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POWIAT

Porozumienie PSL-u 
i OPS-u stało się faktem

Czytaj na str. 4
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W so bo tę, 10 wrze śnia, w Re stau ra -
cji Waw rzy niak od by ła się uro czy -
stość ab sol wen tów daw ne go Tech ni -
kum Ce ra micz ne go w Kro to szy nie.
Jej uczest ni cy mie li aż trzy oka zje
do świę to wa nia.

Spo tka nie pier wot nie mia ło się od być
w ubie głym ro ku, jed nak zo sta ło prze ło żo -
ne ze wzglę du na pan de mię i to wa rzy szą -

ce jej ob ostrze nia. Wszyst ko uda ło się jed -
nak w koń cu zor ga ni zo wać. 

Ab sol wen ci daw ne go Tech ni kum Ce -
ra micz ne go w Kro to szy nie po wo dów
do świę to wa nia mie li wie le. Przede wszyst -
kim ob cho dzi li pięć dzie sią tą rocz ni cę
przy stą pie nia do ma tu ry. Eg za min doj rza -
ło ści zda li w 1971 ro ku. Po nad to świę to -
wa li pięć dzie sią tą pią tą rocz ni cę
roz po czę cia na uki w swo jej szko le. Do dat -

ko wo w tym ro ku ab sol wen ci ob cho dzi li
bądź bę dą ob cho dzić okrą głe, bo sie dem -
dzie sią te, uro dzi ny.  Spo tka nie od by ło się
w nie zwy kle mi łej at mos fe rze. Nie za bra -
kło wspo mnień, oglą da nia fo to gra fii
z prze szło ści i wie lu roz mów o cza sach
szkol nych, ale i o te raź niej szo ści. Póź niej
przy szedł czas na za ba wę i przy po mnie nie
so bie szkol nych lat mło do ści. 

(LE NA)
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UROCZYSTOŚĆ

Świętowali potrójny jubileusz



Aktualności 3

W au li Ce chu Rze miosł Róż nych od by ła się
uro czy stość wrę cze nia dy plo mów uczniom,
któ rzy na eg za mi nie cze lad ni czym otrzy -
ma li oce ny ce lu ją ce i bar dzo do bre.

W uro czy sto ści uczest ni czy ło dwa dzie ścio -
ro ab sol wen tów szkół za wo do wych (spo śród
oko ło 250 osób zda ją cych eg za min cze lad ni -
czy), któ rzy uzy ska li oce nę ce lu ją cą lub bar dzo
do brą. – Roz po czę li ście na ukę trzy la ta te mu,
pod pi su jąc umo wę o prak tycz nej na uce za wo -
du. By ło to dla was no we do świad cze nie. Nikt
wów czas nie spo dzie wał się, że na dro dze do na -
uki za wo du na po tka cie na ty le prze ciw no ści,
któ re za rów no dla was, jak i dla nas by ły no wo -
ścią. Nie mie li ście moż li wo ści w peł ni, tak jak
po przed nie rocz ni ki, uczest ni cze nia w na uce
za wo du, mu sie li ście spro stać wie lu zmia nom.
Ta gru pa, któ ra dziś tu taj za sia dła, po ko na ła
wszyst kie prze ciw no ści. Li czę na to, że my, ja ko
Izba Rze mieśl ni cza i ja ko Cech Rze miosł, sto -
imy dla was – dro dzy cze lad ni cy i być mo że
przy szli mi strzo wie – otwo rem. Ży czę wam sa -
mych suk ce sów, roz wo ju za wo do we go i speł nie -
nia wszel kich ma rzeń – zwró ci ła się
do ab sol wen tów Da ria Szpur tacz, dy rek tor biu -
ra Ce chu Rze miosł Róż nych

Mło dzież otrzy ma ła dy plo my po twier dza -
ją ce zda nie eg za mi nu cze lad ni cze go oraz upo -
min ki. Wszyst kich pa so wa no na cze lad ni ków.
Po uro czy stej ga li przy szedł czas na skosz to wa -
nie pysz ne go tor tu. 

(LE NA)

5 wrze śnia od by ła się nad zwy czaj -
na se sja Ra dy Miej skiej w Sul mie rzy -
cach, pod czas któ rej na sta no wi sko
skarb ni ka mia sta po wo ła no Ka mi la
Kar bo wia ka.

Na sierp nio wej se sji sul mie rzyc cy rad -
ni jed no gło śnie przy ję li uchwa łę w spra wie
od wo ła nia do tych cza so wej skarb nik mia -
sta – Jo lan ty No wak, któ ra zło ży ła wy po -
wie dze nie umo wy o pra cę. 

Z ko lei pod czas nad zwy czaj nej se sji rad -
ni zde cy do wa li opo wo ła niu nato sta no wi sko
Ka mi la Kar bo wia ka. – Pan Ka mil Kar bo wiak
speł nia wszyst kie wy ma ga nia okre ślo ne
w ogło sze niu o na bo rze na sta no wi sko skarb -

ni ka mia sta w Urzę dzie Miej skim w Sul mie -
rzy cach. Po sia da wy kształ ce nie wyż sze ma gi -
ster skie, kwa li fi ka cje ido świad cze nie zgod ne
zwy ma ga nia mi okre ślo ny mi prze pi sa mi. Pan
Kar bo wiak ukoń czył li ceum na pro fi lu eko -
no micz no -ad mi ni stra cyj nym, a tak że po sia -
da dzie się cio let ni staż pra cy w księ go wo ści
w Urzę dzie Miej skim w Sul mie rzy cach. Po -
nad to ukoń czył stu dia ma gi ster skie na Spo -
łecz nej Aka de mii Na uk wŁo dzi nawy dzia le
za miej sco wym w Ka li szu – po wie dział bur -
mistrz Da riusz Dę bic ki. 

Uchwa łę w spra wie po wo ła nia K. Kar -
bo wia ka na sta no wi sko skarb ni ka mia sta
rad ni przy ję li jed no gło śnie. 

(LE NA)

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Uhonorowano najlepszych czeladników
SULMIERZYCE

Nowy skarbnik w urzędzie
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5 wrze śnia pod czas kon fe ren cji pra -
so wej ogło szo no pod pi sa nie po ro zu -
mie nia, ja kie za war ły Pol skie Stron -
nic two Lu do we i Oby wa tel skie Po ro -
zu mie nie Sa mo rzą do we. W naj bliż -
szych wy bo rach sa mo rzą do wych
oba ugru po wa nia bę dą star to wać
z jed nej li sty wy bor czej PSL -u.

War to przy po mnieć, że przez wie -
le lat OPS ucho dzi ło za ugru po wa nie
opo zy cyj ne wo bec ko ali cji PSL -SIO.
Jed nak od 2018 ro ku, w wy ni ku wy -
bo rów sa mo rzą do wych, tę ro lę za czę li
przej mo wać rad ni Pra wa i Spra wie dli -
wo ści. Jesz cze w tej ka den cji w Ra dzie
Miej skiej w Kro to szy nie OPS do łą czy -
ło do gro na ko ali cjan tów.

W nie daw nej kon fe ren cji pra so wej
wzię li udział sta ro sta Sta ni sław Szczot -
ka – pre zes struk tur po wia to wych
PSL -u, bur mistrz Fran ci szek Mar sza -
łek – pre zes Za rzą du Miej sko -Gmin -
ne go PSL -u, Zbi gniew
Bro dziak – rad ny po wia to wy i prze -
wod ni czą cy OPS -u, Sła wo mir Au gu -
sty niak – rad ny miej ski
i wi ce prze wod ni czą cy OPS -u, Grze -
gorz Majch szak – rad ny miej ski
i skarb nik OPS -u, Jo an na Ko bus - Mar -
czak – rzecz nik pra so wa PSL -u.

Sa mo rzą dow cy wy ja śni li, że za -
war te po ro zu mie nie ja ko je den z naj -
waż niej szych ce lów sta wia
„od po li tycz nie nie sa mo rzą du” – dla
do bra miesz kań ców. Nie ukry wa li, że
du że zna cze nie ma rów nież obo wią -
zu ją ca pro por cjo nal na or dy na cja wy -
bor cza w gmi nie Kro to szyn.
Sto so wa na w tym przy pad ku me to da
D’Hond ta pre miu je przede wszyst -
kim du że ugru po wa nia oraz li sty wy -
bor cze, a nie wy nik sa me go
kan dy da ta. By ło to wi docz ne w wy bo -
rach sa mo rzą do wych przed czte re ma
la ty, kie dy to OPS stra ci ło część man -
da tów, a zy ska ło na tym Pra wo i Spra -
wie dli wość. 

– Od bar dzo daw na ma rzy ło mi
się, że by w sa mo rzą dzie nie by ło po li -
ty ki. Przede wszyst kim ma być dzia ła -

nie na rzecz miesz kań ców na sze go po -
wia tu. Ta ki za mysł mia łem po wy bo -
rach w 2018 ro ku. Nie ste ty, nie
z mo jej wi ny i nie z wi ny OPS -u to się
nie uda ło. Po roz po czę ciu ka den cji
roz ma wia li śmy wie lo krot nie z ko le gą
Zbysz kiem Bro dzia kiem, że war to by
by ło wspól nie wy star to wać w ko lej -
nych wy bo rach. Chcę pod kre ślić, że
na sza li sta jest otwar ta dla in nych,
choć co nie któ rzy już oświad czy li, że
nie bę dą z na szych list star to wać, co
pew nie z ich punk tu wi dze nia jest
słusz ne. Nie ro bi my te go kro ku prze -
ciw ko ko muś, a zwłasz cza prze ciw
obec ne mu ko ali cjan to wi – stwier dził
Sta ni sław Szczot ka.

Sta ro sta przy znał, że Sa mo rzą do -
wa Ini cja ty wa Oby wa tel ska rów nież
otrzy ma ła pro po zy cję do łą cze nia
do po ro zu mie nia. Jej przed sta wi cie le
uzna li jed nak, że są na ty le sil nym
ugru po wa niem, że mo gą sa mo dziel -
nie star to wać w wy bo rach. – Dys ku -
sje o wspól nym star cie trwa ły już
od dłuż sze go cza su. Cho dzi o to, by
od po li tycz nić sa mo rząd. Na sza for ma -
cja skła da się z róż nych opcji po li tycz -
nych. Ma my lu dzi o róż nych
po glą dach, ale też wie le nas łą czy. Wi -
dzi my wspól ną płasz czy znę – chce my
po ma gać, a nie prze szka dzać. Je ste śmy
prze ciw ni ka mi „bi cia pia ny” tyl ko
po to, że by me dia o nas na pi sa -
ły – oznaj mił Zbi gniew Bro dziak. Bur -
mistrz Kro to szy na do dał, że
w de mo kra cji po trze ba sta bil nej więk -
szo ści do re ali za cji swo ich po stu la tów,
dla te go po łą czy li si ły i za war li po ro zu -
mie nie. 

Po tem F. Mar sza łek, Sła wo mir Au -
gu sty niak oraz Grze gorz Majch szak za -
pre zen to wa li wspól ne po stu la ty, ja kie
ma ją być re ali zo wa ne w gmi nie Kro to -
szyn. Wy mie ni li za tem bu do wę miesz -
kań dla śred nio za moż nych w ra mach
Sa mo rzą do wej Ini cja ty wy Miesz ka nio -
wej, re wi ta li za cję Kro to szy na, re wi ta li -
za cję pro me na dy oraz dwor ca
ko le jo we go i oko lic, bu do wę tęż ni so -
lan ko wej na Bło niu, re wi ta li za cję par ku
miej skie go, stwo rze nie miej sca spo tkań
dla mło dzie ży i za cie śnie nie współ pra -
cy z Mło dzie żo wą Ra dą Miej ską w Kro -
to szy nie, bu do wę przed szko la i żłob ka
w Kro to szy nie, bu do wę ko lej nych dróg
i ście żek pie szo -ro we ro wych, dal szą
mo der ni za cję szkół, np. SP nr 5 i SP
nr 8, bu do wę hal w Or pi sze wie
i w Biad kach, mo der ni za cję ba se -
nów – od kry te go i kry te go, dal szą mo -
der ni za cję sal wiej skich, np. w Ja snym
Po lu, na Ko piecz kach i w Ro ma no wie,
za kła da nie ogniw fo to wol ta icz nych
na obiek tach uży tecz no ści pu blicz nej,
bu do wę obiek tów re kre acyj nych, do po -
sa ża nie jed no stek OSP, za zie le nie nie
gmi ny, za go spo da ro wa nie wód opa do -
wych przez miesz kań ców, do pła ty
do wy mia ny pie ców czy po sze rze nie
pro gra mu przy do mo wych oczysz czal -
ni ście ków. 

Z ko lei Z. Bro dziak i S. Szczot ka
mó wi li o pla nach dla po wia tu, wspo -
mi na jąc choć by wy mia nę zu ży te go to -
mo gra fu czy zwięk sze nie ilo ści miejsc
w ZOL -ZOP do 70, z cze go 50 ma być
pa lia tyw nych, a 20 opie kuń czo -lecz ni -
czych. – Te pla ny, je że li oczy wi ście wy -
bor cy za de cy du ją, że po wtó rzy my

wy nik sprzed czte rech lat i bę dzie
nam da ne rzą dzić, bę dzie my chcie li
re ali zo wać. My ślę, że zdro wie jest naj -
waż niej sze, po mi mo że wy bor cy roz -
li cza ją nas za dziu ry w dro gach,
za nie zro bio ny chod nik czy ścież ki
pie szo -ro we ro we. Zresz tą to rów nież
bę dzie my chcie li ro bić. I nie cho dzi
o to, że my so bie po dzie li my stoł ki. My
żad nych stoł ków nie dzie li li śmy i dzie -
lić nie bę dzie my – pod kre ślił sta ro sta
kro to szyń ski. 

W trak cie kon fe ren cji pa dły py ta -
nia o kan dy da ta na bur mi strza Kro to -
szy na. Za rów no prze wod ni czą cy
OPS -u, jak i pre zes PSL -u zgod nie
wska za li na F. Mar szał ka. Je śli cho dzi

o wy bo ry w po zo sta łych gmi nach, to
przed sta wi cie le obu ugru po wań w da -
nej gmi nie wspól nie – z S. Szczot ką
i Z. Bro dzia kiem ja ko do rad ca -
mi – wy bie rać bę dą spo śród sie bie naj -
sil niej szych kan dy da tów na wło da rzy.
Do ty czy to tak że wy bo rów do rad
miej skich, gdzie obo wią zu ją jed no -
man da to we okrę gi wy bor cze.

– OPS ma rad nych w gmi nach
i też mo gą być oso by, któ re ze chcą kan -
dy do wać. Wte dy bę dzie my ze sta ro -
stą – ja ko po wia to wym sze fem
PSL -u – jeź dzić i pró bo wać, gdy zda -
rzą się kan dy da ci i z OPS -u, i z PSL -u,
ewen tu al nie to skle ić. Je że li się nie
uda, to prze cież każ dy ma pra wo wy -
star to wać pod swo im na zwi skiem lub
pod szyl dem in ne go ko mi te tu – po -
wie dział szef OPS -u. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na bieżąco4 WTOREK, 13 WRZEŚNIA 2022

POWIAT

Porozumienie PSL-u i OPS-u stało się faktem

Treść za war te go po ro zu mie nia 
Ma jąc na wzglę dzie do bro miesz kań ców na szych ma łych oj czyzn, któ rzy

w har mo nij nym spo koj nym roz wo ju wi dzą szan sę do bre go ży cia, gdzie współ -
dzia ła nie to nie gór no lot na idea, ale idą ce za nią kon kret ne dzia ła nia, któ re jed -
no czą i in spi ru ją, Pol skie Stron nic two Lu do we, re pre zen to wa ne przez:
Sta ni sła wa Szczot kę – pre ze sa Za rzą du Po wia to we go PSL w Kro to szy nie, Fran -
cisz ka Mar szał ka – pre ze sa Za rzą du Miej sko -Gmin ne go PSL w Kro to szy nie
i Oby wa tel skie Po ro zu mie nie Sa mo rzą do we, re pre zen to wa ne przez: Zbi gnie -
wa Bro dzia ka – prze wod ni czą ce go Oby wa tel skie go Po ro zu mie nia Sa mo rzą do -
we go, Sła wo mi ra Au gu sty nia ka – wi ce prze wod ni czą ce go Oby wa tel skie go
Po ro zu mie nia Sa mo rzą do we go, za wie ra ją po ro zu mie nie ni niej szej tre ści:

§1 Za rząd Po wia to wy PSL w Kro to szy nie, Za rząd Miej sko -Gmin ny PSL
w Kro to szy nie i Oby wa tel skie Po ro zu mie nie Sa mo rzą do we, zwie ra ją po ro zu -
mie nie, na mo cy któ re go w naj bliż szych wy bo rach sa mo rzą do wych z list Pol -
skie go Stron nic twa Lu do we go do Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go i Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie kan dy do wać bę dą człon ko wie Oby wa tel skie go Po ro -
zu mie nia Sa mo rzą do we go.

§2 Stro ny usta la ją, że li sty wy bor cze zo sta ną wspól nie usta lo ne przy za ło -
że niu, że li de ra mi list bę dą oso by, któ re ma ją szan se zdo być jak naj lep szy wy -
nik wy bor czy.

§3 Po ro zu mie nie ma cha rak ter otwar ty co ozna cza, że za zgo dą stron, li sta
sy gna ta riu szy mo że być po sze rza na.

§4 Stro ny usta la ją, że de cy zje po wy bor cze bę dą po dej mo wa ne po wy bo -
rach w za leż no ści od wy ni ków list.

§5 Stro ny usta la ją, że w spra wie kan dy da tów na Bur mi strzów w po szcze -
gól nych gmi nach, de cy zje bę dą za pa dać au to no micz nie przy współ udzia le do -
rad czym pre ze sa Za rzą du Po wia to we go Pol skie go Stron nic twa Lu do we go
i prze wod ni czą ce go Oby wa tel skie go Po ro zu mie nia Sa mo rzą do we go.

§6 Part ne rzy zgod nie oświad cza ją, że do ło żą wszel kich sta rań, aby w peł ni
zre ali zo wać ww. usta le nia.

§7 Po ro zu mie nie spo rzą dzo no w czte rech jed no brz mią cych eg zem pla -
rzach, po dwa dla każ dej ze stron.



Na bieżąco 5

7 wrze śnia do ko na no od bio ru koń -
co we go za da nia pod na zwą „Mo der -
ni za cja na wierzch ni dróg gmin nych
de struk tem po fre zo wym”. Łącz nie
wy re mon to wa no pięć dróg.

Pra ce po le ga ły na pro fi lo wa niu po -
wierzch ni wraz z uzu peł nie niem ubyt ków
kru szy wem gra ni to wym, a tak że na utwar -
dze niu ist nie ją cej na wierzch ni de struk tem
z be to nu as fal to we go i utrwa le niu po -
wierzch nio wym emul sją as fal to wą oraz
gry sem ka mien nym. Po nad to utwar dzo no

po bo cza dróg kru szy wem gra ni to wym
i wy mie nio no ozna ko wa nie. 

Wy re mon to wa no łącz nie pięć
dróg – ul. Spo koj ną w Biad kach (ok. 110
me trów), ul. Grzy bo wą w Or pi sze wie
(ok. 240 m), ul. Po lną w Rosz kach (je den
od ci nek o dłu go ści ok. 70 m, dru gi o dłu -
go ści ok. 120 m), ul. Ogro do wą w Tom ni -
cach (ok. 140 m) oraz ul. Brze zi na
w Wie low si (ok. 540 m). 

Łącz ny koszt za da nia wy niósł po -
nad 690 ty się cy zło tych. 

(LE NA)

GMINA KROTOSZYN

Wyremontowano pięć dróg

W ostat nim cza sie dzię ki szyb kim
re ak cjom kil ku osób uda ło się za -
trzy mać trzech nie trzeź wych kie row -
ców. Nie od po wie dzial nych użyt kow -
ni ków dróg cze ka ją te raz po waż ne
kon se kwen cje. 

2 wrze śnia dy żur ny sta no wi ska kie ro -
wa nia Ko men dy Po wia to wej w Kro to szy -
nie otrzy mał zgło sze nie, z któ re go
wy ni ka ło, iż po jed nej z kro to szyń skich
dróg po ru sza się kie row ca, któ ry praw do -
po dob nie jest pod wpły wem al ko ho lu. Po -
li cjan ci na tych miast uda li się we wska za ne
miej sce. W tym cza sie in ni uczest ni cy ru -
chu dro go we go po de szli do 58-let niej kie -
ru ją cej, któ ra za trzy ma ła po jazd
na par kin gu. Po wy czu ciu wo ni al ko ho lu
od niej po sta no wi li ode brać jej klu czy ki.
Przy by li na miej sce funk cjo na riu sze prze -
pro wa dzi li ba da nie na za war tość al ko ho lu
w wy dy cha nym po wie trzu. Oka za ło się,
że 58-lat ka mia ła 2 pro mi le we krwi. 

Na stęp ne go dnia dy żur ny otrzy mał
po dob ne zgło sze nie, tym ra zem z Koź mi -
na Wlkp. Zgła sza ją cy po in for mo wał, że za -
trzy mał kie row cę, któ ry mo że być
pod wpły wem al ko ho lu. Przy by li na miej -
sce funk cjo na riu sze prze pro wa dzi li ba da -
nie po dej rza ne go o nie trzeź wość kie row cy.
Wy nik oka zał się po ra ża ją cy – 4 pro mi le
al ko ho lu w wy dy cha nym po wie trzu!

Ko lej ne zgło sze nie wy pły nę ło w nie -
dzie lę. Wy ni ka ło z nie go, iż kie row ca, któ -
ry praw do po dob nie jest pod wpły wem
al ko ho lu, ude rzył w bra mę wjaz do wą
na strzel ni cę w Kro to szy nie. Świad ko wie
za trzy ma li męż czy znę i za bra li mu klu czy -
ki. Na miej scu oka za ło się, iż 26-la tek rze -
czy wi ście był spraw cą zda rze nia, a po nad to

ba da nie wy ka za ło, że miał po nad 2 pro mi -
le al ko ho lu w wy dy cha nym po wie trzu. 

Wszyst kim tym kie ru ją cym oprócz
utra ty pra wa jaz dy gro zi ka ra do dwóch lat
po zba wie nia wol no ści. Na po chwa łę za słu -
gu je za cho wa nie świad ków tych zda rzeń,
któ rzy wy ka za li się od wa gą i od po wie dzial -
no ścią, dzię ki cze mu zneu tra li zo wa li za -
gro że nie, ja kie stwa rza li nie trzeź wi
kie row cy. 

– Pa mię taj my, że uję cie oby wa tel skie
to przy wi lej wy ni ka ją cy z tre ści art. 243
Ko dek su po stę po wa nia kar ne go. Spraw cę
moż na ująć za rów no na go rą cym uczyn ku
po peł nie nia prze stęp stwa, jak i w po ści gu
pod ję tym bez po śred nio po je go po peł nie -
niu. Na stęp nie ta ką oso bę na le ży nie -
zwłocz nie prze ka zać po li cji. Ape lu je my, by
re ago wać na nie bez piecz ne za cho wa nie in -
nych uczest ni ków ru chu dro go we go. Za -
dbaj my o bez pie czeń stwo swo je i in nych.
Każ dy, na wet ano ni mo wo, za po śred nic -
twem nu me ru 112 mo że po wia do mić naj -
bliż szą jed nost kę po li cji o wszyst kich
nie po ko ją cych zda rze niach. Po li cjan ci
spraw dzą każ dy sy gnał! – przy po mi na ją
funk cjo na riu sze KPP w Kro to szy nie. 

(LE NA)

Z POLICJI

Obywatelskie ujęcia
nietrzeźwych kierowców
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Trwa budowa dwóch dróg

Na te re nie gmi ny Koź min Wlkp. trwa ją pra ce bu do wal ne na dwóch dro gach
gmin nych. Łącz ny koszt obu in we sty cji to po nad mi lion zło tych. 

W Sta rej Obrze roz po czę ła się bu do wa uli cy Le śnej. W ra mach te go przed się wzię cia
wy ko na na zo sta nie na wierzch nia as fal to wa na wy so ko ści za bu do wań. Po nad to zbu do wa -
ny bę dzie chod nik z kost ki be to no wej. Cał ko wi ty koszt za da nia to 581 214,69 zł, z cze -
go 334 696,86 zł to do fi nan so wa nie ze środ ków co vi do wych, a 246 517,83 zł po cho dzi
z bu dże tu gmi ny. In we sty cja ma być ukoń czo na w pierw szej po ło wie li sto pa da. 

Po nad to trwa prze bu do wa dro gi gmin nej w Or li. Na od cin ku 300 me trów po ło żo na
zo sta nie na wierzch nia as fal to wa. Na za da nie pod na zwą „Bu do wa dro gi do jaz do wej
do grun tów rol nych” po zy ska no do fi nan so wa nie z bu dże tu wo je wódz twa wiel ko pol skie -
go w kwo cie 79 tys. zł. Koszt in we sty cji wy nie sie 435 031,91 zł. Na to przed się wzię cia
gmi na prze zna czy 356 031,10 zł ze środ ków wła snych. Pra ce ma ją się za koń czyć w dru -
giej po ło wie paź dzier ni ka. 

OPRAC. (LE NA)

OSP

Nowy pojazd dla jednostki z Kuklinowa
W mi nio ny pią tek na pla cu
przed straż ni cą Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Ku kli no wie do szło
do uro czy ste go po wi ta nia no we go
wo zu bo jo we go. Tym sa mym miej -
sco wa jed nost ka wzbo ga ci ła się
o śred ni sa mo chód ra tow ni czo -ga -
śni czy ty pu GBA. 

Jest to no wo cze sny i wy so kiej kla sy po -
jazd, obar dzo do brych pa ra me trach tak tycz -
nych, do sto so wa nych do za gro żeń
wy ni ka ją cych z po stę pu tech no lo gicz ne go.
Przez stra ża ków z OSP w Ku kli no wie wy ko -
rzy sty wa ny bę dzie pod czas ga sze nia po ża rów
i li kwi da cji in nych miej sco wych za gro żeń.

Wuro czy stym po wi ta niu no we go sa mo -
cho du udział wzię li m. in. Mar le na Ma -
ląg – mi ni ster ro dzi ny i po li ty ki spo łecz nej,
po sło wie Ka ta rzy naSój ka, To masz Ław ni czak
i Jan Mo siń ski, a tak że Win cent No wak – re -
pre zen tu ją cy mi ni stra Ja na Dzie dzi cza ka, se -
kre ta rza sta nu w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów, Mo ni ka Kwiat kow ska – przed sta -

wi ciel ka An dże li ki Moż dża now skiej, po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go, bryg. Ro bert
Na tu ne wicz – za stęp ca wiel ko pol skie go ko -
men dan ta wo je wódz kie go Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, st. kpt. To masz Pa try as – do wód ca
Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej wKro to szy -
nie, mł. bryg. Krzysz tof Fi glak – za stęp ca do -
wód cy JRG w Kro to szy nie, To masz
Le siń ski – bur mistrz Ko by li na, Piotr Chle -
bow ski – prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej

w Ko by li nie – wraz z in ny mi rad ny mi miej -
ski mi, dh Woj ciech Jar czew ski – czło nek Za -
rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie go ZOSP RP, dh
To masz Ni cie jew ski – pre zes Za rzą du Od -
dzia łu Po wia to we go ZOSP RP, Piotr Po -
pów – ko men dant miej sko -gmin ny ZOSP RP
wKo by li nie, jak rów nież de le ga cje zjed no stek
OSP zgmi ny Ko by lin oraz zza przy jaź nio nych
jed no stek z gmin ościen nych.

(AN KA)

ZDUNY

Wojenne piosenki i opowieści
8 wrze śnia w re stau ra cji Im puls od -
by ło się co mie sięcz ne spo tka nie
mu zycz no -hi sto rycz ne, zor ga ni zo wa -
ne przez Zdu now ski Ośro dek Kul tu ry
i Izbę Mu ze al ną. By ła to oka zja
do przy po mnie nia nie rzad ko za po -
mnia nych lo sów zdu no wian w cza -
sie II woj ny świa to wej. 

W trak cie spo tka nia wspo mi na no
uczest ni ków kam pa nii wrze śnio wej 1939
ro ku, aresz to wa nych 17 wrze śnia na Kre -
sach Wschod nich z Ośrod ka Za pa so we go
w Kiel cach, pie chu rów z 56 Puł ku Pie cho -
ty Wlkp., sta cjo nu ją cych w dniu wy bu chu
woj ny w Kro to szy nie, uła nów i żoł nie rzy
z in nych for ma cji woj sko wych.

– Szcze gól ną pa mię cią ob ję li śmy
ofia ry zbom bar do wa ne go po cią gu ewa -
ku acyj ne go pod Ko łem, wy pę dzo ną lud -
ność cy wil ną do Ge ne ral nej Gu ber ni
i na ro bo ty przy mu so we. Ca łość re la cji

wzbo ga ci li śmy o pre zen ta cję mul ti me -
dial ną oraz pio sen ki woj sko we i wo jen -
ne. Roz da li śmy też „ró że pa mię ci”.
Ca łość do peł ni li śmy śpie wem nie za po -
mnia nych przed wo jen nych szla gie rów
Mie czy sła wa Fog ga i Wie ry Gran. Wszy -
scy uczest ni cy spo tka nia skosz to wa li
obia do we go da nia re stau ra cji Im puls

i sma ko wi te go tor ci ka – re la cjo nu je Zdu -
now ski Ośro dek Kul tu ry. 

Na stęp ny wie czór mu zycz no -hi sto -
rycz ny za pla no wa no na 12 paź dzier ni ka
o go dzi nie 17.00. Szcze gó ły zna leźć moż -
na na pro fi lu fa ce bo oko wym Zdu now skie -
go Ośrod ka Kul tu ry i Izby Mu ze al nej. 

OPRAC. (FE NIX)
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Na sierp nio wej se sji Ra dy Miej skiej
w Ko by li nie przy ję ta zo sta ła kon cep -
cja wznie sie nia po mni ka na skwe rze
na Ale jach Po wstań ców Wiel ko pol -
skich. Jed nak nie dłu go po tem
do bur mi strza wpły nę ła pe ty cja pod -
pi sa na przez 65 miesz kań ców, któ -
rzy nie zga dza ją się na pro po no wa ny
pro jekt. Jak twier dzą, po mysł ów nie
był z ni mi kon sul to wa ny i za wie ra
wie le nie ści sło ści.

Przy go to wa ny pro jekt ar chi tek to -
nicz ny za kła da bu do wę skwe ru upa -
mięt nia ją ce go tra dy cje gmi ny Ko by lin.
Po mnik skła dał się bę dzie z trzech czę -
ści – ta bli cy z her bem Ko by li na, po sta -
ci ko bie ty za pa la ją cej znicz oraz mi sy
na osa dze nie zni cza. – Pierw szy ele -
ment po świę co ny jest mia stu, jest to
od lew z brą zu w po sta ci pły ty z ry ci ną
przed sta wia ją cą herb Ko by li na. Pły ta
zo sta ła osa dzo na na co ko le ob li co wa -
nym pły ta mi gra ni to wy mi. Na co ko le
prze wi dzia no miej sce na ta bli cę in for -
ma cyj ną, wy ko na ną ze szkła. Dru gim
ele men tem jest sta tua z brą zu przed -
sta wia ją ca ko bie tę za pa la ją cą znicz.
Na wią zu je do związ ku mia sta i gmi ny
Ko by lin z fir mą Bol sius, sta no wiąc jed -
no cze śnie hołd oraz upa mięt nie nie
Po wstań ców Wiel ko pol skich po przez
sym bo licz ny gest za pa la nia zni cza.
Ostat nim, trze cim ele men tem po -
mni ka jest mi sa z brą zu – miej sce
na otwar ty znicz. Znaj du je się w cen -
tral nym miej scu, po mię dzy po są giem
i pły tą her bo wą – na pi sa no w uza sad -
nie niu uchwa ły. 

Pro jekt za kła da rów nież in sta la cję
in nych obiek tów ma łej ar chi tek tu ry,
ta kich jak ław ki, ko sze na śmie ci oraz
oświe tle nie ale jek w po sta ci ni skich
słup ków. Pla nu je się też na sa dze nie
zie le ni izo lu ją cej pro jek to wa ny skwer
od ist nie ją ce go par kin gu oraz na sa dze -
nia peł nią ce ro lę ozdob ną. 

1 wrze śnia do bur mi strza Ko by li -
na wpły nę ła pe ty cja miesz kań ców Al.
Po wstań ców Wiel ko pol skich, wy ra ża -
ją cych swój sprze ciw wo bec pro jek -

tu. – Po pierw sze – na skwe rze bez
drzew od po czy nek na ław kach jest
wąt pli wy. Tym bar dziej, że wi docz na
na pro jek cie ilość praw do po dob nie be -
to no wej kost ki spo wo du je do dat ko we
na grza nie po wie trza. Ko lej na spra wa
to ele men ty po mni ka. Co wspól ne go
z tra dy cja mi gmi ny ma ko bie ta za pa la -
ją ca znicz? A w tym zni czu bę dzie pło -
nął „wiecz ny ogień”? Nie zbyt to
eko lo gicz ne. Skwer po wi nien wkom -
po no wać się w wy gląd uli cy, a wy da je
się „wy rwa ny z kon tek stu”. Czy kon -
ser wa tor za byt ków wy ra ził na ta ki pro -
jekt zgo dę? Dla cze go w pro jek cie nie
uwzględ nio no ro sną ce go w tym miej -
scu świer ku? Dla cze go ma być wy cię -
te ko lej ne drze wo, sko ro kil ka z no wo
na sa dzo nych uschło? Pro si my o prze -
my śle nie jesz cze raz kon cep cji te go
skwe ru z uwzględ nie niem na szych
uwag – po stu lu ją miesz kań cy.

Kil ka dni póź niej bur mistrz Ko by -
li na od niósł się do spra wy na swo im
pro fi lu w ser wi sie spo łecz no ścio -
wym. – W ma ju te go ro ku rad ni za po -
zna li się z pro jek tem
za go spo da ro wa nia skwe ru przy Al. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich. Na ko mi -
sjach przed sta wi łem im kon cep cję
i pro po zy cję, z ja ką wy szła fir ma Bol -
sius. Za pro po no wa ła na wła sny koszt
bu do wę po mni ka, po sta wie nie ła wek,
na sa dze nie drzew i krze wów oraz
utwar dze nie kost ką bru ko wą doj ścia

do po mni ka. Rad nym po mysł przy -
padł do gu stu, po nie waż pro jekt
wkom po no wał się w ist nie ją ce już
miej sce, po przez zrów no wa żo ny po -
dział na część zie lo ną i re kre acyj ną. Nie
za po mnia no o po sa dze niu drzew, uży -
ciu te go sa me go ma te ria łu, co ist nie ją -
ce już chod ni ki i o pięk nym, noc nym
oświe tle niu. Dla te go bar dzo się zdzi wi -
łem, gdy oka za ło się, że miesz kań cy za -
czę li się sprze ci wiać te mu pro jek to wi.
Ktoś wy raź nie wpro wa dził ich w błąd.
Przede wszyst kim fir ma Bol sius po kry -
je kosz ty ca łe go za go spo da ro wa nia. My,
ja ko gmi na, bar dzo chcie li śmy po sta -
wić nasz herb w ja kimś re pre zen ta cyj -
nym miej scu i wy ko rzy stu je my ten
mo ment, by to zro bić. I za tę je dy ną
rzecz, czy li za herb, za pła ci my z wła -
snych środ ków. Jesz cze bar dziej za sko -
czy ło mnie, że miesz kań cy są
prze ko na ni, iż ca ły te ren zo sta nie za be -
to no wa ny, a drze wa wy cię te. Nie mam
po ję cia, skąd ta kie ab sur dal ne po my sły.
Na tym ma łym frag men cie, któ ry bę -
dzie re wi ta li zo wa ny, za pla no wa no zie -
leń oraz na sa dze nia no wych drzew.
Nie rze tel nie prze ka za ne in for ma cje
do ty czą tak że rze ko me go „wiecz ne go
ognia”, któ ry ma „wy do by wać” się
z trzy ma ne go zni cza. Nie wiem, skąd
pan Wie sław Li siak, któ ry za an ga żo wał
się w ak cję prze ciw ko za go spo da ro wa -
niu te go frag men tu alei, ma ta kie in for -
ma cje. Nikt nie za mie rza do po mni ka

pod cią gać ga zu, jak to się su ge ru je
miesz kań com. Su ge ru je się też, że gmi -
na nie skon sul to wa ła pro jek tu z kon -
ser wa to rem za byt ków. To oczy wi ście
nie praw da. Wo je wódz ki kon ser wa tor
za byt ków wy ra ził zgo dę i wy dał po -
zwo le nie na pro wa dze nie ro bót bu -
dow la nych na ob sza rze wpi sa ne go
do re je stru za byt ków, hi sto rycz ne go
ukła du urba ni stycz ne go – za ko mu ni -
ko wał To masz Le siń ski.

W od po wie dzi Wie sław Li siak,
nie gdyś rad ny miej ski, wy sto so wał list
otwar ty do bur mi strza Ko by li -
na. – Sza now ny Pa nie Bur mi strzu!
Pro jek tu bu do wy skwe ru na Al. Po -
wstań ców Wlkp. nikt nie skon sul to -
wał z miesz kań ca mi uli cy. In for ma cje
o pro jek cie uka za ły się w In ter ne cie.
Pro jekt, któ ry tam przed sta wio no
(a róż nił się on od te go, któ ry Pan po -
ka zu je), nie spodo bał się wie lu miesz -
kań com, gdyż za bu rzył ciąg zie le ni
i wca le tak „świet nie” (jak Pan twier -
dzi) nie wkom po no wał się w ist nie ją -
ce miej sce. Dla te go zde cy do wa li śmy
się na na pi sa nie pe ty cji, któ rą pod pi sa -
ło 65 miesz kań ców na szej uli cy. Li czy -
li śmy na kon struk tyw ną roz mo wę lub
od po wiedź na pi śmie i prze my śle nie
jesz cze raz kon cep cji skwe ru. Nie ste -
ty, zde cy do wał się Pan na zdys kre dy to -
wa nie nas na ła mach In ter ne tu,
dla te go rów nież tą dro gą ko mu ni ku je -
my się z Pa nem. Z ca łym sza cun kiem,
to nie my, ale Pan wpro wa dza lu dzi
w błąd. Każ dy, kto pe ty cję pod pi sy wał,
wi dział pro jekt w In ter ne cie lub po ka -
zy wa li śmy zdję cia. Nikt ni ko mu ni cze -
go nie su ge ro wał. Miesz kań cy sa mi
mie li wie le wąt pli wo ści. W pe ty cji
zwró ci li śmy uwa gę, że od po czy nek
na skwe rze bez drzew jest wąt pli wy.
A nie jest praw dą, jak Pan pi sze, że „nie
za po mnia no o po sa dze niu drzew”, bo
w przed sta wio nym na Ko by li nIn fo 24.
pl pro jek cie tych drzew nie ma, a cy to -
wa ny Pan Mi ro sław Si ko ra in for mu je,
że „po zo sta łe po la za go spo da ro wa ne są
przez zie leń ni ską, ozdob ną i izo la cyj -
ną”. Ro sną ce go na pla cu świer ku też

nie ma w pro jek cie, czy li jed nak drze -
wo zo sta nie wy cię te. Ko lej na spra wa to
ele men ty po mni ka. W pe ty cji zwra ca -
my uwa gę, że ko bie ta za pa la ją ca znicz
nie ko ja rzy nam się z tra dy cja mi gmi -
ny. A je śli cho dzi o „wiecz ny ogień”
w zni czu, to uję cie na zwy w cu dzy -
słów ma ozna czać, że w pla no wa nej
mi sie, je śli nie bę dzie pa lił się znicz, to
co bę dzie? Za prze pro sze niem – po -
piel nicz ka? Nie ma w pe ty cji mo wy
o „pod cią ga niu ga zu” ani nikt te go nie
su ge ro wał miesz kań com. Nie praw dą
jest rów nież, że ktoś wma wiał miesz -
kań com, iż „ca ły te ren zo sta nie za be -
to no wa ny”. I zno wu po wo łam się
na in for ma cję z Ko by li nIn fo 24. pl,
gdzie po da je się, że z kost ki bę dzie wy -
ko na ny ciąg pie szy wzdłuż osi pół noc -
-po łu dnie, cen tral nie umiej sco wio ny
okrą gły pla cyk oraz ścież ka w kie run -
ku wschod nim. Nie za du żo tej kost -
ki? Po co ścież ki na pół noc -po łu dnie,
je śli bę dą wy cho dzić wprost na jezd -
nię? Czy to bez piecz ne? W pe ty cji nie
ma wzmian ki o kosz tach in we sty cji,
gdyż nie o to cho dzi ło au to rom. Jed -
nak miesz kań cy czę sto su ge ro wa li, że
le piej pie nią dze prze zna czyć na coś in -
ne go, bar dziej po ży tecz ne go. A je śli
cho dzi o „pięk ne, noc ne oświe tle nie”,
to rów nież miesz kań cy mie li oba wy,
czy skwe rek nie sta nie się miej scem
noc nych im prez. Mie li jesz cze in ne
uwa gi na te mat na szej uli cy, ale wi -
docz nie nikt ich nie chce wy słu chać.
Tak więc „nie rze tel nie prze ka za ne in -
for ma cje” do ty czą ra czej Pań skie go po -
stu. My opie ra li śmy się na fo to gra fiach
(róż nią cych się od tej, któ rą Pan przed -
sta wia) i in for ma cjach z Ko by li nIn fo -
24. pl z dnia 31.08.2022r. Przy kro
nam, że tak wy glą da kon takt miesz -
kań ców z wła dzą, któ ra ma ich re pre -
zen to wać. Nie na ta ką dys ku sję
li czy li śmy. Je dy ny plus to fakt, że
w pre zen to wa nym przez Pa na zmie -
nio nym pro jek cie po ja wi ły się drze wa.
Jed nak coś prze my śla no – czy ta my
w li ście otwar tym Wie sła wa Li sia ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na bieżąco 7

 

G
R

A
F

IK
A

: w
w

w
.k

ob
yl

in
.p

l 

 
 

 
 

 
 

KOBYLIN

Zaplanowana koncepcja skweru nie podoba się części mieszkańców



W so bo tę, 10 wrze śnia, od by ło się
otwar cie no wej szko ły mu zycz nej
na ma pie Kro to szy na. Pla ców ka na -
zy wa się Ta lent Stu dio. Na przy szłych
uczniów cze ka ło wie le atrak cji.

Ta lent Stu dio od kil ku lat dzia ła w Ka -
li szu, ma wie le suk ce sów na swo im kon cie.
Wy pro mo wa ło już kil ku wo ka li stów, któ -
rzy stwo rzy li swo je wła sne utwo ry i te le dy -
ski. Uczniów pla ców ki moż na by ło
zo ba czyć w „The Vo ice Kids”, jak rów nież
w „Szan sie na suk ces”. 

Ta lent Stu dio to wy jąt ko wa szko ła
mu zycz na. Oprócz cy klicz nych za jęć, prze -
bie ga ją cych w przy ja znej at mos fe rze,
ucznio wie bio rą też udział w pró bach, wie -
lu kon cer tach, re ci ta lach, spo ty ka ją się
w szko le na warsz ta tach, spo tka niach lub

za ba wach in te gra cyj nych oraz na wy ciecz -
kach, np. do te le wi zji na na gra nie „The Vo -
ice Kids” – ja ko wi dow nia. 

Za ję cia w szko le od by wa ją się dla
wszyst kich, nie ma bo wiem li mi tu wie ku,
je śli cho dzi o uczniów. Pla ców ka ofe ru je

na ukę gry na na stę pu ją cych in stru men -
tach: trąb ka, sak so fon, gi ta ra aku stycz na,
gi ta ra ba so wa, gi ta ra kla sycz na, gi ta ra elek -
trycz na, uku le le, skrzyp ce, wio lon cze la
i per ku sja. Po nad to szko ła ofe ru je na ukę
śpie wu oraz za ję cia dla przed szko la ków. 

Kro to szyń skie Ta lent Stu dio mie ści się
na Ma łym Ryn ku 1 (wej ście od pla cu Ja na
Paw ła II). W bu dyn ku po ja wi ła się na wet
sce na, któ ra bę dzie słu żyć uczniom szko -
ły, a tak że miesz kań com mia sta. 

Pod czas so bot nie go otwar cia moż na
by ło po znać na uczy cie li, po roz ma wiać
z ni mi. Przy szli ucznio wie mo gli wy brać
dla sie bie in stru ment lub spraw dzić swo je
umie jęt no ści. Od by ły się też za ję cia dla
przed szko la ków oraz prze słu cha nia wo ka -
li stów. Na stęp nie wy stą pi li ucznio wie, jak
rów nież na uczy cie le. Mło de wo ka list ki za -

chwy ci ły pu blicz ność swo im ta len tem.
Nie spo dzia nek nie bra ko wa ło. Mło dzi
adep ci mu zy ki z chę cią i ra do ścią pró bo -
wa li swo ich sił na róż nych in stru men tach,
pod czuj nym okiem na uczy cie li.
Na wszyst kich go ści cze kał rów nież pysz -
ny tort.

– Ucie szy łam się, kie dy zo ba czy łam
tłu my przed wej ściem do szko ły. By ło nam
bar dzo mi ło, ze kro to szyń ska spo łecz ność
tak mi ło nas przy ję ła. Pod czas Drzwi
Otwar tych oprócz za pi sów i przed sta wie -
nia na szej ka dry oraz na szych sal, w któ -
rych od bę dą się za ję cia, mo gli śmy
pierw szy raz za pre zen to wać na szych
uczniów na sce nie w ho lu szko ły. Z pew -
no ścią ar ty ści na sce nie bę dą czę stym wi -
do kiem w na szej szko le. Do dat ko wym
bo nu sem dla od wie dza ją cych w tym dniu

by ła lo te ria. Trzy dziew czyn ki wy gra ły
uku le le, mie sięcz ną na ukę na wy bra nym
przed mio cie oraz ca ło rocz ną dar mo wą na -
ukę w na szej szko le. Mi ło by ło wi dzieć roz -
pro mie nio ne oczka tych dzie ciacz ków
oraz ich ro dzi ców. Po ofi cjal nym otwar ciu
szko ły od by ła się nie ofi cjal na część dla ro -
dzi ny, przy ja ciół oraz zna jo mych. W jej
trak cie od był się kon cert. Był rów nież słod -
ki po czę stu nek – pod su mo wa ła so bot nie
wy da rze nie Na ta lia Szy mań ska, współ wła -
ści ciel ka Ta lent Stu dia. (LE NA)
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MOTORYZACJA 

Kilkaset amerykańskich pojazdów przyjechało do Krotoszyna!
Tłu my mi ło śni ków ame ry kań skiej
mo to ry za cji po ja wi ły się w nie dzie lę
na kro to szyń skim Bło niu, gdzie od -
by ła się pią ta edy cja Kro to Am Car
Spot. Te go rocz na im pre za oka za ła
się wy jąt ko wa. Moż na by ło bo wiem
po dzi wiać aż 489 sa mo cho dów, co
jest re kor do wą licz bą. Tym sa mym
wy da rze nie to sta ło się naj więk szym
zlo tem pojazdów ame ry kań skich
w Pol sce.

Po przed nie edy cje od by wa ły się
na kro to szyń sku ryn ku, w tym ro ku zde -
cy do wa no się jed nak na or ga ni za cję im pre -
zy na zre wi ta li zo wa nym Bło niu, co
oka za ło się strza łem w dzie siąt kę. Miesz -
kań cy chęt nie od wie dza li zlot i spa ce ro wa -
li, po dzi wia jąc sa mo cho dy z USA.

Głów nym ce lem wy da rze nia jest oczy -
wi ście pro mo wa nie kul to wej, ame ry kań -
skiej mo to ry za cji. Wła ści cie le po jaz dów
chęt nie po ka zu ją swo je „pe reł ki” i mo gą
o nich opo wia dać bez koń ca, bo wiem to
praw dzi wi pa sjo na ci. Od wie dza ją cy mo gli
oglą dać prze róż ne mar ki i mo de le sa mo -

cho dów. By ły po jaz dy za rów no za byt ko we,
jak i współ cze sne, a tak że ame ry kań skie ra -
dio wo zy po li cyj ne i wie le in nych. Mi ło śni -
cy mo to ry za cji zza oce anu chęt nie ro bi li
zdję cia i za się ga li in for ma cji u wła ści cie li
sa mo cho dów. 

Jak co ro ku wrę czo no też na gro dy.
Wy róż nie nia przy zna no w trzech ka te go -
riach: naj ład niej sze au to zlo tu, naj star sze
au to zlo tu oraz au to zlo tu. Po po łu dniu po -
jaz dy wy je cha ły na uli ce Kro to szy na,
uczest ni cząc w tra dy cyj nej już pa ra dzie. 

Or ga ni za to rzy Kro to Am Car Spot
po raz ko lej ny po sta no wi li wes przeć kro to -
szyń skie schro ni sko dla zwie rząt. W tym
ce lu zor ga ni zo wa li zbiór kę kar my dla prze -
by wa ją cych tam zwie rza ków, a po im pre -
zie do star czy li da ry do schro ni ska. Po nad to
prze ka za li na kon to or ga ni za cji da tek pie -
nięż ny w kwo cie 2100 zło tych. (LE NA)

SZKOŁA MUZYCZNA

Wielkie otwarcie Talent Studia w Krotoszynie
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Kultura 13

Za na mi ko lej na edy cja Kro to szyń -
skie go Za uł ka Hi sto rii. Atrak cji dla
uczest ni ków te go wy da rze nia nie
bra ko wa ło.

Ce lem wy da rze nia by ła po pu la ry za -
cja dzie dzic twa kul tu ro we go Kro to szy -
na, a od by ło się ono w ra mach 30.
Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa. Przez
nie mal ca łe so bot nie po po łu dnie na kro -
to szyń skim ryn ku na od wie dza ją cych
cze ka ła wy sta wa ar chi wal nych fo to gra -
fii. W tym sa mym cza sie od by wa ły się
też po ka zy jed no stek Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kro to szy nie oraz Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych. Na naj młod -
szych cze ka ły warsz ta ty ar ty stycz ne,
któ re da ły im mnó stwo ra do ści. Cie ka -
wym po my słem by ła wy sta wa, któ ra zo -
sta ła zor ga ni zo wa na w au to bu sie
Miej skie go Za kła du Ko mu ni ka cyj ne go
w Kro to szy nie. 

Za po zna wa nie z dzie dzic twem kul tu -
ro wym na sze go mia sta roz po czę to od wi -
zy ty na strzel ni cy Kro to szyń skie go
Brac twa Kur ko we go, gdzie z ryn ku moż na
by ło do stać się au to bu sem. Prze jazd był
bez płat ny. Ko lej nym punk tem by ły kro to -
szyń skie do my han dlo we, czy li spo tka nie
w Ga le rii Kro to szyń skiej, gdzie moż na by -
ło obej rzeć wy sta wę i po słu chać opo wie ści

Pio tra Mi ko łaj czy ka, dy rek to ra Mu zeum
Re gio nal ne go im. H. Ław ni cza ka w Kro to -
szy nie. Na stęp nym punk tem pro gra mu
był spa cer uli ca mi Koł łą ta ja i Zdu now ską,
do ryn ku. Te ma tem prze wod nim by ły ko -
sme ty ki, far by i ben zy na, czy li kro to szyń -
skie dro ge rie i Szko ła Dro ge ryj na. 

Na ko niec zwie dza no ze spół klasz tor -
ny try ni ta rzy. Uczest ni cy mo gli wie czo -

rem po dzi wiać Ko ściół pw. Św. Apo sto łów
Pio tra i Paw ła, a na wet wejść do pod zie mi.
Od wie dzić moż na by ło też kro to szyń skie
mu zeum, a wszyst ko to pod prze wod nic -
twem P. Mi ko łaj czy ka.

Or ga ni za to rem Kro to szyń skie go Za -
uł ka Hi sto rii by ło Sto wa rzy sze nie Kro to -
chwi le, a part ne ra mi by li Kro to szyń ski
Ośro dek Kul tu ry, Cen trum Kro to szyń -

skich Ini cja tyw, Mu zeum Re gio nal ne,
Pań stwo wa Straż Po żar na, Ochot ni cza
Straż Po żar na, Ga le ria Kro to szyń ska,
Kur ko we Brac two Strze lec kie, I Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Hu go na Koł łą ta ja,
MZK Kro to szyn. Pro jekt „Dzia ła MY!
Dzie dzic two Kro to szy na i Koź mi na
Wlkp.” do fi nan so wa no w ra mach pro -
gra mu „Kul tu ra – In ter wen cje 2022”
(Na ro do we Cen trum Kul tu ry) oraz ze
środ ków sa mo rzą du wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go i Ban ku Spół dziel cze go
w Kro to szy nie.

(LE NA)

ZAUŁEK HISTORII

Śladami kulturowego dziedzictwa Krotoszyna
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W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra zor -
ga ni zo wa no 11. edy cję ogól no pol -
skiej ak cji Na ro do we Czy ta nie.
Przed się wzię cie to jest ini cja ty wą
pre zy den ta RP i ma na ce lu po pu -
la ry za cję czy tel nic twa, zwró ce nie
uwa gi na bo gac two pol skiej li te ra -
tu ry i po trze bę dba ło ści o pol sz -
czy znę oraz wzmoc nie nie po czu -
cia wspól nej toż sa mo ści. 

W tym ro ku czy ta no „Bal la dy i ro -
man se” Ada ma Mic kie wi cza. 6 wrze -
śnia Skwer D -O -M, znaj du ją cy się
przy kro to szyń skiej bi blio te ce, za mie -
nił się w te atral ną sce nę, na któ rej moż -
na by ło wy słu chać utwo rów na sze go
na ro do we go wiesz cza. 

Do wspól ne go czy ta nia włą czy li się
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, Ju -
liusz Pocz ta, Jo an na Ziem biń ska -Szczu -
rek, Mał go rza ta Miel ca rek, Ma rio la

Ko czo row ska, Ire na Rę ko sie wicz, Mar -
cin Szyn drow ski oraz ucznio wie Ze spo -
łu Szkół Po nad pod sta wo wych nr 2
pod kie run kiem Agniesz ki Obst. Kro -
to szyń ską bi blio te kę re pre zen to wa li Be -
ata Wa leń ska i Mar cin La ska.

Na za koń cze nie dla wszyst kich
zgro ma dzo nych wy stą pił ze spół Folk lor
Bło nie ze Szko ły Pod sta wo wej nr 3
w Kro to szy nie pod kie run kiem Ma riu -
sza Kaź mier cza ka. 

Z oka zji Na ro do we go Czy ta nia
Kan ce la ria Pre zy den ta przy go to wa ła
spe cjal ną pie częć oko licz no ścio wą.
Moż na za tem przyjść do wy po ży czal ni
dla do ro słych z wła snym eg zem pla -
rzem, by otrzy mać pa miąt ko wą pie -
częć.

Or ga ni za to rzy dzię ku ją wszyst kim
czy ta ją cym za włą cze nie się w ak cję
i po moc przy jej or ga ni za cji. 

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Czytali „Ballady i romanse”
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TENIS PLAŻOWY

Dobry występ na mistrzostwach kraju

W ostat ni week end sierp nia w War -
sza wie od by ły się Mi strzo stwa Pol ski
w Te ni sie Pla żo wym. Za wod ni cy
z Kro to szy na, któ rzy uczest ni czy li
w za wo dach, za koń czy li zma ga nia
na ósmej lo ka cie.

Pierw sze go dnia mi strzostw do ry wa -
li za cji w grach po je dyn czych przy stą pi -
ło 12 za wod ni czek i 17 za wod ni ków.
Wśród ko biet naj lep sza oka za ła się Alek -
san dra Adam ska, a w gro nie męż czyzn
trium fo wał Ma ciej No wic ki.

W so bo tę w szran ki sta nę li de bli ści.
Jed ną z par two rzy li za wod ni cy z na sze go
po wia tu – Grze gorz Wier tlew ski i Ar tur
Ba sin ski. W grach po dwój nych męż czyzn
wal czy ło 16 par. Kro to szyń ski du et upla -
so wał się na ósmej lo ka cie. Bez kon ku ren -
cyj ni oka za li się To masz Mal mi ga i Pa weł
Krup ski. W de blu żeń skim ty tuł mi -
strzow ski wy wal czy ły Alek san dra Adam -
ska i Mar ce li na Pod liń ska. 

Na ko niec ry wa li zo wa ły pa ry mie sza -
ne. W tej ka te go rii zwy cię ży li Alek san dra
Adam ska oraz Ja kub To karz. (LE NA)



Sport16 WTOREK, 13 WRZEŚNIA 2022

To nie był uda ny ty dzień dla pił ka rzy
Bia łe go Or ła Koź min Wlkp. W śro dę
pod opiecz ni Ada ma Zie liń skie go,
w za le głym me czu dru giej ko lej ki,
ule gli eki pie Or ła Mro czeń 0: 1,
a w so bo tę, w pią tej se rii spo tkań,
prze gra li w Ra wi czu 0: 2 z miej sco -
wą Ra wią. 

W śro do wym po je dyn ku Or łów de cy -
du ją ca by ła 80. mi nu ta. Wte dy to bo wiem
za spra wą Ja ku ba Go gó ła Ma te usz Wro -
nec ki mu siał wy cią gać pił kę z siat ki. Jak się
po tem oka za ło, był to gol na wa gę trzech
punk tów dla ze spo łu z Mro cze nia. W so -
bo tę koź mi nia nie po je cha li do Ra wi cza,

aby zmie rzyć się z miej sco wą Ra wią. Go -
spo da rze od ra zu ru szy li do ata ków i już
w 8. mi nu cie mo gli się cie szyć z pro wa dze -
nia. Na li stę strzel ców wpi sał się Ma te usz
Wit kow ski. 

W dru giej po ło wie ra wi cza nie do ło ży -
li dru gie tra fie nie. Tym ra zem do siat ki tra -
fił Pa tryk Waw rzy niak. Koź mi nia nie nie
by li w sta nie od po wie dzieć go spo da rzom
i po je dy nek za koń czył się zwy cię stwem
Ra wii.

Po pię ciu spo tka niach Or ły ma ją
na kon cie już trzy po raż ki. Po za tym je den
mecz wy gra ły i je den zre mi so wa ły. W na -
stęp nej ko lej ce za gra ją w Ostrze szo wie
z miej sco wą Vic to rią.

W mi nio ny week end od po czy wa li pił -
ka rze Astry Kro to szyn. Na sza dru ży na bo -
wiem pau zo wa ła. W szó stej se rii
kro to szy nia nie na wła snym obiek cie zmie -
rzą się z War tą Śrem.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Nieudany tydzień Białego Orła

W pierw szy week end wrze śnia za -
wod ni cy re pre zen tu ją cy klu by bie go -
we z po wia tu kro to szyń skie go ry wa -
li zo wa li w Po zna niu w dwóch im pre -
zach spor to wych. 

Na po znań skiej Mal cie od by ła się 8.
Noc na Re kor do wa Piąt ka. W tych za wo dach
KS Kro tosz re pre zen to wał Ma rek Da niel,
uzy sku jąc wy nik 17: 38, któ ry jest je go no -
wym re kor dem ży cio wym. Po nad to w tym
bie gu star to wa ło dwóch za wod ni ków z Wit -
kow ski Run ning Te amu – Ja kub Fur man
(18: 07) i Pa tryk Mro ziń ski (21: 49). 

W nie dzie lę w sto li cy na sze go wo je -
wódz twa zor ga ni zo wa no pre sti żo we za wo -
dy z cy klu iron man. W gro nie star tu ją cych
zna leź li się Mo ni ka Sob ko wiak i Ja kub

Sob ko wiak z KS Kro tosz, któ rzy mie li
do po ko na nia 1,9 km w wo dzie, 90 km
na ro we rze oraz 21 km tra sy bie go wej. 

(LE NA)

BIEGI / TRIATHLON

Nasi zawodnicy rywalizowali w Poznaniu

Ja kiś czas te mu uda ło się re ak ty wo -
wać kort te ni so wy „Wiór ki”.
Na obiek cie ro ze gra no dru gą edy cję
tur nie ju Wiór ki Open.

Kort zlo ka li zo wa ny przy ul. Fa brycz -
nej na no wo tęt ni ży ciem. Ini cja to rom pro -
mo wa nia te ni sa w na szym mie ście uda ło
się do tej po ry zor ga ni zo wać dwie edy cje
tur nie ju Wiór ki Open.

3 wrze śnia ro ze gra no de cy du ją ce po -
je dyn ki w ra mach dru giej od sło ny tych za -
wo dów. Do ry wa li za cji przy stą pi ło
szes na stu za wod ni ków. W fi na le spo tka li
się Fi lip Je rzyk i Da wid Pi róg. Po emo cjo -

nu ją cym bo ju ze zwy cię stwa mógł się cie -
szyć F. Je rzyk. W me czu o trze cie miej sce
lep szy od Mi ro sła wa Bo ro do oka zał się Mi -
ko łaj Po spiech. Ko lej ne lo ka ty za ję li Prze -
my sław Ko czo row ski, Ar tur Flu der,
Da mian Fi li piak, Kac per Kacz ma rek, Woj -
ciech Mar ci niak, Da wid Paw la czyk, Ra do -
sław Grze siń ski, Nor bert Łu kom ski, Ja kub
Fa bi siak, Kac per Grze siń ski, Mar cin Kaj
i Bar tosz Mach nik. 

Ini cja to rzy wy da rze nia w pla nach ma -
ją ko lej ne za wo dy oraz li gę po wia to wą. Ak -
tu al no ści do ty czą ce kor tu i roz gry wek
moż na śle dzić na fa ce bo oko wym pro fi -
lu – Te nis Wiór ki Kro to szyn. (LE NA) 

W pierw szą nie dzie lę wrze śnia na te -
re nie re kre acyj nym przy Szko le Pod -
sta wo wej w Biad kach ro ze gra no
Otwar te Mi strzo stwa w Siat ków ce
Pla żo wej Mia sta i Gmi ny Kro to szyn
Lu do wych Ze spo łów Spor to wych.
W szran ki sta nę ło sie dem par.

Ry wa li za cja to czy ła się sys te mem bra zy -
lij skim. Me cze eli mi na cyj ne gra no do dwóch
wy gra nych se tów do 15 punk tów oraz tie -
-bre ak do 11, na to miast fi nał i po je dy nek
o trze cie miej sce roz gry wa no do dwóch wy -
gra nych se tów do 21 i tie -bre ak do 15. 

Naj lep si oka za li się kro to szy nia -
nie – Mi chał Da na i Ma ciej Bry lew ski,

po ko nu jąc w fi na le w dwóch par tiach Ja -
ro sła wa So bań skie go i Pa try ka Prze kwa -
sa (Chwa li szew / Biad ki) 2: 0. Na trze ciej
lo ka cie upla so wa ła się mie sza na pa -
ra – Ka ta rzy na Bart ko wiak i Do mi nik
Ku be czak (Kro to szyn), ogry wa jąc w ma -
łym fi na le Kac pra i Ka ro la Ko prow skich
(Roz dra żew). 

Naj lep sze du ety otrzy ma ły pa miąt ko -
we pu cha ry i upo min ki. Or ga ni za to ra mi
tur nie ju by ły Sto wa rzy sze nie Wspól nie dla
Bia dek oraz gmi na Kro to szyn. W or ga ni -
za cji po ma ga ły rów nież Syl wia Pa ry sek
i Ali cja Po śled nik ze Sto wa rzy sze nia Sport
Te am Roz dra żew.

(AN KA)

TENIS ZIEMNY

„Wiórki” znów tętnią życiem

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Triumf krotoszyńskiego duetu

Pię ciu re pre zen tan tów Kro to szyń -
skiej Gru py Bie go wej zde cy do wa ło
się na start w Ty skim Pół ma ra to -
nie. 4 wrze śnia od by ła się już dzie -
sią ta edy cja tych za wo dów. 

Ju bi le uszo wa edy cja pół ma ra to nu
w Ty chach przy cią gnę ła re kor do wą licz bę
bie ga czy. Na li nii star tu sta nę ło bo wiem
bli sko dwa ty sią ce za wod ni ków i za wod ni -
czek, któ rzy do po ko na nia mie li 21-ki lo -
me tro wą tra sę. Ja ko pierw szy do me ty
do biegł Ma te usz Mrów ka (Ra dli nio ki
w Bie gu). Z ko lei naj szyb szą ko bie tą oka -

za ła się Mag da le na Pa tas (AZS Po li tech ni -
ka Opol ska). 

W ty skim bie gu za de biu to wa li przed -
sta wi cie le Kro to szyń skiej Gru py Bie go wej.
Dy stans pół ma ra to nu po ko na li Ja ro sław

To rzec ki (01: 41: 04), Ma rek Ostój
(01: 52: 23), Oskar Ra kow ski (01: 52: 23),
Ma ciej Ka ro lew ski (01: 52: 24) oraz Da -
riusz Obal (01: 55: 30). 

(LE NA)

BIEGI

Wystartowali w półmaratonie

RAWIA RAWICZ – BIAŁY ORZEŁ

KOŹMIN WLKP. 2:0 (1:0)

BRAMKI:

1:0 – Mateusz Witkowski (8)

2:0 – Patryk Wawrzyniak (59)

BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Kasprzak, Konopka,

Roszczak, Hajdasz, Krzyżaniak, Błażejczak,

Pacholski, Rój, Czabański, Nowakowski
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