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DZIŚ W NU ME RZE 
� SAMORZĄD
Powiatowi rani spierali się o Kartę Praw Rodziny

Czytaj na str. 4

� KROTOSZYN
PGKiM realizuje wiele inwestycji

Czytaj na str. 7

� SPORT 
43. edycja Biegu Maćka w Koźminie Wlkp. 

Czytaj na str. 15

Trwa spór miesz kań ców Go rzu pi
z wła dza mi sa mo rzą do wy mi od no -
śnie bu do wy wia tra ka na te re nie tej
miej sco wo ści. Po wo łu ją się na prze -
pis no wej usta wy, któ ry sta no wi, że
w pro mie niu 1,5 km od wia tra ka nie
mo gą po wstać żad ne nie ru cho mo -
ści miesz kal ne. Zda niem miesz kań -
ców dla ich miej sco wo ści ozna cza to
cał ko wi ty pa ra liż roz wo jo wy.

Spra�wa�jest�o ty�le�skom�pli�ko�wa�-
na,�że�się�ga�wstecz 10�lat.�Wte�dy�bo�-

wiem� wy�stą�pio�no� o po�zwo�le�nie
na bu�do�wę� elek�trow�ni� wia�tro�wej

w miej�sco�wo�ści�Go�rzu�pia.�Jak�po�in�-
for�mo�wał�sta�ro�sta�Sta�ni�sław�Szczot�-

ka�na wrze�śnio�wej� se�sji�Ra�dy�Miej�-
skiej� w Kro�to�szy�nie,� po�przed�nie
wła�dze�po�wia�tu�od�mó�wi�ły�wy�da�nia
ta�kiej� de�cy�zji.� Po�mi�mo� te�go� in�we�-
stor� od�wo�łał� się� od tej� de�cy�zji
i w 2012�ro�ku�uzy�skał�zgo�dę.�

Pra�ce�bu�dow�la�ne�roz�po�czę�ły�się
do�pie�ro�w dru�giej�po�ło�wie� te�go� ro�-
ku.�Co�istot�ne,�zmie�ni�ły�się�prze�pi�sy
od�no�śnie� sta�wia�nia� wia�tra�ków.
Wcze�śniej� pra�wo� sta�no�wi�ło,� że
w pro�mie�niu 300�me�trów�od elek�-
trow�ni�wia�tro�wej�nie�moż�na�pro�wa�-
dzić�żad�nej�roz�bu�do�wy�miesz�kal�nej,
a te�raz�gra�ni�ca�ta�wy�no�si�aż 1,5 km.�

–�Po�zwo�le�nie�na bu�do�wę�zo�sta�ło
wy�da�ne�przez�sta�ro�stę�w 2012�ro�ku.

Dzię�ki� te�mu� in�we�stor� to� re�ali�zu�je.
Po�ja�wia�się�py�ta�nie,�czy�bu�do�wę�roz�-
po�czę�to� już� po okre�sie� wy�zna�czo�-
nym�przez�po�zwo�le�nie.�Nie�do mnie
na�le�ży� roz�strzy�gnię�cie� tej� kwe�stii.
Le�ży� to� w ge�stii� Wo�je�wódz�kie�go
Nad�zo�ru� Bu�dow�la�ne�go.� Tyl�ko� ten
or�gan� jest� wład�ny,� że�by� in�we�sty�cję
za�blo�ko�wać�–�oznaj�mił�sta�ro�sta.

Przed ty�go�dniem� w Go�rzu�pi
zor�ga�ni�zo�wa�no�spo�tka�nie�w tej�spra�-
wie.� By�ło� bar�dzo� burz�li�wie,� emo�cji
i moc�nych� słów� nie� bra�ko�wa�ło.
Prze czy ta cie o tym już w na -
stęp nym wy da niu Ga ze ty Lo -
kal nej KRO TO SZYN.

(LE NA / NO VUS)

KONTROWERSJE

Mieszkańcy Gorzupi nie chcą wiatraka!



Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie pod da no pod dys -
ku sję pro jekt w spra wie usta no wie -
nia po mni kiem przy ro dy sku pi ska
drzew ro sną cych na al. Po wstań ców
Wiel ko pol skich. Te mat wy wo łał
ogrom ne kon tro wer sje. Osta tecz nie
de cy zją więk szo ści rad nych uchwa ła
tra fi ła do ko sza.

Rad na Sła wo mi ra Ka lak, wnio sku jąc
o usta no wie nie po mni ka przy ro dy,
ar gu men to wa ła, że drze wa w tym re -
jo nie ma ją po nad stu let ni ro do wód,
że to ży wa hi sto ria Kro to szy na. – Te
drze wa są war to ścio wy mi, zdro wy -
mi eg zem pla rza mi. (…) Są uło żo ne
w trzech li niach wzdłuż ca łej al. Po -
wstań ców Wlkp. w Kro to szy nie.
Ma ją sta ry, po nad stu let ni ro do wód,
co spra wia, że sta no wią one ży wą hi -
sto rię, któ ra pa mię ta jesz cze cza sy
znie wo le nia Kro to szy na przez za -
bor cę nie miec kie go. Umiej sco wie nie
sku pi ska czy ni al. Po wstań ców
Wlkp. w Kro to szy nie miej scem re -
pre zen ta cyj nym, jak i re kre acyj nym,
któ re słu ży miesz kań com ja ko dep -
tak spa ce ro wy. Nad to oko licz ność,
że drze wa bę dą ce przed mio tem
uchwa ły wy stę pu ją w for mie alei,
czy ni je, łącz nie z ich umiej sco wie -
niem oraz wie kiem, uni ka to wym
sku pi skiem ro ślin no ści w ska li ca łe -
go po wia tu kro to szyń skie go. Na le ży
też od no to wać, że wła śnie ta kie
umiej sco wie nie sku pi ska drzew
na al. Po wstań ców Wlkp. sta no wi
od zwier cie dle nie pla no wa nia ar chi -
tek to nicz ne go jesz cze sprzed I woj ny

świa to wej, co do dat ko wo pod kre śla
wa lo ry hi sto rycz ne drzew po sa do -
wio nych na al. Po wstań ców Wlkp.
w Kro to szy nie. Dla te go uzna je my
oma wia ne sku pi sko za war te ochro -
ny, ja ką da je jej sta tus po mni ka przy -
ro dy. Re gio nal ny Dy rek tor Ochro ny
Śro do wi ska w Po zna niu stwier dził,
że usta no wie nie przed mio to wych
drzew po mni kiem przy ro dy jest uza -
sad nio ne – czy ta my w uza sad nie niu
pro jek tu uchwa ły.
Rad ny Pa weł Si ko ra za uwa żył, że
usta no wie nie po mni ka przy ro dy mo -
że skut ko wać zwięk sze niem biu ro -
kra cji i zwią za niem rąk urzęd ni kom
miej skim. Miał na my śli sy tu acje, kie -
dy za ist nie je ko niecz ność przy cię cia
od sta ją cych ga łę zi czy ko ro ny drzew
ze wzglę du na bez pie czeń stwo
miesz kań ców. 
– Na pierw szy rzut oka uchwa ła jest
bar dzo po ży tecz na – mó wił rad ny Si -
ko ra. – Ochro na drzew każ de mu
z nas le ży na ser cu. Pro blem po le ga
na tym, że zie leń cią gle ro śnie i wy -
ma ga sta łej pie lę gna cji w po sta ci przy -
cię cia su chych ga łę zi. Brak pie lę gna cji
mo że stwa rzać za gro że nie dla prze -

chod niów i nie ru cho mo ści. Je że li
miesz kań cy bę dą zgła szać wnio ski
o pie lę gna cję, to bę dzie to dłu go trwa -
ła pro ce du ra. Mam wra że nie, że ten
pro jekt był mniej me ry to rycz ny,
a bar dziej am bi cjo nal ny dla gru py
rad nych. Bro ni my cze goś, cze go nikt
nie ata ku je. Przy ewen tu al nej wy cin -
ce drzew za wsze moż na no we za sa -
dzić. Ro zu miem po wsta nie wiel ko -
pol skie, ale nie utrud niaj my miesz -
kań com co dzien ne go funk cjo no wa -
nia. 
S. Ka lak stwier dzi ła, że nie wi dzi żad -
nych pro ble mów, ja kie mo gły by wy -
nik nąć w kwe stii pie lę gna cji
drzew. – Je stem tak że zbul wer so wa -
na za cho wa niem po zo sta łych rad -
nych, dla któ rych waż niej sza jest lo -
jal ność ko ali cyj na niż za cho wa nie te -
go wy jąt ko we go miej sca – oznaj mi ła
S. Ka lak. – To du że sku pi sko drzew,
a no wo za sa dzo ne szyb ko nie uro sną.
To są na sze zie lo ne płu ca, umiej sco -
wio ne tam, gdzie jest du żo ka mie nic,
gdzie pa li się wę glem i jest pro blem
za nie czysz cze nia po wie trza. Za -
miesz cza nie czu jek nie roz wią że pro -
ble mu. Nie mu szę przy po mi nać tak -
że o wa lo rach hi sto rycz nych. W tym
miej scu roz po czę ło się po wsta nie
wiel ko pol skie. Do szły do mnie in for -
ma cje, że pod czas prac bu dow la nych
uszko dzo no sys te my ko rze nio we.
Mo że tu taj jest pro blem? Drze wa bę -
dą nie dłu go pa dać i ni ko go nie bę dzie
trze ba py tać o zgo dę na wy cin kę...
Te raz do ko na no te go na 17 sztu kach.
Nie uwa żam, by ist niał pro blem dłu -
gich pro ce dur. Dzi wię się, że nie

uwzględ nia się w tej sy tu acji opi nii
Re gio nal ne go Dy rek to ra Ochro ny
Śro do wi ska w Po zna niu, któ ry po -
parł ów po mysł.
Z ko lei bur mistrz Kro to szy na tłu ma -
czył, że zie leń trze ba chro nić, ale nie
wi dzi po wo du, by gmi na mia ła po no -
sić do dat ko we kosz ty i mieć kło po ty
w związ ku z usta no wie niem po mni -
ka przy ro dy. – Drze wa wy cię to
na wnio sek miesz kań ców, że by mie li
prze jazd. Do dat ko wo zo sta ną tam
po sa dzo ne krze wy i no we drze wa.
Pa mię ta my, ja kie by ły pro ble my
gdzie in dziej – li pa mar nia ła, nic nie
mo gli śmy zro bić i po tem trze ba by ło
ją wy ciąć. Pro szę się nie do pa try wać
żad nych po li tycz nych za gry wek. Nie
jest na szym za mia rem żad na wy cin -
ka, ale nie wi dzi my szcze gól ne go po -
wo du ochro ny te go miej sca. Za bez -
pie czeń stwo miesz kań ców w gmi nie
od po wia da bur mistrz. Za łóż my so -
bie ta ką sy tu acje, że jest po mnik przy -
ro dy i ja kaś ga łąź spa da miesz kań co -
wi na gło wę... Bę dzie za to od po wia -
dał bur mistrz – ar gu men to wał Fran -
ci szek Mar sza łek. 
Mi chał Ku rek zwró cił uwa gę na to,
że pie lę gna cja drzew ma okre ślo ne
i skom pli ko wa ne pro ce du ry, a po -
mnik przy ro dy mógł by je jesz cze bar -
dziej po głę bić, bo wiem bę dzie trze ba
skła dać wnio ski do kon ser wa to ra za -
byt ków i Re gio nal ne go Dy rek to ra

Ochro ny Śro do wi ska, a to moc no
opóź ni ca ły pro ces. – Chciał bym tak -
że zwró cić uwa gę na kon kret ny prze -
pis w uchwa le. Jest tam wy raź nie na -
pi sa ne, że w ob rę bie 5 me trów
od pnia drze wa nie moż na pro wa -
dzić prac bez sto sow nej zgo dy. Te ren
pod ziem ny na ale jach jest bar dzo
roz bu do wa ny. W przy pad ku ja kiej -
kol wiek in ter wen cji bę dzie trze ba
przejść tak sa mo dłu gą pro ce du rę.
Bez ze zwo le nia nie bę dzie moż -
na wbić tam na wet ło pa ty – prze ko -
ny wał na czel nik Wy dzia łu Go spo -
dar ki Ko mu nal nej, Ochro ny Śro do -
wi ska i Rol nic twa.
Rad ny Ce za ry Gren da przy chy lił się
do sta no wi ska Paw ła Si ko ry i bur mi -
strza. Do dał, że kon sul to wał się w tej
spra wie z le śni ka mi, a ci uzna li, że nie
jest ko niecz ne usta no wie nie po mni -
ka przy ro dy. – Uwa ża ją, że nie na le ży
te go ro bić z po wo dów prak tycz nych.
Je stem prze ciw ni kiem mno że nia
biu ro kra cji – rzekł C. Gren da. Obu -
rzo ny za rzu tem o bez dusz ność był
rad ny Si ko ra, któ ry po wie dział, że to
przez par tię rzą dzą cą wy cię to w Pol -
sce 3 mi lio ny drzew. 
Osta tecz nie pro jekt w spra wie usta -
no wie nia po mni ka przy ro dy zo stał
od rzu co ny 12 gło sa mi, przy czte rech
gło sach za przy ję ciem tej uchwa ły
i jed nym wstrzy mu ją cym się. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Aktualności2 WTOREK, 8 października 2019

Z SESJI

Burzliwa dyskusja o drzewach...
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Na ostat niej se sji Ra dy Po wia tu Kro -
to szyń skie go przed sta wi cie le Pra wa
i Spra wie dli wo ści skry ty ko wa li nie -
przy ję cie przez ra dę Kar ty Praw Ro -
dzi ny. Za rzu ci li po zo sta łym człon -
kom te go gre mium „otwar cie furt ki”
lob by LGBT oraz ide olo gii gen der.

Przy po mnij my, że Kar ta Praw Ro -
dzi ny po wsta ła na ży cze nie wy ra żo ne
na Sy no dzie Bi sku pów, któ ry od by -
wał się w Rzy mie w 1980 r. i był po -
świę co ny za da niom chrze ści jań skiej
ro dzi ny we współ cze snym świe cie.
Pa pież Jan Pa weł II zo bo wią zał Sto li cę
Apo stol ską do opra co wa nia Kar ty
Praw Ro dzi ny po to, aby mo gła być
przed ło żo na za in te re so wa nym śro do -
wi skom i wła dzom. Do ku ment za -
wie ra sze reg po stu la tów pro pa gu ją -
cych war to ści chrze ści jań skie, obro nę
praw ro dzi ny i tra dy cji, zwłasz cza
w kwe stii wy cho wa nia dzie ci zgod nie
z wła sny mi prze ko na nia mi. 

In ten cją rad nych z Pra wa i Spra -
wie dli wo ści by ło to, że by wspo mnia -
ny do ku ment sta no wił za po rę
przed śro do wi ska mi LGBT i ide olo -
gią gen der. Chcie li, by Kar ta Praw Ro -
dzi ny zo sta ła przy ję ta przez wszyst -
kie sa mo rzą dy w po wie cie. 

– Ra da Po wia tu Kro to szyń skie go
od rzu ci ła wnio sek o przy ję cie za pi -
sów Kar ty Praw Ro dzi ny, mó wią cych
o tym, że mał żeń stwo to zwią zek
męż czy zny i ko bie ty, że ro dzi na ma
pra wo do wy peł nia nia swo jej mi sji
wy cho waw czej i nikt bez jej zgo dy nie
po wi nien jej za stę po wać. Od rzu co no
kar tę, któ ra po wsta ła na wy raź ne ży -
cze nie Ja na Paw ła II, któ ry dla miesz -
kań ców po wia tu jest nie wąt pli wie au -
to ry te tem. Rad ni oczy wi ście są wol ni
w swych de cy zjach, przyj mu jąc lub
od rzu ca jąc to, co pro po nu je Ko ściół
Ka to lic ki. Ale czy war to z po wo du
nie chę ci do Pra wa i Spra wie dli wo ści
od rzu cać to, co kształ to wa ło na sze ży -
cie i by ło war to ścią, na któ rej zbu do -
wa no na szą cy wi li za cję? Nie po pie ra -
jąc Kar ty Praw Ro dzi ny, rad ni
PSL – Sta ni sław Szczot ka, Hie ro nim
Mar sza łek, Piotr Osuch, Wie sław Po -
pio łek, Ire na Rę ko sie wicz, SIO – Ju -
liusz Pocz ta, Ry szard Choj nic ki, Mar -
cin Le śniak, Pa weł Ra do jew ski, Mi łosz
Zwie rzyk, OPS – Zbi gniew Bro dziak,
Hen ryk Jan kow ski, Ja cek Za wod ny,
PO – Da riusz Ro zum – otwar li drzwi
dla ide olo gii LGBT i li be ra li zmu po -
glą dów sprzecz nych z na tu rą w na -
szym po wie cie. Za chę ca my wszyst kie
ro dzi ny z po wia tu kro to szyń skie go
do za an ga żo wa nia się w ży cie spo łecz -
ne i wspól not lo kal nych, aby nie do pu -
ścić do pro mo cji ide olo gii, któ ra jest
skie ro wa na prze ciw ro dzi nie i jest nie -
zgod na z war to ścia mi więk szo ści
miesz kań ców na sze go po wia tu
(...) – oświad czył J. Ku biak w imie niu
klu bu PiS.

Część rad nych uzna ła to za ak cję
czy sto po li tycz ną, ma ją cą na ce lu
wsz czy na nie kon flik tów na po lu ide -
olo gicz nym. – Ma my w na szym kra -
ju Kon sty tu cję Rzecz po spo li tej Pol -
skiej. Za wie ra wszel kie wa run ki
w kwe stii te go, jak ma funk cjo no wać
ro dzi na. Ca ła sy tu acja wy glą da mi
tak, jak by śmy mie li gło so wać
nad czymś, co jest zwią za ne z nad -
cho dzą cy mi wy bo ra mi. Ja kieruję się
Kon sty tu cją RP. Uwa żam, że wy mie -
nia nie rad nych i uka za nie ich w rze -
ko mo złym świe tle – bo ni by
„wpusz cza my” in ną orien ta cje – ma
po li tycz ny cha rak ter. Nie ma u nas
żad ne go za gro że nia gen der – stwier -
dził rad ny Zbi gniew Bro dziak.

Do dys ku sji włą czył się rów nież
Ja cek Za wod ny, oświad cza jąc, że ro -
dzi na jest dla nie go bar dzo waż ną
war to ścią, ale nie jest za da niem rad -
ne go wtrą ca nie się w pry wat ne ży cie
lu dzi o róż nych po glą dach. – Chciał -
bym, że by rad ni Pra wa i Spra wie dli -
wo ści od po wie dzie li mi na na stę pu ją -
ca py ta nie: je stem dy rek to rem szko ły
i co miał bym po wie dzieć ro dzi -
com – oj com czy mat kom, któ rych
sy tu acja zmu si ła do te go, że sa mot nie
wy cho wu ją swo je dzie ci? Mam być
prze ciw ko nim, bo nie sta no wią wa -
szym zda niem ro dzi ny? Rad ni zo sta -
ją wy bra ni, by re pre zen to wać ogół
spo łe czeń stwa. Są lu dzie róż nej wia -
ry, po glą dów i na szą ro lą jest w to nie
wcho dzić. Wy chce cie po dzie lić spo -
łe czeń stwo, z czym ja się nie zga -
dzam – oznaj mił J. Za wod ny.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI 

Spór o Kartę Praw Rodziny

W po ło wie wrze śnia wła dze To wa rzy -
stwa Mi ło śni ków Koź mi na Wlkp. za -
pro si ły oso by ma ją ce de cy du ją cy
wpływ na or ga ni za cję ży cia spo łecz -
ne go w mie ście na spo tka nie, któ re -
go ce lem by ło po wo ła nie Ko mi te tu
Ra to wa nia Koź miń skich Za byt ków.
Na spo tka nie przy by ło 17 osób, re -
pre zen tu ją cych in sty tu cje, za kła dy
pra cy i sto wa rzy sze nia.

Ze bra ni za ak cep to wa li ideę i pro -
po zy cję kie run ków dzia ła nia, przed -
sta wio ne przez Cy ry la Ba na sza ka
i An drze ja Jo achi mia ka. Na po czą tek
ko mi tet chce się zmie rzyć z naj trud -
niej szym za da niem – re stau ra cją by -
łej szklar ni przy uli cy Zam ko wej.
Obiekt jest ma te rial nym do wo dem
ran gi i tra dy cji kształ ce nia ogrod ni -
cze go w Koź mi nie Wlkp.

– Zda je my so bie spra wę z nie -
wiel kich szans na re ali za cję za da nia,
ale je śli nie spró bu je my, to się o tym
nie prze ko na my, a co naj waż niej -
sze – jest to chy ba ostat ni ter min.
Za chwi lę nie bę dzie co ra to -
wać – prze ko ny wał An drzej Jo achi -
miak, pre zes TMKW. Ko mi tet usta lił
na stę pu ją cą ko lej ność dzia łań: zle ce -
nie eks per ty zy tech nicz nej, uzy ska -
nie opi nii Wo je wódz kie go Urzę du
Ochro ny Za byt ków, przy go to wa nie

pro jek tu re ali za cji, a tak że wstęp ne go
kosz to ry su. Ten ostat ni za le ży naj bar -
dziej od opi nii kon ser wa to ra. To bę -
dzie mo ment, któ ry za de cy du je o re -
al no ści tych pla nów.

– Oczy wi ście wie my, że tyl ko po -
myśl na apli ka cja o środ ki unij ne
z roz da nia 2021 ro ku otwie ra moż li -
wość ra to wa nia tej szklar ni. Że by
zwięk szyć szan se na zdo by cie środ -
ków, chce my po zy skać wspar cie rad -
nych wo je wódz kich z na szych oko -
lic – pod kre ślił pre zes TMKW.

Ini cja to rzy spo tka nia ma ją plan
na wy ko rzy sta nie obiek tu po re mon -
cie. Prze pro wa dzi li już roz mo wy z dy -
rek cją Mu zeum Na ro do we go w Szre -
nia wie, by w od re stau ro wa nej szklar ni
po wstał od dział mu ze al ny, po świę co -
ny ogrod nic twu. Nie za mie rza ją jed -
nak ogra ni czać swo jej dzia łal no ści tyl -
ko do szklar ni, ale roz sze rzyć ją o in ne
obiek ty wy ma ga ją ce re stau ra cji.

Ko mi tet dzia ła przy To wa rzy -
stwie Mi ło śni ków Koź mi na Wiel ko -
pol skie go, któ re sta tu to wo po dej mu je
ini cja ty wy w za kre sie ochro ny za byt -
ków i pa mią tek sta no wią cych dzie -
dzic two kul tu ro we gmi ny. Na bie żą -
co dzia ła nia ko mi te tu bę dą ko or dy -
no wać An drzej Jo achi miak oraz Piotr
Szku dla rek.

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Chcą ratować zabytki
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22 wrze śnia od by ły się uro czy sto ści
nada nia imie nia księ dza Teo do ra
Kacz mar ka pla co wi wo kół Ba zy li ki
Mniej szej pw. Św. Ja na Chrzci cie la
w Kro to szy nie. W wy da rze niu uczest -
ni czy li przed sta wi cie le władz sa mo -
rzą do wych i wo je wódz kich, par la -
men ta rzy ści oraz ro dzi na księ dza.

Naj pierw na cmen ta rzu pa ra fial -
nym w Kro to szy nie na stą pi ło od sło -
nię cie po mni ka, a na stęp nie w Ba zy li -
ce Mniej szej pw. Św. Ja na Chrzci cie la
od pra wio na zo sta ła Msza św., w trak -
cie któ rej ks. pro boszcz Alek san der
Gen de ra przy po mniał hi sto rię ży cia
księ dza Teo do ra Kacz mar ka – by łe go
pro bosz cza kro to szyń skiej Fa ry, któ ry
zmarł w wię zie niu w Sztu mie
w 1954 ro ku. Po mszy wszy scy zgro -
ma dzi li się na pla cu, gdzie od sło nię to
ta bli cę z in for ma cja mi o ks. Kacz mar -
ku. An na Si ko ra – prze wod ni czą ca
Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie – prze -
czy ta ła tekst przy ję tej 29 sierp nia
uchwa ły w spra wie nada nie na zwy te -
mu miej scu.

– To nie zwy kle waż na ini cja ty wa
upa mięt nie nia te go za słu żo ne go i od -
da ne go pro bosz cza pa ra fii far nej oraz
dzie ka na kro to szyń skie go. Ksiądz
Teo dor Kacz ma rek przez la ta dzia łal -
no ści dał się po znać ja ko zwią za ny
ser cem z Wiel ko pol ską. Od da ny idei
wol nej Pol ski. Do świad cze nia woj ny,
aresz to wa nia, prze śla do wa nia nie zła -
ma ły w nim du cha i wia ry. W swych
ka za niach bro nił od waż nie wol no ści
i god no ści. Te war to ści, któ re re żim
ko mu ni stycz ny chciał Po la ków po -
zba wić – na pi sał wo je wo da Zbi gniew
Hof f man w li ście od czy ta nym przez
je go przed sta wi cie la.

– Obo wiąz kiem na szym jest
dbać o pa mięć osób, któ re po zo sta wi -
ły trwa ły ślad na zie mi. Mę czeń stwo
księ dza Teo do ra da ło wła śnie ta ki
trwa ły ślad, tu na zie mi. W tam tych
trud nych cza sach re li gia mia ła być

wy ma za na z pa mię ci Po la ków. Księ -
ża by li zsy ła ni do ła grów i ubec kich
ka za ma tów – mó wił po seł Jan Mo -
siń ski.

– Chciał bym w imie niu prze -
wod ni czą cej Ra dy Miej skiej i rad -
nych po gra tu lo wać Ak cji Ka to lic kiej
i księ dzu pro bosz czo wi tej ini cja ty -
wy. War to dą żyć do ce lu, je śli jest
słusz ny. Trze ba o ta kich bo ha te rach
pa mię tać. Od dał ży cie za war to ści
i wia rę. Wszy scy mo że my być dum -
ni – za zna czył bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek.

– Od pię ciu lat Sa mo rzą do wa
Ini cja ty wa Oby wa tel ska rów nież
upa mięt nia po stać Teo do ra Kacz -
mar ka, or ga ni zu jąc wraz z pro bosz -
czem Alek san drem Gen de rą me mo -
riał je go imie nia – po wie dział wi ce -
sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, za pra sza -
jąc na wy da rze nie, któ re za pla no wa -
ne by ło na 29 wrze śnia.

Ks. Teo dor Kacz ma rek uro dził
się 15 wrze śnia 1895 ro ku w Ko ścia -
nie. Po cho dził z bar dzo re li gij nej, ka -
to lic kiej ro dzi ny. Po ukoń cze niu szko -
ły śred niej pod jął stu dia na wy dzia le
teo lo gicz nym w Mo na ste rze. 5 kwiet -
nia 1919 ro ku otrzy mał świę ce nia ka -
płań skie w Gnieź nie.

Ks. Kacz ma rek stu dio wał tak że
fi lo zo fię na Uni wer sy te cie Po znań -
skim. Pra cę nad dok to ra tem prze rwał

mu wy buch II woj ny świa to wej. We
wrze śniu 1939 zo stał aresz to wa ny
przez hi tle row skie wła dze oku pa cyj -
ne i wy wie zio ny w oko li ce Sie dlec.
Po woj nie po wró cił do swo jej pa ra fii
w Mar go ni nie. Wła dze Ko ścio ła 1
paź dzier ni ka 1945 po wie rzy ły ks.
Kacz mar ko wi funk cję pro bosz cza
przy Ko ście le pw. Św. Ja na Chrzci cie -
la w Kro to szy nie. Mia no wa ny zo stał
rów nież ko men da rzem Ko ścio ła pw.
Św. Ap. Pio tra i Paw ła. 

W 1949 zo stał mia no wa ny dzie -
ka nem de ka na tu kro to szyń skie go.
W Kro to szy nie ukoń czył pro ces po -
więk sza nia cmen ta rza pa ra fial ne go.
Od no wił Ko ściół pw. Św. Ap. Pio tra
i Paw ła. Nad zo ro wał prze bu do wę or -
ga nów, po le ga ją cą na ich elek try fi ka -
cji. Od 1945 za czę to od pra wiać na -
bo żeń stwa dla mło dzie ży gim na zjal -
nej w po ewan ge lic kim Ko ście le pw.
Św. An drze ja Bo bo li. Bar dzo wie lu
swo ich za mie rzeń nie zdą żył zre ali zo -
wać. Padł bo wiem ofia rą prze śla do -
wań sta li now skich w Pol sce.

Gdy ks. Kacz ma rek 22 lu te -
go 1953 od wie dził swo ich zna jo -
mych w Po zna niu, zo stał aresz to wa ny
przez funk cjo na riu sza Urzę du Bez -
pie czeń stwa. Ska za no go na 5 lat wię -
zie nia z nie wia do mych przy czyn.

Ks. Kacz ma rek zmarł 21 wrze -
śnia 1954 w wię zie niu w Sztu mie. Je -
go szcząt ki spro wa dzo no do Kro to -
szy na i po cho wa no na cmen ta rzu pa -
ra fial nym w ro dzin nym gro bow cu.
Pa ra fia nie licz nie wzię li udział w uro -
czy sto ściach po grze bo wych. Prze -
wod ni czył im ks. abp Wa len ty Dy -
mek. Na gro bek znaj du je się
przy głów nej alei za ka pli cą -mau zo -
leum. W cen tral nym miej scu gro -
bow ca usta wio no pie tę.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

FO TO GA LE RIA 
oraz WIĘ CEJ IN FOR MA CJI

na www.glo kal na.pl 

KROTOSZYN

Odważnie bronił wolności i godności
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– Od da je my do użyt ku ko lej ną pra -
cow nię w na szej szko le – nie krył za do wo le -
nia Ro man Olej nik, dy rek tor ZSP
nr 2. – Te raz spo ty ka my się tu taj dzię ki wła -
dzom po wia tu kro to szyń skie go. Bar dzo
dzię ku ję sta ro ście za to, że ucznio wie bę dą
mie li do bry sprzęt. Jest to już pią ta w peł ni
wy po sa żo na pra cow nia kom pu te ro wa
w na szej szko le – pod kre ślił R. Olej nik.

Sprzęt do star czy ła kro to szyń ska fir -
ma Soft, a jej wła ści ciel, Do mi nik To kar -
ski, za pew nił, że ucznio wie bę dą mie li
zna ko mi te wa run ki do pra cy. Sta ro sta
kro to szyń ski z ko lei wy ra ził na dzie ję, że
in we sty cja w kom pu te ry przy czy ni się
do te go, że mło dzież wkrót ce bę dzie mo -
gła za si lić lo kal ny ry nek pra cy.

(NO VUS)

Wydarzenia8 WTOREK, 8 października 2019

ZSP NR 1 KROTOSZYN

Międzynarodowa konferencja
naukowa w Ceramie

W pierw szej po ło wie wrze śnia w ZSP
nr 1 w Kro to szy nie przez trzy dni od -
by wa ła się mię dzy na ro do wa kon fe -
ren cja na uko wa „CROSS -CUR RI CU -
LA RI TY IN LAN GU AGE EDU CA TION”.
Udział w niej wzię li na ukow cy i na -
uczy cie le z wie lu za kąt ków świa ta,
m. in. z Au strii, Włoch, Wę gier, Tur cji,
Ja po nii czy Ka ta ru.

Ce lem kon fe ren cji by ło przy bli że nie
i omó wie nie te ma ty ki do ty czą cej in te gra -
cji mię dzy przed mio to wej, roz wi ja nia
kom pe ten cji ję zy ko wych i in ter kul tu ro -
wych osób uczą cych się, po sze rza nia za in -
te re so wań dzie ci i mło dzie ży, sto so wa nia
ak tyw nych me tod i form pra cy oraz mo -
ty wo wa nia śro do wi ska szkol ne go
do twór czych roz wią zań.

Ini cja to rem kon fe ren cji oraz jej ko or -
dy na to rem był dr Ma rek Kra wiec, wy kła -
dow ca w WWS SE w Śro dzie Wlkp., któ ry

wraz z in ny mi człon ka mi ko mi te tu or ga ni -
za cyj ne go, w tym tak że na uczy cie la mi kro -
to szyń skiej Ce ra my oraz mło dzie żą z tej
pla ców ki, pod jął sze reg dzia łań w ce lu od -
po wied nie go przy go to wa nia kon fe ren cji. 

Uczest ni czy ło w niej ok. 60 osób.
Mia ły one moż li wość wy słu cha nia róż -
nych wy kła dów i re fe ra tów oraz prze te -
sto wa nia no wych form i me tod pra cy
z ucznia mi w trak cie warsz ta tów prak -
tycz nych. 

Kon fe ren cja ta by ła nie wąt pli wie
ewe ne men tem w ska li kra ju, gdyż żad na
pla ców ka te go ty pu nie go ści ła tak licz nej
gru py na ukow ców i na uczy cie li z kra ju
i za gra ni cy. Ta kie ini cja ty wy edu ka cyj ne
są za zwy czaj or ga ni zo wa ne w du żych
ośrod kach aka de mic kich. Ale kro to szyń -
ska szko ła już od kil ku lat prze ła mu je wy -
łącz ność uczel ni na te go ty pu przed się -
wzię cia.

OPRAC. (AN KA) 

BALET

Sukces w debiucie konkursowym 

Wiel ki suk ces od nio sły 7-let nia Nad -
ia Hau schild i 8-let nia Zo sia Bła szyk,
re pre zen tu ją ce kro to szyń skie Stu dio
Tań ca BA BY BA LET. Mło de kro to szy -
nian ki za ję ły dru gie miej sce w kon -
kur sie Ma gia Tań ca w Ostro wie
Wlkp.

By ła to już XVII edy cja tej pre sti żo -
wej im pre zy. W kon kur sie za pre zen to wa -
no pra wie 200 cho re ogra fii, a po ziom był
bar dzo wy so ki. 

Nad ia i Zo sia upla so wa ły się na dru -

giej po zy cji w ka te go rii du ety 7-11 lat. Za -
pre zen to wa ły się w tań cu kla sycz nym
w ukła dzie za ty tu ło wa nym „Za cza ro wa -
ne la lecz ki”. War to pod kre ślić, że był to
ich pierw szy kon kurs ta necz ny i w swo im
de biu cie osią gnę ły wiel ki suk ces. 

Aby przy go to wać się do kon kur su,
dziew czyn ki mu sia ły ćwi czyć na wet
w wa ka cje. Pró by bo wiem od by wa ły się
co dzien nie. Mło dym tan cer kom gra tu lu -
je my wy trwa ło ści i osią gnię cia w ostrow -
skich za wo dach.

(AN KA)

Pod czas wrze śnio wej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek oraz prze wod -
ni czą ca An na Si ko ra po dzię ko wa li
za pra cę rad nym Mło dzie żo wej Ra dy
Miej skiej w związ ku z upły wem ich
pierw szej ka den cji. Wspo mnia ne
gre mium zo sta ło po wo ła ne w ma -
ju 2018 ro ku. 

Pierw sze po sie dze nie od by ło się 12
grud nia ubie głe go ro ku. Prze wod ni czą -
cym Mło dzie żo wej Ra dy Miej skiej zo stał
Klau diusz Siu dy, a wi ce prze wod ni czą cy -
mi Alek san dra Pal czew ska oraz Wik to -
ria Bąk. Ra da skła da ła się z 21 osób, wy -
bra nych spo śród przed sta wi cie li szkół
pod sta wo wych i po nad pod sta wo wych.
Opie ku na mi MRM by li na uczy cie -
le –  Sła wo mir Kra marz (Szko ła Pod sta -
wo wa nr 4 im. Woj ska Pol skie go w Kro -
to szy nie) oraz Agniesz ka Ry ba (Szko ła
Pod sta wo wa nr 8 im. Hen ry ka Sien kie -
wi cza w Kro to szy nie).

Do ra dy na le że li: Ja kub Sta siak (SP
nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko pol skich
w Kro to szy nie), Woj ciech Cier niew ski
(SP nr 1), Kac per No wa kow ski (SP nr 4),
Zo fia Na le waj ko (Szko ła Pod sta wo wa nr 5
im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Kro to szy nie),

A. Pal czew ska (Szko ła Pod sta wo wa nr 7
im. Hen ry ka Jor da na w Kro to szy nie),
Blan ka Kost ka (Szko ła Pod sta wo wa im.
Ja na Paw ła II w Be ni cach), Fi lip Adam ski
(Szko ła Pod sta wo wa im. Mi ko ła ja Ko per -
ni ka w Biad kach), Woj ciech Pie ru nek
(Szko ła Pod sta wo wa im. Ja na Brze chwy
w Lu to gnie wie), Mi chał Ola chow ski
(ZSP nr 1 im. Ja na i Ję drze ja Śnia dec kich
w Kro to szy nie), Fi lip Kot (ZSP nr 2 im. K.
F. Li bel ta w Kro to szy nie), K. Siu dy (I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce im. Hu go na Koł -
łą ta ja w Kro to szy nie), Ma ciej Włoch
(Szko ła Pod sta wo wa im. Bp. Mi cha ła Ko -
za la w Ko bier nie), Mo ni ka Si ko ra (Szko ła
Pod sta wo wa im. An drze ja Za lew skie go
w Świn ko wie), Zu zan na Wal czak (ZSP
nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie), Mi -
łosz Re bel ka (SP w Ko bier nie), Szy mon

Staś ko wiak (SP nr 8), Bar tosz Bro da (SP
nr 8), Bar tosz Po lak (Szko ła Pod sta wo wa
im. Ks. Ja na Twar dow skie go w Chwa li -
sze wie), W. Bąk (Szko ła Pod sta wo wa nr 3
im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie), Ja go da
Si ko ra (Szko ła Pod sta wo wa w Rosz kach)
oraz Mi le na Ma łu szek (Szko ła Pod sta wo -
wa w Go rzu pi).

– W imie niu prze wod ni czą cej, rad -
nych, pra cow ni ków urzę du, miesz kań -
ców ser decz nie dzię ku ję mło dzie ży za za -
an ga żo wa nie w na szą wspól no tę. War to
uczyć się de mo kra cji od naj młod szych
lat. Te do świad cze nia, któ re mło dzi lu -
dzie te raz zdo by li, w przy szło ści za pro -
cen tu ją. Ży czy my wszyst kie go do bre go
rów nież opie ku nom – po wie dział bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Warto uczyć się demokracji od najmłodszych lat

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Kolejna pracownia dla uczniów

ZSP nr 2 im. Ka ro la Li bel ta w Kro to szy nie wzbo ga cił się o sprzęt do ko lej -
nej pra cow ni kom pu te ro wej. Za kup sfi nan so wa ny zo stał ze środ ków sa mo -
rzą du po wia tu.
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Od 1 stycz nia przy szłe go ro ku na te -
re nie gmi ny Koź min Wlkp. bę dzie
obo wią zy wał no wy re gu la min utrzy -
ma nia czy sto ści i po rząd ku. Uchwa -
łę w tej spra wie tam tej si rad ni pod ję -
li na se sji, któ ra od by ła się 25 wrze -
śnia. Zmie nio no m. in. czę sto tli wość
od bio ru śmie ci.

Od pa dy do tych czas od bie ra ne w ra -
mach ob jaz do wej zbiór ki, tj. zu ży ty
sprzęt elek trycz ny i elek tro nicz ny, me ble
i in ne wiel ko ga ba ry to we, zu ży te opo ny,
che mi ka lia, a tak że od bie ra ne bez po śred -

nio z te re nu nie ru cho mo ści od pa dy bu -
dow la ne i roz biór ko we, bę dą przyj mo wa -
ne wy łącz nie w punk cie se lek tyw ne go
zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych. 

Do re gu la mi nu wpro wa dzo no tak że
do dat ko we ro dza je od pa dów, któ re bę dą
przyj mo wa ne w punk cie se lek tyw ne go
zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych – po -
wsta łe w go spo dar stwach do mo wych
w wy ni ku przyj mo wa nia pro duk tów
lecz ni czych w for mie in iek cji i pro wa dze -
nia mo ni to rin gu po zio mu sub stan cji we
krwi, w szcze gól no ści igły i strzy kaw ki
oraz od pa dy nie bez piecz ne. 

W punk cie se lek tyw ne go zbie ra nia
od pa dów ko mu nal nych przyj mo wa ne bę -
dzie rów nież drew no, w tym opa ko wa nia
z drew na, a tak że sty ro pian, odzież i tek sty -
lia, w tym opa ko wa nia z tek sty liów. Oso by
po sia da ją ce kom po stow nik, w któ rym gro -
ma dzi się bio od pa dy, bę dą zwol nio ne
z obo wiąz ku wy po sa że nia nie ru cho mo ści
w za bu do wie miesz ka nio wej jed no ro dzin -
nej w wor ki do tych że od pa dów. 

Od pa dy ule ga ją ce bio de gra da cji
od kwiet nia do paź dzier ni ka bę dą od bie -
ra ne raz na dwa ty go dnie, od li sto pa da
do mar ca – raz w mie sią cu. Z ko lei od pa -
dy nie se gre go wa ne (zmie sza ne) z za bu do -
wy jed no ro dzin nej bę dą od bie ra ne raz
na dwa ty go dnie przez ca ły rok. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.
Zmiany w systemie odbioru odpadów

Ak cja in tro duk cji ba żan ta, tym ra -
zem na po gra ni czu Ko bier na i Tom -
nic, zo sta ła prze pro wa dzo na w ra -
mach pro gra mu „Chro ni my zwie rzy -
nę drob ną”. Pta ki po cho dzą z Ho -
dow li Ba żan tów w Klo nie, a ich za -
kup zo stał sfi nan so wa ny przez gmi -
ny i po wiat.

We wrze śniu ko ła ło wiec kie „Drop”
i „Stru ga” prze pro wa dzi ły ak cję  za sie dle -
nia ba żan tów w swo ich sie dli skach. Do ło -
wisk wpusz czo no ok. 60 sztuk. Na po gra -
ni czu łąk Ko bier na i Tom nic wy pusz czo -
no 28 ba żan tów, w tym 4 ko gu ty i 24 ku -

ry. W tym wy da rze niu uczest ni czy ły
dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej w Ko bier -
nie, wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski oraz
Ju liusz Pocz ta – prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu.

OPRAC. (NO VUS)

AKCJA

Chronimy 
zwierzynę 
drobną!
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Sta ro stwo Po wia to we w Kro to szy nie,
wspól nie z Nad le śnic twem Kro to -
szyn, uczest ni czy ło w pro mo cyj nej
ak cji spo łecz nej pod na zwą „sprzą -
ta MY”. Ini cja to rem przed się wzię cia
skie ro wa ne go do wszyst kich oby wa -
te li jest pre zy dent An drzej Du da.

Ak cja ma na ce lu za an ga żo wa nie spo -
łe czeń stwa w ak tyw ną dzia łal ność
na rzecz pol skie go le śnic twa i ochro ny
przy ro dy. W jej ra mach za pla no wa no
sprzą ta nie la sów na te re nach do brze sko -
mu ni ko wa nych z sie cią dróg pu blicz nych,

par kin gów le śnych i in nych ele men tów ar -
chi tek tu ry tu ry stycz nej.

20 wrze śnia zor ga ni zo wa na gru pa po -
sprzą ta ła po ła cie la su wzdłuż dro gi wo je -
wódz kiej w kie run ku Sul mie rzyc. W cią gu
za le d wie dwóch go dzin ze bra no kil ka na -
ście wor ków śmie ci. Przed ak cją sto sow -
nych ob ja śnień do ko na ła le śnik Re na ta We -
ncła wiak, w asy ście Pio tra Ro sza ka, Ma cie -
ja Ja nic kie go oraz ks. Pio tra Woź nia ka.

Na cze le pra cow ni ków sta ro stwa sta -
nął wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski. Prócz
nie go w ak cji udział wzię li Prze my sław
Wój cik, Mi ko łaj Lach man, Pau li na Goź -
dzie la, Ma rze na No wa kow ska, Na ta lia
Ku biak, Ma riusz Woź ny, Ali cja Ryn kie -
wicz i Da nu ta Ku ła ga.

OPRAC. (NO VUS)

EKOLOGIA

Sprzątali las
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2 paź dzier ni ka w Kro to szy nie od by ła
się kon fe ren cja pra so wa z udzia łem
kan dy da tów Pra wa i Spra wie dli wo -
ści w nad cho dzą cych wy bo rach par -
la men tar nych – po sła Ja na Dzie dzi -
cza ka, se na to ra Łu ka sza Mi ko łaj czy -
ka, a tak że rad nej Sła wo mi ry Ka lak
i Pio tra Ja nusz kie wi cza. W spo tka -
niu uczest ni czy ła tak że Ma ria
Koc – wi ce mar sza łek se na tu.

– Dzię ku ję za za pro sze nie
do Kro to szy na pa nu se na to ro wi Łu -
ka szo wi Mi ko łaj czy ko wi. Chcia ła -
bym udzie lić mu peł ne go po par cia
w nad cho dzą cych wy bo rach do se -
na tu. Wcze śniej spraw dził się ja ko
so lid ny na uczy ciel, dy rek tor szko ły,
dzia łacz spo łecz ny i sa mo rzą do -
wiec. W IX ka den cji se na tu peł nił
funk cję se kre ta rza. Był naj bar dziej
ak tyw nym i pra co wi tym se na to -

rem. Moż na po gra tu lo wać miesz -
kań com te go okrę gu, że ma ją tak
wspa nia łe go re pre zen tan ta – po -
wie dzia ła Ma ria Koc. 

– Za le ży nam na tym, że by kon ty -
nu ować „do brą zmia nę” i re for mo wa -

nie kra ju, któ re są do brze po strze ga ne
przez Po la ków – kon ty nu owa ła wi ce -
mar sza łek se na tu. – Bu dżet od 2015
ro ku zwięk szył się o pra wie 1/3
i po raz pierw szy jest zbi lan so wa ny.
Sta ło się tak dzię ki uszczel nie niu sys -

te mu po dat ko we go. Ma my w na szym
pro gra mie ko lej ne pro jek ty, któ re bę -
dą od po wia dać na re al ne pro ble my.
Je ste śmy te go gwa ran tem, o czym
świad czą ostat nie 4 la ta. Wcze śniej
mie li śmy okres roz kra da nia ma jąt ku
na ro do we go – stwier dzi ła.

Jan Dzie dzi czak, nu mer 1 na li -
ście do sej mu, wspo mniał, że nie na le -
ży spo czy wać na lau rach. – Je że li nie
zdo bę dzie my więk szo ści sa mo dziel -
nej, to rząd bę dzie stwo rzo ny przez
po zo sta łe ugru po wa nia, któ re łą czy
tyl ko nie na wiść do PiS -u. Bę dzie nie -
bez pie czeń stwo, że na cze le sta ną
pan Sche ty na i pan Cza rza sty, co
ozna cza po wrót do tych wszyst kich
afer. Dla te go bar dzo waż ne, że by
wszy scy po szli na wy bo ry. Li czę, że
wy bor cy wy bio rą po now nie se na to ra
Łu ka sza Mi ko łaj czy ka. Opo zy cja to -
tal na nie mó wi te go otwar cie, ale sku -
pia się na zdo by ciu więk szo ści w se -
na cie. To bę dzie dla kra ju kosz mar,
pe łen kłót ni i awan tur. Nie bę dzie
żad nej kon struk tyw nej współ pra -

cy – prze ko ny wał po seł Dzie dzi czak.
Se na tor Mi ko łaj czyk za zna czył,

że 4 la ta pra cy w se na cie wie le go na -
uczy ły i w przy pad ku re elek cji bę dzie
ze zdwo jo ną si łą an ga żo wał się w pra -
cę na rzecz oby wa te li. Chce sku pić się
na spra wach dzie ci i mło dzie ży, ich
ak ty wi za cji w ży cie spo łecz ne
i na dia lo gu mię dzy po ko le nio wym.

Sła wo mi ra Ka lak rów nież za chę -
ca ła miesz kań ców po wia tu kro to -
szyń skie go do pój ścia na wy bo ry.
Uzna ła, że nasz re gion jest na ty le du -
ży, że mo że mieć swo je go re pre zen -
tan ta w sej mie. Ja ko rad na sta ra się
roz wią zy wać pro ble my miesz kań ców
i je śli uzy ska man dat po sel ski, bę dzie
mo gła to ro bić na więk szą ska lę.

Z ko lei Piotr Ja nusz kie wicz przy -
znał, że chciał by się sku pić na re for -
mo wa niu służ by zdro wia, gdyż ja ko
le karz i by ły dy rek tor szpi ta la ma
w tym spo re do świad cze nie. Te raz
pro wa dzi nie pu blicz ny ośro dek zdro -
wia w Zdu nach. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

W pią tek, 27 wrze śnia, kie row nic -
two Cen trum Spor tu i Re kre acji
WOD NIK po dzię ko wa ło przed się bior -
com i in sty tu cjom za ich wkład
w pro mo wa nie spor to wych pro jek -
tów spół ki w gmi nie Kro to szyn.

– W imie niu swo im oraz pra cow ni -
ków Cen trum Spor tu i Re kre acji chciał -
bym bar dzo ser decz nie wam po dzię ko -
wać, dro dzy przed się bior cy i spon so rzy.
Bez wa sze go wspar cia nie uda ło by nam
się zre ali zo wać wie lu im prez ma so wych
na prze strze ni ca łe go ro ku. Za li cza my
do nich np. Bieg Kro to sa, Ru na way Ju -
nior, pół ko lo nie let nie i zi mo we – po wie -
dział To masz Ni cie jew ski, pre zes Wod ni -
ka. Jak do dał, li czy, że do tych cza so wa
współ pra ca z przed się bior ca mi bę dzie
kon ty nu owa na na rzecz lo kal nej spo łecz -
no ści.

Głos za brał tak że wi ce bur mistrz Ry -
szard Czusz ke. – Mi ło mi, że znów spo ty -
ka my się w gro nie osób, któ re są dla nas
bar dzo waż ne. Pan skarb nik Grze gorz
Ga lic ki mo że po twier dzić, iż na spo tka -
niu sa mo rzą do wym jest po dej mo wa ny
te mat przed się bior ców. Pod sta wą roz wo -
ju gmi ny i lo kal nej spo łecz no ści jest wa sza
pra ca. Wie my, że oprócz spor tu an ga żu je -
cie się rów nież w spra wy oświa ty.
W imie niu bur mi strza Kro to szy na
i wszyst kich sa mo rzą dow ców chciał bym
rów nież ser decz nie po dzię ko wać – oznaj -
mił R. Czusz ke. 

Każ dy z przed sta wi cie li lo kal ne go
biz ne su otrzy mał sym bo licz ną sta tu et kę
oraz pi sem ne po dzię ko wa nia. W czę ści
ar ty stycz nej wy stą pi ła Elż bie ta „Ja smin”
Ra biej. Na ko niec wszy scy wzię li udział
w Za wo dach Krę glar skich o Pu char Pre ze -
sa Wod ni ka. (NO VUS)

KROTOSZYN

Podziękowania 
za współpracę z Wodnikiem

 

WYBORY

Chcą kontynuować „dobrą zmianę”
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Po twier dzi ły się ostrze że nia
przed sil nym wia trem, wy da ne dla
ca łe go kra ju na ostat ni dzień wrze -
śnia. Rów nież w po wie cie kro to szyń -
skim gwał tow ne za ła ma nie po go dy
da ło się wszyst kim we zna ki. Stra ża -
cy usu wa li skut ki sil ne go wia tru, in -
ter we niu jąc łącz nie 27 ra zy. 

Pierw sze zgło sze nie wpły nę ło już
po go dzi nie 11.00. Był to po czą tek zda -
rzeń, o któ rych in for ma cje na pły wa ły
z róż nych czę ści po wia tu. 

Naj czę ściej in ter wen cje stra ży po żar -
nej po le ga ły na usu wa niu po wa lo nych
drzew na dro gach pu blicz nych. Dzia ła nia
w tym za kre sie sta no wi ły aż 85 pro cent

wszyst kich zda rzeń. W trzech przy pad -
kach stra ża cy za bez pie cza li uszko dzo ne
przez po ry wi sty wiatr da chy. 

Trud ne wa run ki at mos fe rycz ne by ły
przy czy ną groź ne go wy pad ku w miej sco -
wo ści Szy ma nów. Po szko do wa ne zo sta ły
dwie oso by. Sa mo chód oso bo wy ude rzył
w po wa lo ne drze wo i wy padł po za ob ręb
jezd ni. 

Po nad to na sku tek zwar cia li nii
ener ge tycz nych od no to wa no po żar ko -
na ru drze wa. Po odłą cze niu za si la nia
ogień zo stał uga szo ny. Te go dnia łącz nie
w in ter wen cjach jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej bra ło udział 140 stra -
ża ków.

(NO VUS)

POWIAT

Strażacy mieli sporo pracy

Funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go Ko me dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie zli kwi do wa li upra wę
ko no pi in dyj skich w jed nym z do -
mostw na te re nie po wia tu. Za bez -
pie czy li 64 krze wy ko no pi oraz susz
o wa dze bli sko 4 kg. Tym sa mym za -
po bie gli wpro wa dze niu na ry nek po -
nad 4 kg ma ri hu any o war to ści bli -
sko 100 tys. zło tych.

W wy ni ku pra cy ope ra cyj nej kry mi -
nal ni pod ko niec wrze śnia za trzy ma li
męż czy znę po dej rze wa ne go o pro wa dze -
nie upra wy ko no pi in dyj skich. Z uzy ska -
nych wcze śniej in for ma cji wy ni ka ło,

że 33-la tek w do mu pro wa dzi upra wę
ma ri hu any. W je go piw ni cy ujaw nio no
ko no pie in dyj skie, znaj du ją ce się w róż -
nych fa zach wzro stu. 

Męż czy zna usły szał za rzut upra wy
ko no pi in nych niż włók ni ste, z któ rych
moż na by ło by uzy skać znacz ną ilość środ -
ka odu rza ją ce go w po sta ci zie la ko no pi.
Za te go ro dza ju prze stęp stwo gro zi ka ra
po zba wie nia wol no ści do lat 8. De cy zją
są du wo bec 33-lat ka za sto so wa no śro dek
za po bie gaw czy w po sta ci do zo ru po li cyj -
ne go. Spra wa ma cha rak ter roz wo jo wy,
po li cja nie wy klu cza ko lej nych za trzy -
mań.

(NO VUS)

Z POLICJI

Wykryto plantację konopi
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29 wrze śnia na or li ku przy ha li spor -
to wej od był się V Me mo riał Ks. Teo do -
ra Kacz mar ka. W pił kar skim po je dyn -
ku wy stą pi li księ ża i sa mo rzą dow cy.
Pod czas im pre zy zbie ra no pie nią dze
na re ha bi li ta cję Kry spi na Ko za la.

Tur niej upa mięt nia księ dza Teo do ra
Kacz mar ka – ka pła na, któ ry w 1953 ro -
ku zo stał aresz to wa ny przez funk cjo na -

riu sza Urzę du Bez pie czeń stwa i ska za ny
na pięć lat wię zie nia, a rok póź niej zmarł
w wię zie niu w Sztu mie. Na po cząt ku me -
mo ria łu sym bo licz ną mi nu tą ci szy
uczczo no ks. Kacz mar ka, jak i wszyst kie
ofia ry tam te go okre su. 

Im pre zę zor ga ni zo wa ło Sto wa rzy sze -
nie Sa mo rzą do wa Ini cja ty wa Oby wa tel -
ska. Do pił kar skiej kon fron ta cji przy stą pi -
li sa mo rzą dow cy i księ ża. Mecz był dość

wy rów na ny, ale osta tecz nie sa mo rzą dow -
cy zwy cię ży li 4: 2. Księ ża z ko lei oka za li
się lep si w eg ze kwo wa niu rzu tów kar -
nych, wy gry wa jąc 4: 3. 

Ale oczy wi ście nie wy ni ki spor to we
by ły tu taj naj waż niej sze. Ce lem by ło zgro -
ma dze nie jak naj więk szej su my pie nię -
dzy, któ re prze ka za ne zo sta ły na rzecz
Kry spi na Ko za la. Chło piec uro dził się ja -
ko skraj ny wcze śniak. Ak tu al nie ma 8 lat,
ale na dal po trze bu je kosz tow nej re ha bi li -
ta cji. Oprócz zbiór ki do pu szek moż na
by ło rów nież sko rzy stać ze sto iska z ka wą
i cia stem, przy go to wa ne go przez człon -
ków SIO, i zło żyć do bro wol ny da tek.
Wszy scy, któ rzy przy by li w nie dziel ne
po po łu dnie na or lik, by po móc chłop cu,
mo gli li czyć na ogrom spor to wych emo cji
oraz cie płą at mos fe rę. 

(LE NA)

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

CHARYTATYWNIE

Księża i samorządowcy zagrali dla Kryspina

W Ogól no pol skim Tur nie ju Mło dzi -
ków w Za pa sach w Ciesz ko wie pię -
cio ro re pre zen tan tów UKS Olim pij -
czyk Sul mie rzy ce sta nę ło na po -
dium. W za wo dach udział wzię ło 90
za pa śni ków z 12 klu bów. 

UKS Olim pij czyk re pre zen to wa ło
ośmio ro za wod ni ków. W ka te go rii 55 kg
bez kon ku ren cyj ny oka zał się Prze my sław
Wi zner. Z ko lei Szy mon Gi ba sie wicz sta -
nął na dru gim stop niu po dium w ka te go -
rii 52 kg. Brąz wy wal czy li Mi ko łaj Szy -
mań ski w kat. 38 kg, Ni ko la Kro ma rek
w kat. 54 kg i An to ni na Cier nie jew ska
w kat. 62 kg.

(AN KA)

ZAPASY

Zdobyli pięć medali 
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Bar dzo do brze spi sa li się re pre zen -
tan ci LKS Ce ra mik Kro to szyn i UKS
Olim pij czyk Sul mie rzy ce w Mię dzy -
wo je wódz kich Mi strzo stwach Mło -
dzi ków w Ża rach. W su mie przy wieź -
li z tych za wo dów 14 me da li. 

Za pa śni cy kro to szyń skie go klu bu
dru ży no wo zo sta li skla sy fi ko wa ni na trze -
cim miej scu. Zło te me da le zdo by li Hu -
bert Krzy żań ski w kat. 44 kg i Bar tło miej
Ostoj ski w kat. 68 kg. Na trze cim stop niu
po dium sta nę li Oli wier Kry stek

w kat. 38 kg, Ma te usz Anioł w kat. 62 kg
oraz Ma ciej Po tan w kat. 85 kg. 

Z ko lei kro to szyń skie za pa śnicz ki ze -
spo ło wo za ję ły czwar tą lo ka tę. Zło to wy -
wal czy ły Wik to ria Le siń ska w kat. 38 kg
i Ja go da Ję dru lak w kat. 62 kg, sre bro
zgar nę ła Na ta lia Pa ta las w kat. 46 kg,
a na trze ciej po zy cji upla so wa ła się Oli wia
Pocz ta w kat. 62 kg. 

Spo śród za wod ni ków sul mie rzyc kie -
go Olim pij czy ka na po dium sta nę ło pię -
cio ro. Srebr ne krąż ki zdo by li Szy mon Gi -
ba sie wicz w kat. 52 kg, Prze my sław Wi -
zner w kat. 57 kg i Mag da le na Mach nik
w kat. 33 kg. Na trze cich miej scach zma -
ga nia ukoń czy ły Zu zan na Gi ba sie wicz
w kat. 33 kg i Do mi ni ka Gro bel na
w kat. 62 kg. 

(LE NA)

ZAPASY 

Dobre występy w Żarach
W wę gier skim Szi get szent mi klos
od by ły się Mi strzo stwa Eu ro py Mło -
dzi ków, Ka de tów i Ju nio rów w Su mo.
Za wod ni cy z na sze go po wia tu tra dy -
cyj nie nie za wie dli i przy wieź li z te go
tur nie ju me da le. 

W mi strzo stwach ry wa li zo wa li su -
mo cy z 11 kra jów. W ka drze Pol ski zna -
leź li się oczy wi ście re pre zen tan ci TA Ro -
zum Kro to szyn i UKS Sam son Ko by lin.

Dwo je przed sta wi cie li ko by liń skie go
klu bu sta nę ło na po dium. W ka te go rii -
70 kg brąz wy wal czy ła Mo ni ka So wa,
a w kat. -60 kg me dal z ta kie go sa me go
krusz cu zdo był Pa weł Si ko ra. Na pią tych
lo ka tach zma ga nia za koń czy li Wik to ria

Prze woź na (-55 kg), Oli wia Kuś (-60 kg),
Piotr Si ko ra (-70 kg) oraz Mi chał Grzem -
pow ski (-90 kg). 

Z gro na za wod ni ków To wa rzy stwa
Atle tycz ne go Ro zum Kro to szyn aż trzy
krąż ki na Wę grzech zgar nę ła Zu zan na
Kry stek – zło ty w kat. +70 kg U'16, srebr -
ny w kat. open U'18 oraz brą zo wy w kat.
+75 kg U'18. Po nad to w ka te go rii -65 kg
U'18 bez kon ku ren cyj na oka za ła się Le na
An drze jak. Na dru gim stop niu po dium
sta nę li Ga briel Szy dłow ski w kat. +95 kg
U'16 i Fi lip Urba niak w kat. -40 kg U'14.
Z ko lei dru ży ny, w któ rych wal czy li Zu -
zan na Kry stek i Ga briel Szy dłow ski, zdo -
by ły brą zo we me da le. 

(LE NA) 

SUMO

Medalowe zdobycze 
na mistrzostwach Europy 

W so bo tę w Koź mi nie Wlkp. od by ła
się już 43. edy cja Bie gu Mać ka.
W im pre zie wzię ło udział kil ku set
mi ło śni ków bie ga nia – i młod szych,
i star szych.

W bie gu głów nym moż na by ło star -
to wać na 5 lub 10 km. Na dłuż szej tra sie
naj lep szy był Krzysz tof Ha das, któ ry wy -
prze dził Paw ła Mil czar ka i Krzysz to fa Ter -
lec kie go. Wśród ko biet trium fo wa ła Ol ga
Ka zi mi ro wa, a za nią upla so wa ły się Mo -
ni ka Piej ko z Koź mi na Wlkp. i Zu zan na
Wal czak z Go rzu pi. 

Dy stans 5 km naj szyb ciej po ko nał
Mar cin Wit kow ski z Kro to szy na, dru gi
był Szy mon Gla pa, a trze ci – Ar tur

Ma rek ze Zdun. W gro nie ko biet zwy -
cię ży ła We ro ni ka Stań czak, przed Ka -
ro li ną Bie lec ką i Alek san drą Szuł czyń -
ską. 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej bie gu
krót sze go trzy czo ło we miej sca za ję ły KKS
Bia ły Orzeł, Koź min Bie ga oraz Kro to -
szyń ska Gru pa Bie go wa, a naj lep szy mi ze -
spo ła mi na dy stan sie 10 km by ły Dream
Te am, Koź min Bie ga i KS Kro tosz.

Każ dy z bie ga czy otrzy mał pa miąt ko -
wy me dal. Ry wa li za cja prze bie ga ła
w przy ja znej, ro dzin nej at mos fe rze. Zda -
rza ło się, że uczest ni cy, któ rzy ukoń czy li
już bieg, wra ca li na tra sę, by do pin go wać
swo ich zna jo mych.

Dla młod szych za wod ni ków zor ga ni -
zo wa no bie gi szkol ne. Or ga ni za to rem im -
pre zy był Gmin ny Ośro dek Spor tu
w Koź mi nie Wlkp. 

(LE NA)

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

BIEG MAĆKA

Rywalizacja w przyjaznej atmosferze



Z pew no ścią jak naj szyb ciej o so bot -
nim me czu z GKS -em Som pol no
chcą za po mnieć pił ka rze Piast Ko by -
lin. W IX ko lej ce V li gi ko by liń ski ze -
spół zo stał roz bi ty przez go ści, któ rzy
wy gra li aż 6: 0. 

Po czą tek spo tka nia był w wy ko na niu
miej sco wych obie cu ją cy. Świet ną oka zję

miał Szy mon Wo siek, ale prze strze lił. Po -
tem jed nak do gło su do szli ry wa le. W 19.
mi nu cie, po błę dzie bram ka rza Pia sta,
wy nik otwo rzył Ma te usz Ko li bow ski.
Pięć mi nut póź niej ko by liń ski gol ki per
znów się nie po pi sał, w efek cie cze go z 3
me trów pił kę do siat ki wpa ko wał Prze my -
sław Jan kow ski. 

Nie dłu go po tem kon tak to we go go la

mógł strze lić Ja kub Smek ta ła, któ ry wy -
ko ny wał rzut kar ny. Po je go ude rze niu pił -
ka jed nak tra fi ła w po przecz kę. Pod ko -
niec pierw szej od sło ny ar bi ter po dyk to -
wał ko lej na je de nast kę, tym ra zem dla go -
ści. Da mian Ty lak się nie po my lił i GKS
pro wa dził już 3: 0. 

W 50. mi nu cie Ka mil Wa sie lew ski
sfi na li zo wał kontrę swo je go ze spo łu, pod -
wyż sza jąc pro wa dze nie. Po tem jesz cze
dwu krot nie ko by liń skie go bram ka rza po -
ko nał Da wid Ław ni czak i kon fron ta cja za -
koń czy ła się zwy cię stwem przy jezd -
nych 6: 0. 

(LE NA)

W nie dzie lę Astra Kro to szyn zmie -
rzy ła się na wy jeź dzie ze Sta lą Ple -
szew. Go spo da rze wy gra li 1: 0
po tra fie niu z kon tro wer syj ne go rzu -
tu kar ne go. 

Od po cząt ku spo tka nia ple sze wia nie
prze ję li ini cja ty wę. Mie li prze wa gę w po -
sia da niu pił ki i czę ściej ata ko wa li, lecz nie
prze kła da ło się to na kon kre ty.

W 36. mi nu cie sę dzia do pa trzył się
fau lu Da nie la Olej ni ka w ob rę bie szes -
nast ki i po dyk to wał rzut kar ny dla miej -
sco wych. De cy zja ta wy wo ła ła spo ro emo -

cji wśród kro to szyń skich gra czy. Go spo -
da rze sko rzy sta li z oka zji i po sku tecz nym
ude rze niu Krzysz to fa Ma tu sza ka z 11
me trów ob ję li pro wa dze nie. 

W dru giej po ło wie za wod ni cy Astry
gra li zde cy do wa nie od waż niej. Sta ra li się
do pro wa dzić do re mi su, ale Stal do brze
pre zen to wa ła się w de fen sy wie. Wy nik już
nie uległ zmia nie i kro to szy nia nie wró ci li
z Ple sze wa bez zdo by czy punk to wej.

– Był to ty po wy mecz na 0: 0. Tyl ko
zła de cy zja sę dzie go spo wo do wa ła, że Stal
wy gra ła z na mi po tym kon tro wer syj nym
rzu cie kar nym – sko men to wał Szy mon

Jan kow ski, za wod nik Astry Kro to szyn.
W naj bliż szą so bo tę kro to szyń ski ze -

spół zmie rzy się w Ko by li nie z Odo la no -
vią Odo la nów. (LE NA)
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PIŁKA NOŻNA 

Porażka po problematycznym rzucie karnym

PIŁKA NOŻNA 

Dobra passa Orłów przerwana

W IX ko lej ce pił kar skiej okrę gów ki
eki pa Bia łe go Or ła Koź min Wlkp.
nie spo dzie wa nie prze gra ła aż 1: 4
z LZS -em Ciel cza. Tym sa mym za -
koń czy ła się se ria zwy cięstw. W czte -
rech po przed nich me czach Or ły zdo -
by ły bo wiem kom plet punk tów. 

Go spo da rze za czę li od moc ne go ude -
rze nia i po 20 mi nu tach pro wa dzi li
już 3: 0! Naj pierw dwa ra zy do siat ki tra fił
To masz Mi ko łaj czyk, a trze ci cios za dał
Ka mil Fi li piak, po ko nu jąc koź miń skie go
bram ka rza strza łem z 15 me trów. 

Po chwi li Oskar Ma cie jew ski zmniej -
szył stra ty, tra fia jąc do bram ki po do środ -
ko wa niu Fi li pa Oleś ko wa z rzu tu wol ne go.
Ale tuż przed prze rwą miej sco wi strze li li

czwar te go go la. Ka rol Oczkow ski za sko czył
gol ki pe ra ude rze niem z rzu tu wol ne go.

Po zmia nie stron koź mi nia nie mie li
ini cja ty wę, jed nak bra ko wa ło do kład nych
po dań i sku tecz no ści. Ry wa le z ko lei kil ka
ra zy groź nie kon tro wa li, ale Ma te usz
Wro nec ki już nie dał się po ko nać. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Piast zdemolowany

LZS Cielcza – Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 4:1 (4:1)

BRAMKI: 1:0 – Tomasz Mikołajczak (7'),
2:0 – Tomasz Mikołajczak (14'), 3:0 –
Kamil Filipiak (20'), 3:1 – Oskar
Maciejewski (22'), 4:1 – Karol Oczkowski
(45')
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Bierla (45'
Wosiek), Roszczak, Zieliński, Konopka,
Maciejewski, Olesków, Ratajczyk (75'
Kubot), Borowczyk, Hajdasz, Szulc

Stal Pleszew – Astra Krotoszyn
1:0 (1:0)

BRAMKA: 1:0 - Krzysztof Matuszak (36'
karny)
ASTRA: Wojtkowiak – Nasalski,
Jankowski, Olejnik (65' Reyer), Mizerny
(80' Sępołowicz), Staszewski, Budziak,
Polowczyk, Schneider (65' Powalisz),
Juszczak, Lewandowski (65' Ishchuk)

Piast Kobylin – GKS Sompolno
0:6 (0:3)

BRAMKI: 0:1 – Mateusz Kolibowski
(19'), 0:2 – Przemysław Jankowski
(24'), 0:3 – Damian Tylak (42' karny),
0:4 – Kamil Wasielewski (50'), 0:5 –
Dawid Ławniczak (57'), 0:6 – Dawid
Ławniczak (67')
PIAST: Krawczyszyn – Kubiak, Kokot,
Wosiek, Ratajczak, Smektała, Snela,
Szymanowski, Wciórka (65' Frąckowiak),
Knuła (60' Jędrzejak), Wachowiak


