucharu Świata to jed-

no z historycznych osiągnięć naszego klubu. Pamiętajmy bowiem, że już sam start
jest ogromnym wyróżnieniem, oczywiście wcześniej popartym niezwykłym zaangażowaniem podczas treningów i bardzo wysokimi wynikami na arenie krajowej. Wygranie choćby jednej walki, o medalach nie wspomnę, to osiągnięcia wręcz
niewyobrażalne jak na nasz nieduży klub.
Wystarczy bowiem wspomnieć, że choćby wśród dziewcząt w kategorii juniorek
cała polska ekipa wywalczyła łącznie pięć
medali. Jeżeli chodzi o start Ali, to jestem

zadowolona z poziomu toczonych walk.
Widać, że jako trzecioroczna juniorka
w pełni wykorzystuje zdobyte doświadczenie i nie reaguje zbyt nerwowo, nawet
w kryzysowych momentach, a w połączeniu z dobrą pracą na treningach dało jej to
pierwszy medal Pucharu Świata w kategorii juniorskiej. Dzięki temu wynikowi
bardzo mocno awansowała w rankingu
PZTO, jest tam liderką w swojej kategorii
wagowej i walczy w tym roku o coś więcej
niż tylko medal mistrzostw Polski.
OPRAC. (ANKA)

Konkurs Nadziei Olimpijskich ma
już niemal półwieczną tradycję. Karol
Hoffmann był wybitnym lekkoatletą,
uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Berlinie (1936 r.), znakomitym trenerem
i wychowawcą młodzieży. Po jego śmierci
w 1971 zainicjowano konkurs mający
na celu promowanie najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia – nadziei olimpijskich.
W kategorii młodzików oraz juniorów punkty przyznawane są według pięciu kryteriów – miejsc na mistrzostwach
Wielkopolski i Polski, udziału i miejsc
w mistrzostwach Europy i świata, rankingu WZLA oraz wartości wyniku według
tabel wielobojowych. W najmłodszej grupie, dzieci – U'14, premiowana jest
wszechstronność, czyli udział i lokaty zajęte w jak największej ilości konkurencji.
To właśnie w najmłodszej kategorii
na piątym miejscu, ze 172 punktami,
uplasował się Piotr Rak. Młody sporto-

TENIS ZIEMNY

Krotoszyńskie pary
zdominowały ligę
Od listopada do marca trwały rozgrywki Zimowej Ligi Tenisowej
w Czeszewie, organizowane przez
IKS Spar takus Koźmin Wlkp.
Świetnie spisali się tenisiści z powiatu krotoszyńskiego. Triumfował
duet Andrzej Kaźmierczak / Dominik Marcisz, a za nimi uplasowali
się Waldemar Wronecki / Maciej
Kotecki.

– Wielkie podziękowania za organizację ligi należą się Zarządowi IKS Spartakus
Koźmin Wlkp., a w szczególności Mirkowi Borodo i Markowi Mastalierzowi – oznajmia Waldemar Wronecki, jeden z uczestników rozgrywek. – Dzięki
ich zaangażowaniu mogliśmy rywalizować z zawodnikami z Poznania, Środy
Wlkp., Jarocina, Gniezna czy Koźmina.
Podziękowania za gościnność należą się

również Waldemarowi Lewandowskiemu, właścicielowi Agroturystyki „U Ka-

zia”, gdzie w doskonałych warunkach rozegrano pięć turniejów zaliczanych do ligi.

wiec na co dzień jest uczniem Szkoły Podstawowej w Lutogniewie. Trenuje
pod okiem Michała Walczaka w Stali
Ostrów Wielkopolski.
(GRZELO)

Za pierwsze miejsce w turnieju zawodnicy otrzymywali 100 punktów,
za drugie – 80, za trzecie – 60,
a za czwarte – 40. Po pięciu rozegranych
turniejach najwięcej punktów na koncie
mieli A. Kaźmierczak i D. Marcisz – 360 pkt. Triumfatorzy wyprzedzili M. Koteckiego i W. Wroneckiego
(220 pkt.) i P. Owczarza i M. Przewoźnego (200 pkt.).
– Warto podkreślić, że oprócz perfekcyjnej organizacji ligi podczas turniejów panowała sympatyczna, koleżeńska
atmosfera, co jest wartością samą w sobie,
w dzisiejszych czasach nie do przecenienia – dodaje W. Wronecki.
(GRZELO)

Sport

W oczekiwaniu
na zwycięstwo
Na początku kwietnia doszło do trzeciej już konfrontacji pomiędzy drużyną krotoszyńskiej Playareny a reprezentacją Ostrowa Wlkp. Lepsi okazali się rywale naszego zespołu, zwyciężając 4: 2.
Poprzednie mecze kończyły się remisem 2: 2 oraz wygraną ostrowian 5: 3.
Tym razem znów lepsza była drużyna
z Ostrowa Wlkp. Goście objęli prowadze-

nie po golu Rafała Wojciechowskiego.
Po chwili wyrównał Łukasz Zuziak. Miejscowi poszli za ciosem i po trafieniu Mateusza Wachowiaka prowadzili 2: 1. Rywale
odpowiedzieli i do przerwy był remis.
Po zmianie stron krotoszynianie dominowali, ale do siatki trafiali ostrowianie
i to oni wygrali 4: 2. Na szczególne pochwały zasłużył ostrowski bramkarz, Artur Urbaniak, który popisywał się fantastycznymi interwencjami. Warto dodać,
że mecz obserwowała liczna grupa kibiców zgromadzonych dookoła orlika. Pojedynek był transmitowany w Internecie.
Można go obejrzeć na fanpage'u Playareny.
W XV kolejce Playareny Żubry pokonały Hornets (11: 1), a ekipa MTV ograła

FOT. Dominik Góral
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Creative (10: 4). Trzy punkty za walkowery
zgarnęły AST (za niedoszły mecz z Pato),
Albatrosy (z LZS-em) oraz Igloo (z Octago-

nem). Z kolei Pancom zmierzył się z zespołem Hasta La Vista już po zamknięciu tego
(GRZELO)
wydania GLK.

PIŁKA NOŻNA

POD NASZYM PATRONATEM

Szostak ucieka rywalom Piast rozbił Tulisię
Dwie porażki Jacka Cieślaka w Superlidze Darta znacząco poprawiły
sytuację Sebastiana Szostaka. Lider
ma już bowiem cztery punkty przewagi nad głównym konkurentem
do końcowego triumfu.
S. Szostak pewnie pokonał Sławomira
Olgrzymka (6: 1) i Włodzimierza Skalskiego (6: 1). Gorzej wiodło się ostatnio J. Cieślakowi, który musiał uznać wyższość Mateusza Wojtaszka (2: 6) i Przemysława Pawlickiego (4: 6). Popularny Sali dzięki temu
zwycięstwu i pokonaniu Marcina Kmieciaka (6: 2) awansował na trzecią lokatę.

Czwarta kolejka rundy rewanżowej nie
była udana dla Ewy Pawlickiej, która przegrała z Mariuszem Cieślakiem (0: 6) i Michałem Kobuszyńskim (0: 6), oraz dla Damiana Kluby, który uległ W. Skalskiemu
(1:6) iMarcie Pawlickiej (1:6). Tabelę zamyka M. Kobuszyński, który w tej serii przegrał
z Danielem Borskim (0: 6). Ten ostatni ponadto pokonał S. Olgrzymka (6: 3),
W innych spotkaniach M. Wojtaszek
ograł M. Cieślaka (6: 1), M. Kmieciak wygrał z Pawłem Pawlickim (6: 1), a w pojedynku Pawła Pawlickiego z M. Pawlicką
padł remis (5: 5).
(GRZELO)
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Turniej ministrantów

Trzeci mecz i trzecie zwycięstwo.
W znakomitym stylu piłkarską wiosną rozpoczął Piast Kobylin. Tym razem zespół prowadzony przez trenera Jarosława Plotę pokonał na wyjeździe Tulisię Tuliszków 3: 0.
Przyjezdni chcieli się zrewanżować
za porażkę 2: 4 z rundy jesiennej, co im się
w pełni udało. Już do przerwy team z Kobylina prowadził dwoma golami. W 24.
minucie rezultat otworzył Jakub Szymanowski, uderzając mocno z rzutu wolnego.
Krótko przed przerwą wynik podwyższył Patryk Wciórka. Sytuację wypracował Patryk Kamiński, który po minięciu rywali wyłożył piłkę nadbiegającemu
skrzydłowemu. P. Wciórce pozostało już
tylko dopełnić formalności.
Po zmianie stron miejscowych dobił
Mateusz Wachowiak. Napastnik Piasta
przyjął kierunkowo piłkę, po czym

strzelił nie do obrony. Tego dnia gospodarze, mimo szczerych chęci, nie byli
w stanie sforsować dobrze dysponowanej defensywy Piasta.
Kibiców z Kobylina może cieszyć po-

Tulisia Tuliszków - Piast Kobylin
0:3 (0:2)
BRAMKI: 0:1 – Jakub Szymanowski (24’
wolny), 0:2 – Patryk Wciórka (45’), 0:3 –
Mateusz Wachowiak (55’)
PIAST: B. Wosiek – Kurzawa, Kokot, S.
Wosiek, Kowalski – Kamiński (73’ E.
Jędrzejak), Szymanowski (85’ Szwarczyński),
Snela, Wciórka (65’ Frąckowiak), Smektała
– Wachowiak (83’ Knuła)

wrót na boisku Bartosza Knuły, który
miał długą przerwę z powodu kontuzji.
W najbliższy weekend Piast na własnym
boisku zmierzy się z GKS-em Sompolno.
(GRZELO)

LEKKA ATLETYKA

Roszczak mistrzem świata w pchnięciu kulą
Czesław Roszczak zdobył dwa medale
na Halowych Mistrzostwach Świata
Masters w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w Toruniu. Mieszkaniec Łagiewnik był najlepszy w pchnięciu kulą
i zajął drugą lokatę w rzucie dyskiem.

W hali sportowej w Koźminie Wlkp.
zorganizowano piłkarski turniej dla
ministrantów. Na czwartym miejscu
uplasowała się reprezentacja Parafii
pw. Św. Wojciecha w Kobiernie.
Do rywalizacji przystąpiło dwanaście
drużyn, które podzielono na trzy grupy.
Do fazy pucharowej awansowały zespoły
z pierwszych i drugich miejsca oraz dwa
najlepsze z trzecich lokat. W ćwierćfinałach Burzenin pokonał Lisków (3: 0), Słupia okazała się lepsza od Jarocina (2: 0),
Ostrów Wlkp. wygrał po serii rzutów kar-

nych z Ostrzeszowem, a Kobierno ograło,
także po karnych, Kobylin
Oba pojedynki półfinałowe w regulaminowym czasie gry nie przyniosły rozstrzygnięcia, a rzuty karne lepiej egzekwowali ministranci ze Słupi (grali z Burzeninem) oraz zOstrowa Wlkp. (zKobiernem).
W spotkaniu o trzecie miejsce drużyna z Parafii pw. Św. Wojciecha, znów
po rzutach karnych, uległa Burzeninowi.
W finale ostrowianie pokonali 1: 0 Słupię.
Za najlepszego gracza drużyny z Kobierna
organizatorzy uznali Wojciecha Kalaka.
(GRZELO)

W imprezie startowało około 4500
zawodników, w tym 800 z Polski, w wieku
od 35 do ponad 100 lat! Czesław Roszczak rywalizował w czterech konkurencjach w kategorii M75.
W rzucie ciężarkiem był blisko medalu, ale ostatecznie zakończył zmagania na czwar tej pozycji z wynikiem 15,17 m.
W pchnięciu kulą reprezentant UKS
Olimpijczyk Pogorzela już w pierwszej serii osiągnął rezultat 11,62 m i do ścisłego
finału awansował jako najlepszy zawodnik. W decydującej rozgrywce żaden z rywali nie uzyskał lepszego wyniku, a Roszczak jeszcze poprawił się o 42 cm, tym sa-

mym pieczętując dobry występ i zdobywając złoty medal.
W rzucie młotem łagiewniczanin także znalazł się w ścisłej czołówce. Rezultat 32,46 m dał mu piąte miejsce.
Ostatnią konkurencją był rzut dyskiem. Po pierwszej serii Roszczak prowadził, ale w drugiej próbie lepszy wynik osią-

gnął jego najgroźniejszy konkurent – John
Watts z Anglii. W finale zawodnik z naszego powiatu poprawił rezultat na 35,78, ale
Anglik był o ponad 3,5 metra lepszy i to on
został mistrzem świata. Roszczak natomiast stanął na drugim stopniu podium,
kończąc udział w mistrzostwach z dwoma
medalami.
(ANKA)
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Orły wypunktowane
– Astra lepsza w derbach powiatu

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – Astra
Krotoszyn 0:3 (0:1)

W derbowym pojedynku Astra Krotoszyn okazała się lepsza od Białego
Orła Koźmin Wielkopolski. Podopieczni trenera Krzysztofa Wewióra
wygrali na terenie rywala 3: 0. Drużynę gospodarzy po raz pierwszy prowadził Adam Zieliński.
W 24. minucie gry sędzia podyktował rzut karny dla Astry za zagranie piłki
ręką przez jednego z koźmińskich zawodników. Warto dodać, że po meczu nawet
z obozu gości dochodziły głosy, że była to
dość kontrowersyjna decyzja. Do piłki
ustawionej na jedenastym metrze podszedł Karol Krystek i bez problemu pokonał Patryka Szulca. Przed przerwą przyjezdni mogli prowadzić różnicą dwóch goli, lecz sytuacji sam na sam z bramkarzem

Orłów nie wykorzystał były gracz... koźmińskiego zespołu, Krzysztof Ratyński.
Co się nie udało w pierwszej odsłonie, krotoszynianie uczynili po zmianie
stron. W 67. minucie indywidualną akcją
popisał się Maksym Ishchuck. Ukraiński
pomocnik minął trzech rywali, a będąc
już w polu karnym, posłał piłkę do siatki.
Trzy minuty później było już po meczu. Astra dobiła miejscowych, strzelając
trzeciego gola. Ni to dośrodkowanie, ni to
strzał wykonał Szymon Polowczyk,
a po piąstkowaniu koźmińskiego golkipera futbolówka nabrała takiej rotacji, że
wpadła do bramki.
Podopieczni debiutującego na ławce
w roli trenera Adama Zielińskiego mieli
jedną świetną sytuację, lecz po zagraniu
wzdłuż bramki jeden z zawodników Bia-

BIEGI

Monika najlepsza w lidze

W roku 2018 Monika Jadczak wzięła
udział w 14 biegach rangi Polskiej Ligi Biegowej na dystansie 10 km. Nasza biegaczka aż dziewięć razy stawała na najwyższym stopniu podium.
Wyniki Moniki Jadczak zapewniły jej
pierwsze miejsce w Polskiej Lidze Biegowej w kategorii K20. Zasady ligi są tak

opracowane, by nie tylko czas, ale również
częstotliwość startów oraz zaangażowanie
zawodnika się liczyło.
Uczestników jest już blisko 7 tysięcy
i ciągle ich przybywa. Za każdy start i czas
zawodnik otrzymuje punkty, które – po podsumowaniu całego roku – dają miejsce w rankingu.
(ANKA)

BRAMKI: 0:1 – Karol Krystek (24’ karny),
0:2 – Maksym Ishchuk (67’),
0:3 – Szymon Polowczyk (70’ wolny)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Lis, Kaczmarek,
Maciejewski, Bierła – Ratajczyk (69’
Dyndas), Oleśków, Kuszaj (69’ Leoniak),
Miedziński (46’ Wosiek) – Kaźmierczak
(80’ Jagodziński), Kamiński
ASTRA: Wojtkowiak – Olejnik, Krystek,
D. Reyer, Polowczyk – Ratyński (78’
Adamski), Budziak, Mizerny (20’
Ishchuck), Juszczak – Gmerek (85’ P.
Reyer), Powalisz (62’ Piwowar)

łego Orła minął się z piłką o milimetry.
Po 19 kolejkach Astra plasuje się
na ósmym miejscu w tabeli – z 28 punktami na koncie. Z kolei Orly zajmują
przedostatnią pozycję, tracąc do bezpiecznej lokaty sześć oczek.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

