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UROCZYSTOŚĆ

Święto polskiej policji

26 lipca w sali reprezentacyjnej krotoszyńskiego ratusza odbyła się uroczystość z okazji święta policji. Tradycyjnie wręczono wyróżnienia i awanse. Przedstawiciele władz samorządowych z całego powiatu podziękowali funkcjonariuszom za służbę, wymagającą poświęcenia i odwagi.
Uroczystości przewodniczył insp. Roman Kuster – pierwszy zastępca komen-

danta wojewódzkiego policji w Poznaniu.
W swoim wystąpieniu podziękował policjantom i pracownikom policji za ciężką
i wymagającą służbę. Z kolei wicestarosta
Paweł Radojewski podkreślił, że to ważny
dzień dla policjantów, którzy każdego dnia
pełnią służbę na rzecz bezpieczeństwa naszej malej ojczyzny. Dodał, iż sam nie tak
dawno jeszcze był czynnym policjantem
i nadal utożsamia się z tą formacją.
dokończenie na stronie 4

A Seree Tee ponownie
zwycięzcą Summer Cup!

str. 16
Czytaj

PIŁKA NOŻNA

Nowy sezon czas zacząć!
Miłośnicy lokalnego futbolu już
od najbliższego weekendu będą mogli śledzić nowe rozgrywki – Wielkopolskiej Ligi Międzyokręgowej. Rywalizować w niej będą trzy drużyny
z naszego powiatu – Astra Krotoszyn, Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski oraz Piast Kobylin.
W okresie przygotowawczym najmniej zmian było w Koźminie Wielkopolskim. Zespół trenera Dariusza Maciejewskiego opuścił Łukasz Bastrzyk, który
zdecydował się przejść do Piasta Kobylin.
A nowym trenerem ekipy z Kobylina został Paweł Janas. Ponadto Piasta opuścili
Jakub Pospiech, Marcin Kurzawa oraz
Marcin Porzucek – od nowego sezonu reprezentować będą Krobiankę Krobia.
W Astrze nowy trener, Krzysztof Wewiór, ma do dyspozycji doświadczonego
Dariusza Reyera. Największą bolączką teamu z Krotoszyna jest brak nominalnego
napastnika, który finalizowałby akcje
mocnej linii środkowej.
Biały Orzeł rozegrał cztery mecze
kontrolne – z Gromem Golina (4: 4), Wisłą Borek Wielkopolski (2: 2), Lwem Pogorzela (2: 0) oraz Czarnymi Dobrzyca
(1: 2). Piast zmierzył się z Koroną Piaski

(0: 2), KS Opatówek (0: 3), Spartą Miejska
Górka (2: 2) i Jarotą Jarocin (0: 2). Z kolei
krotoszynianie wygrali z Baryczą Janków
Przygodzki (5: 0) oraz przegrali z Krobianką Krobia (0: 2) i GKS-em Żerków (0: 1).
Od sezonu 2018/19 wchodzi w życie
reforma rozgrywek, wskutek której
w Wielkopolsce funkcjonować będzie tylko jedna grupa czwartej ligi oraz powstaną nowe ligi międzyokręgowe. Zgodnie
z założeniami IV liga składa się z 20 zespołów. Nowością są trzy ligi międzyokręgowe – grupa I obejmować będzie drużyny z okręgu pilskiego i wschodniej części
strefy poznańskiej, grupa II to teamy

z okręgu leszczyńskiego i zachodniej części strefy poznańskiej, a grupa III łączy
okręgi kaliski i koniński.
IV liga sezon zainaugurowała
w pierwszy weekend sierpnia. Z kolei zespoły z powiatu krotoszyńskiego rozpoczną rozgrywki w najbliższy weekend.
Astra Krotoszyn zmierzy się w sobotę
(godz. 17.00) na wyjeździe z Wilkami
Wilczyn. Biały Orzeł zagra na własnym
boisku z SKP Słupca (godz. 16.00). O tej
samej porze w Kobylinie miejscowy Piast
podejmować będzie Polonusa Kazimierz
Biskupi.
(GRZELO)

Aktualności

2

WTOREK, 7 sierpnia 2018

KROTOSZYN

Ponad 9,5 mln na rewitalizację
al. Powstańców Wlkp.

25 lipca w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie została podpisana umowa
na rewitalizację alei Powstańców
Wlkp. Wykonawcą robót budowlanych będzie ZBYLBRUK Sp. z o.o.
z Bobolic. Inwestycja opiewa
na kwotę 9 602 954,73 zł z terminem realizacji i rozliczenia inwestycji
do 30 czerwca 2019 r. Prace mają
ruszyć w najbliższych dniach.

Wydawca: Wielkopolska Squad S.C.

KROTOSZYN

Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny:
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Grzegorz Nowak

Pożar na stacji paliw

g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

25 lipca paliła się powierzchnia dachowa budynku zlokalizowanego
na terenie stacji paliw przy ulicy
Zamkowy Folwark w Krotoszynie.
Strażacy szybko uporali się z ogniem.

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
g.kotecki@glokalna.pl

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

Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie oraz jeden z miejscowej
OSP. Jak się okazało, palił się dach sklepu
należącego do stacji paliw. Na powierzchni dachowej tego obiektu firma dekarska
wykonywała prace naprawcze. Obsługa

stacji oraz pracownicy firmy opuścili budynek i znajdowali się w bezpiecznej odległości. Strażacy po odłączeniu zasilania
w obiekcie rozpoczęli akcję gaśniczą.
W celu szybkiego ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia podano dwa prądy gaśnicze piany sprężonej. Po stłumieniu
płomieni dokonano częściowej rozbiórki
pokrycia dachowego, by dogasić ukryte zarzewia ognia. Na koniec działań obiekt
sprawdzono urządzeniami pomiarowymi – zagrożeń nie stwierdzono.
(NOVUS)

Aleja Powstańców Wielkopolskich była kiedyś reprezentacyjną ulicą miasta,
między innymi ze względu na swoje rozmiary oraz zabytkowe obiekty, mieszczące
się w jej obrębie. Obecnie ma bardzo zniszczoną nawierzchnię brukową z licznymi
ubytkami, a jej infrastruktura podziemna
jest w fatalnym stanie. Odczuwalny jest
brak elementów małej architektury, jak
i niewystarczająca dbałość o zieleń miejską,
co wpływa na pogarszającą się estetykę tego
miejsca. Nawierzchnia ulicy i chodników,
wykonana z płyt betonowych, kostki betonowej, asfaltu i kostki kamiennej, jest
w złym stanie technicznym. Rewitalizacja
tej części miasta polegać będzie na gruntownej przebudowie nawierzchni ulicy
o powierzchni około 1,7 ha, przebudowie
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz
sieci oświetlenia ulicznego.
W ramach zadania przewiduje się
zmianę zagospodarowania ulicy – wprowadzenie jednolitej szerokości dwóch jednokierunkowych jezdni oraz zagospodarowanie pasażu pomiędzy jezdniami. Według projektu wzdłuż jezdni północnej
zorganizowany zostanie ciąg miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych. Przy skrzyżowaniu z drogą krajową
zaprojektowano dwa miejsca postojowe
dla autobusów. Wzdłuż północnej i południowej pierzei ulicy przebuduje się na-

wierzchnię i przebieg chodników. Środkowy pas przeznaczony będzie na tereny aktywnej rekreacji dla mieszkańców. Oś stanowić będzie zieleń niska z istniejącym,
podwójnym szpalerem drzew. W osi założenia przebiegać ma ciąg pieszy oraz ścieżka rowerowa. Przebiegający wzdłuż ścieżki rowerowej chodnik uzupełnią ławki
oraz małe place, ukształtowane za pomocą wydzielenia materiałowego w posadzce. W tych miejscach zaplanowano trwałe
ustawienie urządzeń umożliwiających – poprzez interakcję z użytkownikiem – ilustrowanie zjawisk z obszaru nauki. W ich pobliżu znajdą się ławki. Cały
ciąg pieszy al. Powstańców Wlkp. będzie
funkcjonował jako ścieżka dydaktyczna
oraz miejsce, w którym mieszkańcy będą
mogli aktywnie uprawiać sport.
Projekt zakłada wykonanie instalacji
eklektycznej, zasilającej oświetlenie uliczne. Na rewitalizowanym obszarze alei zostanie również wykonana kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz sieć wodociągowa.
Pozwoli to na uporządkowanie dzisiejszego stanu infrastruktury podziemnej.
– To kolejny etap rewitalizacji Krotoszyna. Pierwszym był rynek, drugim Zespół Szkół na alei Powstańców Wielkopolskich, kolejnym wykonanie wyjątkowych
pięciu uliczek wokół rynku. Teraz mamy
początek realizacji czwartego etapu. Po rewitalizacji al. Powstańców Wlkp. przyjdzie czas na krotoszyńskie Błonie. Jest to
historyczna chwila dla Krotoszyna – oznajmił Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna.
Włodarz dodał, że w planach jest rozbudowanie Galerii Krotoszyńskiej na terenie dawnego browaru. – Jak wszystko dobrze pójdzie, powstanie McDonald's,
na co bardzo czekają zwłaszcza młodzi
mieszkańcy – powiedział burmistrz.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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DĄBROWA

FOT. PSP Krotoszyn

Ogień w stolarni

Kolejny groźny pożar w powiecie krotoszyńskim. Tym razem strażacy
zmagali się z ogniem na poddaszu
stolarni w miejscowości Dąbrowa
(gm. Rozdrażew).
Na akcję skierowano pięć zastępów
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz siedem z jednostek OSP. Paliło się poddasze budynku stolarni. Szybko rozprzestrzeniający się ogień zagrażał
części produkcyjnej obiektu.
W pierwszej fazie działań strażacy
podali dwa prądy gaśnicze w natarciu
na palące się poddasze, wykorzystując
otwory okienne oraz drzwi wejściowe.

Po przybyciu kolejnych zastępów zaangażowano podnośnik hydrauliczny, uzyskując dostęp na dach budynku w celu wykonania otworów wentylacyjnych.
Po stłumieniu ognia i całkowitym oddymieniu poddasza przystąpiono do usuwania
zmagazynowanych tam trocin oraz części pokrycia dachowego, wykonanego z eternitu.
Dramatyczne zdarzenie zjednoczyło
nie tylko strażaków zawodowych, ale
i sporą ilość ochotników z Dąbrowy i okolicznych wiosek. Praca w tak wysokich
temperaturach wymagała cyklicznej podmiany ratowników, więc każde ręce
do pracy były bardzo potrzebne.
(NOVUS)

INWESTYCJE

Ulica Sowińskiego po modernizacji
23 lipca miał miejsce oficjalny odbiór inwestycji zrealizowanej na ul.
Sowińskiego. W okresie od 5 maja
do 5 czerwca zmodernizowano drogę gminną.
Zakres działań obejmował modernizację drogi na odcinku od ul. Libelta do ul.
Kasprzaka i polegał na ułożeniu 5-centymetrowej warstwy ścieralnej z mieszanek
mineralno-bitumicznych na istniejącej nawierzchni asfaltowej, na długości około 262 m, obustronnym wykonaniu ście-

ku przykrawężnikowego oraz przebudowaniu wszystkich wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na remontowanym

odcinku. Koszt inwestycji wyniósł 221 561,29 zł. Środki te pochodziły
z budżetu gminy Krotoszyn.
(NOVUS)

Na Bieżąco

UROCZYSTOŚĆ

Święto polskiej policji
dokończenie ze strony 1

Podczas uroczystości insp. Mariusz
Jaśniak, komendant powiatowy policji
w Krotoszynie, życzył wyróżnionym
funkcjonariuszom zdrowia oraz pomyślności zarówno w życiu prywatnym, jak
i podczas pełnienia służby.
Historię krotoszyńskiej komendy
przybliżył sierż. sztabowy Bartosz Karwik. Działalność naszej policji sięga 12 listopada 1918 r., kiedy to została powołana Straż Ludowa. Jej komendantem został doktor Władysław Bolewski. Sprawy
policyjne miały swoje kompetencje w magistracie. Krótko przed II wojną światową
komendantem policji w Krotoszynie był
Kazimierz Grus.
W lutym 1945, po wyzwoleniu Krotoszyna, ukonstytuowała się nowa władza
lokalna, która powołała Komendę Powiatową Milicji Obywatelskiej w Krotoszynie, w miejsce dotychczas istniejącej Komendy Garnizonu Wojska Polskiego.
Na komendanta powiatowego MO mianowano chorążego Władysława Kędzierskiego, a zastępcą został Antoni Koczorowski. W kwietniu 1945 struktura organizacyjna MO dostosowana została
do otrzymanych etatów. Powstały 31-osobowy pluton rezerwy i 10-osobowa sekcja
śledcza. Na terenie powiatu rozmieszczono posterunki milicyjne.
Przez kilkadziesiąt następnych lat,
podobnie jak w całym kraju, zmieniała się
organizacja i struktury policji. W wyniku
zmian ustrojowych w lipcu 1990 ówczesny Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych stał się Komendą Rejonową Policji,
by od 1 stycznia 1999 przekształcić się

w funkcjonującą do dziś Komendę Powiatową Policji w Krotoszynie.
W trakcie uroczystości ogłoszono wyniki Plebiscytu „Najlepszy dzielnicowy
powiatu krotoszyńskiego 2018”. W tym
przedsięwzięciu chodzi przede wszystkim o wyłonienie dzielnicowego, który
swoją ofiarną pracą oraz przyjaznym podejściem do mieszkańców przyczynia się
do budowania pozytywnego wizerunku
policji oraz zaufania do tej służby. Jak
zwykle redakcja GL KROTOSZYN włączyła się w akcję, drukując kupony, które

licznie dostarczaliście do naszej siedziby.
Najwięcej głosów zebrał młodszy
aspirant Tomasz Kaczmarek, drugie miejsce przypadło sierżantowi sztabowemu
Janowi Kolanowskiemu, a trzecią lokatę
zajął sierżant sztabowy Daniel Rybka. Nagrody dla najlepszych dzielnicowych
ufundowała Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku przy Starostwie Powiatowym
w Krotoszynie.
29 maja w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu odbyły się eliminacje II stopnia XI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” dla kierowników rewirów
dzielnicowych. W konkursie udział wzięło 38 osób. W zaciętej rywalizacji kierownik rewiru dzielnicowych KPP Krotoszyn, asp. Iwona Karżewicz, zajęła pierwsze miejsce, zdobywając 43 punkty. Będzie ona reprezentowała Wielkopolskę
w finale zawodów, które odbędą się
w dniach 23-26 października na terenie
Szkoły Policji w Katowicach. Laureatka
z rąk insp. Mariusza Jaśniaka otrzymała
promesę, a od wicestarosty bukiet kwiatów.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalma.pl
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SULMIERZYCE

Remont chodnika na ul. Kaliskiej
FOT. www.sulmierzyce.pl
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Na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach
trwa remont chodnika. Inwestycja
kosztować będzie niecałe 132 tysiące złotych.
Warto przypomnieć, że obszar,
na którym odbywa się remont, mieści się
na terenie historycznego układu urbanistycznego Sulmierzyc, wpisanego do rejestru zabytków. Roboty prowadzone są
po stronie numerów parzystych na odcinku o długości 145 metrów.
Modernizacja obejmuje wymianę

krawężnika na krawężnik kamienno-granitowy, wykonanie wjazdów do posesji
z kostki kamiennej, chodnika z płyt betonowych bezfazowych koloru jasnoszarego
oraz obramowań z kostki granitowej
ciemnoszarej – trzy rzędy od strony krawężnika i minimum jeden od strony posesji.
Samorząd Sulmierzyc udzielił powiatowi krotoszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na tę inwestycję w kwocie 65 tys. zł.
OPRAC. (ANKA)

ZDUNY

Uwaga - utrudnienia w ruchu

AWANSE
- na starszego posterunkowego: post. Mateusz Wronecki
- na sierżanta: st. post. Szymon Halasz, st. post. Mariusz Kozupa, st. post. Agnieszka Nowak
- na starszego sierżanta: sierż. Martin Alcer, sierż. Fryderyk Baranowski, sierż. Kamil Kołodziej,
sierż. Maciej Rogowicz
- na sierżanta sztabowego: st. sierż. Mateusz Augustyniak, st. sierż. Bartosz Karwik, st. sierż.
Adam Olejnik, st. sierż. Karol Ostach, st. sierż. Damian Przybył, st. sierż. Marcin Szumera, st.
sierż. Łukasz Zachwiej
- na młodszego aspiranta: sierż. sztab. Tomasz Kaczmarek, sierż. sztab. Krystian Kunicki, sierż.
sztab. Rafał Maćkowiak, sierż. sztab. Mariusz Przybył, sierż. sztab. Łukasz Szymura, sierż. sztab.
Tomasz Zmyślony
- na aspiranta policji: mł. asp. Kamil Nagler, mł. asp. Piotr Koźma, mł. asp. Teresa Walkowiak
- na starszego aspiranta: asp. Magdalena Grzemska
- na aspiranta sztabowego: st. asp. Krzysztof Grzemski, st. asp. Artur Poczta, st. asp. Rafał Tanaś

Jak informuje Urząd Miejski w Zdunach, w związku z budową kanalizacji na drodze krajowej od 6 sierpnia
obowiązywać będzie nowa – tymczasowa – organizacja ruchu.
W okresie od 6 sierpnia do 30 września zamknięte będą ulice Wrocławska,
Jana Kazimierza oraz fragment ul. Łacnowej w Zdunach. Objazd w kierunku
od Krotoszyna do Wrocławia prowadził
będzie ulicami Kopernika, Kobylińską, 1
Maja, os. Madalińskiego, Łacnową, Polną.

Ruch objazdem w kierunku od Wrocławia do Krotoszyna przebiegał będzie
przez ulice Polną, Kolejową, pl. Kościuszki, Kobylińską oraz rynek.
Postawione są nowe znaki drogowe,
w związku z czym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne
stosowanie się do oznakowania. Dla pojazdów tranzytowych zaleca się omijanie
Zdun trasami alternatywnymi, wybierając inne kierunki już w Krotoszynie
i w Miliczu.
(NOVUS)

Wydarzenia

POD NASZYM PATRONATEM

Finał Pogranicza Kultur!
W ostatnią sobotę lipca, w pobliżu starej Kaflarni w Zdunach, odbył się finał
Pogranicza Kultur. Tradycyjnie dla
mieszkańców przygotowano szereg
atrakcji. Głównymi organizatorami

wydarzenia były Zdunowski Ośrodek
Kultury oraz Urząd Miejski w Zdunach.
Impreza rozpoczęła się od otwarcia
Kiermaszu Rękodzielniczego i Kulinariów

Powiatowych. Pojawiły się stoiska z wyrobami rękodzielniczymi oraz ofertą gastronomiczną kół gospodyń wiejskich z powiatu krotoszyńskiego. Na stoiskach znalazły
się m. in. przedmioty ze słomy, bibuły, wikliny oraz drewna. Chętni mogli wziąć
udział w warsztatach rękodzielniczych,
np. ze słomkarstwa czy ceramicznych.
Stoiska gastronomiczne oferowały
smaczne, tradycyjne dania regionalne.
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W pomieszczeniach byłej Kaflarni udostępniono wystawę ceramiki, na którą
złożyły się prace wykonane podczas tegorocznego IX Międzynarodowego Pleneru
Ceramicznego. Przygotowano także pokaz wypałów z pieców plenerowych.
Na scenie natomiast wystąpili artyści
ludowi z regionu i nie tylko. Kapela Zbyrcok zaserwowała melodie na góralską nutę. Rozstrzygnięto konkursy – „Festiwal

BENICE

Strażacy obchodzili jubileusz
22 lipca Ochotnicza Straż Pożarna
w Benicach obchodziła 90-lecie istnienia. Jubileuszowa uroczystość odbyła się przed miejscowym Domem
Strażaka.
Wzięli w niej udział m. in. Marlena
Maląg – wicewojewoda Wielkopolski,
Franciszek Marszałek – burmistrz Krotoszyna, dh Marcin Weiss, reprezentujący
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Poznaniu, mł. brygadier Tomasz
Polak – z-ca komendanta powiatowego
PSP w Krotoszynie, mł. inspektor Włodzimierz Szał – z-ca komendanta powiatowego policji w Krotoszynie, Andrzej Wichłacz – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym.
Nie zabrakło oczywiście władz
związkowych OSP – Zarząd Powiatowy
Związku OSP w Krotoszynie reprezentował Jacek Wybierała, a Zarząd Oddziału

Miejsko-Gminnego Związku OSP – Waldemar Florkowski. Na uroczystość przybyli również krotoszyńscy radni, lokalni
przedsiębiorcy czy przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Krotoszynie.
Dh Szymon Kostka przypomniał historię OSP w Benicach, która sięga 1928
roku. Jednostka powstała z inicjatywy
mieszkańców wioski, w reakcji na liczne
pożary, które doprowadzały do niszczenia
dobytku oraz płodów rolnych na dużą skalę. Pierwszymi założycielami OSP Benice
byli Józef Panek – prezes, Michał Marszałek – naczelnik, Mikołaj Mąkowski – sekretarz, Józef Kryś – z-ca naczelnika, Jan
Skrzypek – skarbnik, Antoni Namysł, Józef Paluszkiewicz, Aleksander Kempa, Józef Baran, Antoni Zych, Czesław Kostka.
W 1930 roku OSP Benice liczyła 39
członków. W tamtych czasach jednostka
miała na wyposażeniu sikawkę ręczną,
trzy metry węża ssawnego oraz 30 me-

trów węża tłoczonego. Utworzono dwie
sekcje – gaśniczą do obsługi sikawki oraz
ratowniczą. Z kolei starszych mieszkańców wioski rekrutowano do oddziału porządkowego, który miał zabezpieczać ład
w czasie akcji gaśniczych oraz pilnować
mienia przed ewentualną kradzieżą.
W 1939 roku OSP Benice brała
udział w gaszeniu ośmiu lokalnych oraz
pięciu pozamiejscowych pożarów. W czasie okupacji straż pożarna została rozwiązana, a na stanowisku naczelnika pozostał

dh Stanisław Morgiel, który pełnił swoją
funkcję do 1942 roku, ćwicząc niemieckie oddziały. Podczas wojny zginął skarbnik, Jan Skrzypek. Po okupacji, w 1945
roku, wybrano nowy zarząd – Józef Panek – prezes, Stanisław Morgiel – naczelnik, Franciszek Szkudłapski – skarbnik,
Stanisław Kostka – sekretarz, Józef
Kryś – z-ca naczelnika. Wówczas jednostka rozwijała się bardzo prężnie, rosły jej
potrzeby. W związku z tym pojawił się
pomysł na budowę remizy i domu straża-

sernika” na najlepszy wypiek oraz rzeźbiarski pt. „Zduny, miasto pogranicza...”.
Zwieńczeniem finału Pogranicza
Kultur był kabaretowy występ Andrzeja
Grabowskiego, aktora znanego wszystkim z serialu komediowego „Świat według Kiepskich”, w którym grał rolę
Ferdka.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

ka. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli
Stanisław Olgierd, Bolesław Kalant, Jacek
Kostka, Zenon Mąkowski oraz Czesław
Kuźniak. Otwarcie remizy miało miejsce 22 lipca 1967 roku, a wstęgę przy domu strażaka przecięto 6 stycznia 1968 roku. Dzięki ofiarności mieszkańców Benic
i Raciborowa powołano społeczny komitet, który zajął się przygotowaniem sztandaru dla jednostki. Finalnie zaprezentowano go 26 września 1982 roku.
W trakcie jubileuszowej uroczystości
wręczono medale za zasługi dla pożarnictwa Karolowi Nabzykowi (srebrny) i Łukaszowi Garbarkowi (brązowy). Z kolei
druhna Grażyna Dolata otrzymała odznakę „Wzorowy Strażak”.
Zaproszeni goście złożyli strażakom
serdecznie życzenia i wyrazili słowa uznania za trud i bezinteresowną pomoc, niesioną potrzebującym. Uroczystość zakończyła się defiladą strażacką, po której
można było skosztować znakomitej grochówki.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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ROLNICTWO

Wstrzymanie ustawy o uboju to nasz triumf!
Pod koniec lipca w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbyło się spotkanie przedstawicieli kółek rolniczych, działających w naszym powiecie. Rozmawiano o wycofaniu projektu ustawy o zakazie uboju rytualnego
i hodowli zwierząt futerkowych.
Spotkanie prowadził Sławomir Szyszka, kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie
i przewodniczący Związku Plantatorów
Buraka Cukrowego w Zdunach. Wśród
gości znaleźli się szefowie kół rolniczych,
sołtysi i działacze, którzy zaangażowali się
w protesty w Warszawie oraz uczestniczyli w debacie parlamentarnej na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Sławomir Szyszka podkreślił, że wielkim sukcesem dla całego rolnictwa było
w ostatnim czasie wycofanie z prac sejmowych projektu ustawy autorstwa posła
Krzysztofa Czabańskiego. Nowe przepisy
miały wprowadzić zakaz uboju rytualnego bydła i drobiu oraz hodowli zwierząt
futerkowych, szczególnie norek.
– Projekt został wycofany w połowie
lipca pod naciskiem środowisk rolniczych, które widziały w nim bardzo mocne uderzenie w gospodarkę narodową

oraz otwarcie furtki do wyparcia polskich producentów wołowiny i drobiu
z rynków zagranicznych, zwłaszcza
w krajach muzułmańskich – wyjaśniał S.
Szyszka. – Wycofanie tej wielce szkodliwej ustawy przez wnioskodawców to suma wszystkich zdarzeń, w których my,
rolnicy z powiatu krotoszyńskiego, ale
nie tylko, wzięliśmy czynny udział. Nasze wystąpienia w sejmie i przy nim,
udział w manifestacjach, które zostały
odpowiednio nagłośnione przez media
lokalne i nie tylko, spowodowały boom
medialny, skutkujący szybkim przyrostem poparcia dla nas. To wielki sukces,
za który pragnę podziękować wszystkim
tym, którzy poświęcili swój czas i talenty,
by zatrzymać możliwość wprowadzenia

wany. – Następnie nawiązaliśmy współpracę z z Ambasadą Republiki Czeskiej
w Warszawie, z którą byliśmy w stałym
kontakcie telefonicznym. Umożliwiliśmy
również rozmowy przedstawicielce ambasady z naszym pacjentem. Pomagaliśmy
w gromadzeniu jak największej ilości danych o pacjencie, które zostały przekazane
ambasadzie. Oprócz informacji, jaką SP
ZOZ w Krotoszynie skierował do ambasady (podobne pismo przekazano także policji – przyp. red.), w której opisaliśmy całą sytuację oraz prosiliśmy o pomoc
w identyfikacji pacjenta, oddzielną prośbę
do czeskich służb dyplomatycznych odręcznie napisał też chory. Za naszym pośrednictwem trafiła ona do ambasady – informuje Sławomir Pałasz, który
w tej sprawie pełnił funkcję koordynatora.
Dzięki tym informacjom pracownicy
ambasady ustalili, skąd pochodził męż-

czyzna. W efekcie okazało się, że odpowiednik naszego NFZ wystawił zaświadczenie stwierdzające, że człowiek ten podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Będzie to podstawą do ubiegania się przez
szpital o zwrot kosztów od strony czeskiej. Dzięki pomocy wielu osób – personelu szpitala, pacjentów, pracowników
punktu z używaną odzieżą – udało się zebrać dla obywatela Czech niezbędne rzeczy. Jedna z krotoszyńskich parafii sfinansowała zakup rzeczy osobistych.
– Gdy okazało się, iż stan pacjenta
poprawił się na tyle, by mógł opuścić szpital, pośredniczyliśmy przy organizacji wyjazdu do Czech. Przez kilka dni – gdy
trwały intensywne działania ambasady
czeskiej – nie było jednak oczywiste, czy
uda się od razu zorganizować wyjazd. Stawialiśmy więc sobie pytanie: co zrobić
z tym człowiekiem? Podjęliśmy wstępne
działania, dzięki którym mężczyzna
mógłby przez jakiś czas przebywać w jednym z domów dla osób bezdomnych
w Wielkopolsce. Na szczęście nie trzeba
było skorzystać z takiej opcji – dodaje
rzecznik SP ZOZ.
Po blisko miesiącu finałem tej historii było wypisanie pacjenta, który szczerze dziękował za okazaną mu pomoc i leczenie. Przyjechał po niego jeden
z przedstawicieli Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej we Wrocławiu,
który wykupił zapisane leki i zadbał
o powrót pacjenta do kraju. Ambasada

HISTORIA PRAWDZIWA

Porzucony przez „kumpli”...
Pod koniec czerwca do krotoszyńskiego szpitala trafił mężczyzna
z poważnymi problemami zdrowotnymi. Okazało się, iż jest obywatelem Czech i nie mówi w języku polskim. Ba, nie posiadał nawet dokumentów, więc nie było możliwości
zweryfikowania, czy ma ubezpieczenie zdrowotne. Na szczęście – dzięki
zaangażowaniu wielu osób – udało
mu się skutecznie pomóc. Zarówno
pod względem medycznym, jak i organizacyjnym.
Jak przekazał nam Sławomir Pałasz – rzecznik prasowy SP ZOZ w Krotoszynie – cała historia zaczęła się wieczorem 25 czerwca. Wówczas karetka pogotowia ratunkowego została wezwana
do ok. 60-letniego mężczyzny, który znajdował się w okolicach Sulmierzyckiego
Domu Kultury. Na numer alarmowy zadzwoniły dwie dziewczyny, które mężczyzna prosił o pomoc. Mimo trudności
w porozumieniu się wykazały się bardzo
dojrzałą postawą i powiadomiły dyspozytora medycznego.
Po dotarciu na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego zdecydował o przewiezieniu mężczyzny do krotoszyńskiego szpitala. Na Szpitalnym Oddziale Ratunko-

wym stwierdzono, że pacjent powinien jak
najszybciej trafić na oddział. – Wyglądał
bardzo nędznie. Powiedziałbym – wręcz
rozpaczliwie – mówił jeden z lekarzy. Był
skrajnie osłabiony, zaniedbany i – jak ustalono podczas diagnostyki – cierpiał nakilka
schorzeń jednocześnie. Było widać, że
od dłuższego czasu miał problemy ze zdrowiem, najprawdopodobniej nie leczył się
na bieżąco. Lekarze i pielęgniarki rozpoczęli więc działania. Dopiero po kilku dniach
można było mówić o niewielkiej poprawie
jego stanu, choć do pełnego wyzdrowienia
było jeszcze daleko.
Szpital podjął kroki w celu ustalenia
tożsamości chorego. Okazało się, że jest to
człowiek, który w skrajnie kryzysowej sytuacji zdrowotnej pozostawiony został
sam sobie przez zespół z obwoźnymi karuzelami, przy których pracował. Karuzele te obecne były podczas Dni Sulmierzyc.
Mężczyzna, gdy trafił do szpitala, nie
miał żadnych dodatkowych ubrań, rzeczy
osobistych, dokumentów ani pieniędzy.
Pracownicy szpitala mieli poważny problem z komunikowaniem się z pacjentem. Chory nie znał polskiego, jednak rozumiał, co się do niego mówiło.
Na podstawie uzyskanych od niego
danych policja ustaliła, że na terenie Polski
nie był osobą karaną, nie był też poszuki-

absurdalnego prawa, uderzającego w polskich hodowców bydła – zaznaczył S.
Szyszka.
Według niepodważalnych danych
w ciągu ostatnich lat eksport wołowiny – najczęściej do krajów Bliskiego
Wschodu – wzrósł ponad trzykrotnie,
osiągając w 2017 roku wynik blisko pół
miliona ton. Jak wynika z analiz informacji gospodarczych, w następnych latach
ma rosnąć o kolejne 100 tysięcy ton,
a łączny eksport osiągnie wolumen 600
tys. Przewiduje się, iż proponowane zmiany mogły przynieść – w pół roku od ich
wprowadzenia – straty w wysokości
ok. 41 milionów złotych.
W trakcie dyskusji w starostwie poruszono szereg innych tematów, w tym suszy rolniczej i działań komisji szacujących
straty w uprawach. Omówiono również
sprawę „wojny medialnej” pomiędzy
przedstawicielami branż rolniczych,
zwłaszcza hodowców, a obrońcami praw
zwierząt. – Oni tak naprawdę nie walczą
o prawa zwierząt. Chodzi im przede
wszystkim o pieniądze. Te środowiska
otrzymują bardzo wysokie wsparcie finansowe z różnych źródeł i uderzają w gospodarkę narodową, w rolnictwo – stwierdził S. Szyszka.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

zawiadomiła władze miejscowości,
w której zameldowany jest Czech. Tamtejsze służby pomocy społecznej, jeszcze
przed opuszczeniem szpitala przez pacjenta, miały gotowe rozwiązanie w kwestii pomocy temu człowiekowi.
Finalnie Czech wyjeżdżał z Polski
z czterema torbami, pełnymi podarowanych mu ubrań. Przez cały czas nie sprawiał żadnych problemów, był przyjaźnie
nastawiony zarówno do personelu, jak
i innych pacjentów.
Krzysztof Kurowski, dyrektor SP
ZOZ, wystosował specjalne podziękowania dla pracowników szpitala, którzy
w tak niecodziennej sytuacji potrafili zachować pełen profesjonalizm i pozytywnie rozwiązać problem pacjenta. – Serdecznie dziękuję personelowi szpitala – lekarzom, pielęgniarkom, osobom
pracującym w dziale utrzymania czystości, a także Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i Konsulatowi Honorowemu Republiki Czeskiej we Wrocławiu
oraz wszystkim pozostałym osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się
do pomocy pacjentowi z Czech. To był
bardzo nietypowy przypadek i sytuacja,
z którą spotkaliśmy się po raz pierwszy,
a którą udało nam się pozytywnie rozwiązać. Naszemu byłemu już pacjentowi życzymy dużo zdrowia oraz pomyślności
w dalszym życiu – czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej SP ZOZ.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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SULMIERZYCE

FOT. www.sulmierzyce.pl

Podpisali umowę na przebudowę

Pod koniec lipca burmistrz Sulmierzyc Dariusz Dębicki podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ścieżki
pieszo-rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na alei Klonowicza
w Sulmierzycach”. Koszt inwestycji
to ponad 220 tys. zł.
Zadanie polegać będzie na wprowadzeniu na odcinku pomiędzy ulicą Poznańską a Wąską elementów małej architektury oraz nowych nasadzeń, które mają na celu urozmaicenie istniejącej już zieleni. Mała architektura, która tam powstanie, służyć będzie edukacji, wypoczynkowi i rekreacji, a ponadto nada temu miejscu swoisty charakter. Przybę-

dzie także sporo ławek oraz koszy na śmieci. Wszystkie elementy harmonijnie zostaną wkomponowane w poszczególne
wnętrza, które łączy ścieżka pieszo-rowerowa. Na pozostałym terenie będzie trawnik.
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi na ścieżce rowerowej powstanie nawierzchnia typu Hanse Grande, natomiast okrągłe placyki zrobione będą
z kostki granitowej. Przy realizacji prac
odtworzony zostanie zarys krawężnika
granitowego, a przy nim wykonana będzie opaska z kostki granitowej.
Tak więc na tym terenie powstanie
miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe, idealne do spędzania wolnego czasu.
OPRAC. (ANKA)

JUBILEUSZ

10-lecie Stowarzyszenia Klub ART
We wtorek, 14 sierpnia, o godzinie 18.00 w krotoszyńskim Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka odbędzie się wernisaż wystawy oraz koncert muzyczny z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Klub ART.
Na wystawie zaprezentowane zostaną rzeźby, płaskorzeźby, grafiki, fotografie
oraz obrazy wykonane w ostatniej dekadzie przez członków stowarzyszenia
i uczestników warsztatów.
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia

Klub ART jest rozwijanie potencjału lokalnego środowiska. Klub pragnie uwrażliwiać i podnosić kompetencje społeczności lokalnej.
Podczas imprezy jubileuszowej nie
zabraknie wykładów dla odbiorców wystawy. Zwieńczeniem będzie koncert
skrzypcowy Zuzanny Wasielewskiej.
OPRAC. (GRZELO)
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Rozmaitości

PŁYWANIE

FOT. Adam Niedziela

Na obozie w Niemczech Świetny start Moniki Jadczak

W lipcu 55-osobowa grupa członków
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z terenu powiatu krotoszyńskiego
wraz z opiekunami przebywała przez
kilka dni na obozie strażackim
w miejscowości Kandel (powiat Germersheim) w Niemczech. Było to już
siódme spotkanie młodzieży strażackiej z tych dwóch powiatów.
Celem obozu było zacieśnienie więzi,
wymiana poglądów pomiędzy młodymi strażakami oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim iangielskim.
W programie znalazło się wiele atrakcji, jak choćby wizyta w akwaparku

w miejscowości Hockenheim czy pobyt
w Holiday Park w miejscowości Hasloch,
a także zawody sprawnościowe we wspomnianym akwaparku.
Następne takie spotkanie odbędzie
się w 2020 roku na terenie powiatu krotoszyńskiego.
Wyjazd grupy polskiej oraz wspólny
pobyt na obozie został dofinansowany ze
środków Fundacji Polsko-Niemieckiej
Wymiany Młodzieży oraz wsparty materialnie przez Starostwo Powiatowe, Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Krotoszynie, urzędy z powiatu krotoszyńskiego i sponsorów.
OPRAC. (ANKA)

21 lipca w Cichowie zorganizowano zawody pływackie. Do rywalizacji przy stą pi ło 85 zawod ni ków.
Znakomicie spisała się Monika
Jadczak.
Zawodnicy mieli do przepłynięcia 1500 metrów między bojami, które
wytyczały trasę. Nad przebiegiem zmagań
i bezpieczeństwem startujących czuwali
ratownicy WOPR.
Zwyciężył Grzegorz Ćwikła z Koszalina, a drugi był Filip Orłowski z Poznania.
Trzecia do mety dopłynęła Monika Jadczak z Krotoszyna, tym samym triumfując w gronie kobiet.
(ANKA)

BIEGI

12-godzinny wysiłek
Asp. sztab. Dariusz Rybka, funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP
w Krotoszynie, startował w 12-godzinnym ultra biegu w Krakowie, potocznie zwanym NUD-ą.
Nocny Ultra Dystans to nie lada wyzwanie dla osób, które chcą zmierzyć się
z własnymi ograniczeniami fizycznymi
i psychicznymi. Strażak z Krotoszyna
w trakcie 12-godzinnego biegu pokonał
dystans 72 km i 950 m. Gratulujemy!
(ANKA)

FOT. asp. sztab. Dariusz Rybka

STRAŻ POŻARNA
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WIĘC WIEC!

Kolejni znakomici artyści w Krotoszynie
W ostatnią sobotę lipca na krotoszyńskim rynku odbył się kolejny
koncert z cyklu WIĘC WIEC!, którego
organizatorem jest Krotoszyński
Ośrodek Kultury. Tym razem wystąpili Dyzmatronik, Leski oraz Kuba
Badach.
Zespół Dyzmatronik (Artur „Sosen”
Klimaszewski, Maciej „Maciora” Balcewicz i krotoszynianin Jakub „Gonzo”
Woźniak) jest trudny do zdefiniowania
pod względem gatunku muzycznego.
Każdy z jego członków to muzyczna indywidualność, ich twórczość jest wypadkową synth-popu, rocka, electropunku. Zespół nagrał serię teledysków promujących
swoją płytę, brał udział w wielu festiwalach. Zwyciężył w przeglądzie Demostacja, organizowanym przez KontenerART,
a także uczestniczył w programie Must
Be the Music.
Leski, czyli Paweł Leszoski, zadebiutował albumem „SPLOT” w czerwcu 2015 roku. Napisał wszystkie teksty
i skomponował do nich muzykę. W swoich utworach miesza różnorodne style,
intryguje słowem. Twórczość Leskiego
można określić mianem ambitnego alternatywnego popu.

Kuba Badach jest obecny na scenie
muzycznej od 30 lat – jako wokalista,
kompozytor i producent. Ma za sobą setki koncertów i muzycznych kooperacji
z plejadą najjaśniejszych gwiazd polskiej
sceny. Stworzył album „Oldschool”, będący pierwszym solowym, autorskim krążkiem w dorobku artysty. – „Oldschool”
oznacza coś staroświeckiego, wywodzącego się ze „starej szkoły”. Tytuł mógłby
więc sugerować, że napisałem i nagrałem
muzykę w jakiejś konkretnej retro stylistyce, np. w stylu brzmienia lat 60. Tak
jednak nie jest. Dla mnie „oldschool” jest
pewnym hasłem, odnoszącym się do sposobu pisania i aranżowania piosenek.

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
10-16 sierpnia

godz. 10.00 – JAK ZOSTAĆ CZARODZIEJEM –
Meksyk/Wlk. Brytania, animowany, 97' - 2D dubbing
godz. 14.30 – JAK ZOSTAĆ CZARODZIEJEM –
Meksyk/Wlk. Brytania, animowany, 97' - 2D dubbing
godz. 16.15 – ANT-MAN I OSA – USA/Wlk.
Brytania, akcja/sci-fi, 120' - 3D dubbing

Od dziecka najbardziej poruszały mnie
utwory, w których dużo się działo, w których ciekawe melodie osadzone były
na bogatych strukturach harmonicznych,
spiętych wielopłaszczyznowymi aranżacjami – tak o swojej płycie mówi Kuba Badach.
Na zakończenie koncertu, przy gorącym aplauzie licznej publiczności, wokalista zaśpiewał utwór Zbigniewa Wodeckiego, oddając tym samym hołd temu artyście, a także Korze, czyli Oldze Aleksandrze Sipowicz, która zmarła tego dnia.
(NOVUS)
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godz. 18.30 – ANT-MAN I OSA – USA/Wlk. 17-19 sierpnia
Brytania, akcja/sci-fi, 120' – 2D dubbing
XXII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej
godz. 20.45 – ANT-MAN I OSA – USA/Wlk. BuskerBus na krotoszyńskim rynku.
Brytania, akcja/sci-fi, 120' - 2D napisy
18-19 sierpnia
Wtorki-czwartki
1. Grand Prix Wielkopolski w Piłce Ulicznej
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci
w Szkole Podstawowej nr 3.
w wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie
Do 28 sierpnia
I LO.
„Sposób na dobre wakacje” – Krotoszyńska Biblioteka
11 sierpnia
Publiczna zaprasza dzieci wraz z rodzicami
Trzeci koncert z cyklu WIĘC WIEC!
na krotoszyńskim rynku.
do udziału w bezpłatnych zajęciach.

Do 31 sierpnia

Wystawa ekspozycji Radosława Barka „Miasta,
miasteczka, krajobrazy – szkice z podróży”
w Muzeum Regionalnym.
Wystawa fotograficzna pt. „Dziecko”
w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.
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KOLARSTWO

Triumf Kubika, Paterek pomylił trasę
Świetnie spisał się Krzysztof Kubik
w XV Klasyku Kłodzkim, zaliczanym
do Pucharu Polski w Supermaratonach Szosowych. Nasz kolarz wygrał
swoją kategorię wiekową. Z kolei
w kategoriach żartu – za kilka
lat – swój start wspominać będzie
Artur Paterek, który... pomylił trasę,
pokonując prawie 30 km więcej.
Organizatorzy przygotowali dla
uczestników trzy dystanse – mini (67
km), mega (110 km) oraz giga (168
km). – Trasa była świetnie przygotowana,
poczynając od oznakowania, poprzez bufety, a kończąc na nowo wyłożonym asfalcie w niektórych miejscach. Maraton zaliczany był do klasyfikacji Pucharu Polski – mówi K. Kubik.
W zawodach zaprezentowało się
czterech przedstawicieli powiatu krotoszyńskiego – Krzysztof Kubik, Artur Pa-

terek, Tomasz Mosiński i Piotr Tyrakowski. Dwaj ostatni ścigali się na dystansie
mini. T. Mosiński pokonał trasę w czasie 2: 40: 53, zajmując 84. miejsce w klasyfikacji generalnej, a P. Tyrakowski zajął 129. pozycję z wynikiem 3: 09: 19.
K. Kubik stanął na najwyższym stopniu podium w swojej kategorii, jednocześnie plasując się na dwunastym miejscu
w open (6: 13: 33). – Jechało mi się całkiem dobrze, mimo trudnych warunków

pogodowych. Z wyniku jestem zadowolony. Cieszy też awans w na trzecie miejsce
w klasyfikacji generalnej PPSS. Niezwykle trudno będzie utrzymać tę lokatę, ale
będę walczył z całych sił – zakomunikował kolarz.
Niezwykłą przygodę na trasie przeżył
Artur Paterek. – Swego czasu myślałem,
że opisałem już wszystkie aspekty maratonów kolarskich w Polsce. Tym razem
na trasie powrotnej z Czech, w Mostwicach, grupa, w której jechałem, zamiast
skręcić w prawo, pojechała w lewo. Przez
dodatkową „wycieczkę” straciłem ponad
godzinę i przejechałem 29 km więcej. Ze
startu wyszedł bardzo dobry trening, bo
przecież w tych okolicznościach o okazałym wyniku nie może być mowy. Ostatecznie na pokonanie trasy potrzebowałem 7: 30: 38, zajmując 30. miejsce
open – powiedział A. Paterek.
(GRZELO)

SUMO

Medaliści MŚ na spotkaniu z burmistrzem
27 lipca w gabinecie burmistrza Franciszka Marszałka doszło do uroczystego spotkania z uczestnikami Mistrzostw Świata w Sumo. Prezes PZS,
Dariusz Rozum, oraz medaliści, Aron
Rozum i Michał Fabianowski, podzielili się wrażeniami z pobytu na Tajwanie.
Przypomnijmy, że dla naszej reprezentacji był to historyczny turniej. – Jest
to największy od dziesięciu lat sukces polskiego sumo na MŚ. Cała kadra zasłużyła
na wielkie brawa, a nasi zawodnicy wrócili do kraju z jedenastoma krążkami – oznajmił Dariusz Rozum, prezes
Polskiego Związku Sumo. Mieszkańcy
powiatu krotoszyńskiego najwięcej uwagi
skupiali na starcie trójki naszych sumoków – Olimpii Robakowskiej, Arona Rozuma i Michała Fabianowskiego.
Niestety, miło swojego wyjazdu
na MŚ nie będzie wspominać pierwsza
z wymienionych. – Olimpia od kwietnia
walczyła z kontuzją kostki, która wpłynęła na jej przygotowania. Rok temu radowaliśmy się z jej postawy w Mongolii.
Tym razem naszej zawodniczce poszło gorzej, ale wierzymy w jej umiejętności
i szybki powrót na szczyt w swojej kategorii wagowej – powiedział D. Rozum.
Dla M. Fabianowskiego i A. Rozuma
były to wyjątkowe zawody, które na długo
pozostaną w ich pamięci. Bardziej doświadczony Aron po raz pierwszy na MŚ rywalizował w kategorii 115 kg. Rozpoczął od wygranej z Rosjaninem, następnie pokonał
Amerykanina, a w walce o finał okazał się
lepszy od potężnie zbudowanego Bułgara.
Krotoszynianin w finale nie sprostał Mon-

gołowi, lecz śmiało można powiedzieć, iż
poległ o włos, upadając poza dohyo kilka
setnych sekundy wcześniej od rywala.
– Mój półfinałowy przeciwnik jest
wicemistrzem Europy – zaznaczył A. Rozum. – Szczególnie żałuję starcia finałowego z reprezentantem Mongolii. Jak
trafnie podsumowali obserwatorzy, dzieliło mnie kilkanaście centymetrów od wysłuchania Mazurka Dąbrowskiego. Niestety, przy moim ataku to ja pierwszy wypadłem poza dohyo – dodał.
Aron pokusił się więc o niespodziankę, bowiem przez lata rywalizował w kategorii 85 kg. Na dohyo, mierząc się ze znacznie cięższymi zawodnikami, wykazywał
się nie tylko szerokim wachlarzem umiejętności technicznych, często uruchamiając niekonwencjonalne ataki, ale przede
wszystkim szybkością oraz sprytem.
Radość, ale też niedosyt odczuwał
młodszy z naszych reprezentantów – M.

Fabianowski. – Był to mój pierwszy start
na tak dużej imprezie i muszę przyznać,
iż stres dawał się we znaki – stwierdził sumoka. – Przed startem w ciemno brałem
brązowy medal w juniorskiej drużynie
oraz piąte miejsce w zmaganiach indywidualnych. Teraz jednak żałuję swojej walki o brąz, ponieważ nie byłem gorszy
od rywala. Odczuwam w sobie pozytywną, sportową złość i postaram się zrewanżować temu przeciwnikowi na kolejnych
międzynarodowych zawodach – zapowiedział.
Michał i Aron podkreślili, że ich dobry start w Taoyuan na Tajwanie możliwy
był dzięki świetnym przygotowaniom. – Spędziliśmy trzy tygodnie w Tokio, gdzie na każdym treningu mieliśmy
od 15 do 20 sparingpartnerów. Tak udane
testy zaowocowały tym, że w swojej kategorii zostałem najlepszym zawodnikiem
sumo w Europie – powiedział Aron.

– Nie od dziś wiadomo, że Japonia
czy Mongolia słyną z wielu utalentowanych zawodników. Każdy trening w tych
warunkach zbliża nas do ich poziomu.
Warto podkreślić, że w kategorii juniorskiej najlepsza okazała się kadra Japonii
przed Mongolią, a zespół ze mną w składzie uplasował się na najniższym stopniu
podium – spuentował Michał.
Pobyt na Tajwanie zwycięsko zakończył też Dariusz Rozum, prezes
PZS. – Od dziesięciu lat starałem się
wprowadzić do światowego sumo dwie
nowe kategorie. W końcu działacze wyrazili zgodę na stworzenie grupy półśredniej mężczyzn, ważących nie więcej
niż 100 kg, natomiast w gronie kobiet dodano kategorię do 73 kg – wyjaśnił.
Kolejnym sukcesem krotoszyńskiego
działacza jest wywalczenie organizacji MŚ
w 2020 roku w naszym kraju. – Egipcjanie odbyli wiele rozmów w kuluarach,

aby mieć możliwość goszczenia najlepszych sumokow na świecie. Mimo to udało nam się pokonać ich w głosowaniu.
Wygraliśmy dość wyraźnie – 16: 4. Ponadto było wiele dyskusji na temat dołączenia naszej dyscypliny do grona olimpijskich w 2024 roku. Jeśliby do tego doszło,
mój syn Aron obiecał, że zaprezentuje się
na IO – stwierdził D. Rozum.
Na MŚ polska reprezentacja w gronie
juniorskim wywalczyła sześć medali.
Na trzecim stopniu podium stanęli Adrian Gondek (LUKS Lubzina), Damian
Wróbel (Rokita Brzeg Dolny), Patrycja
Dyszkiewicz (LKS Spartakus Pyrzyce)
oraz Sara Król (UKS Niedźwiadek Warszawa). Ponadto brąz wywalczyliśmy
w rywalizacji drużynowej. Męski team
stworzyli M. Fabianowski, D. Wróbel, Jakub Nowakowski oraz A. Gondek.
W żeńskim zespole wystąpiły P. Dyszkiewicz, S. Król oraz Adrianna Adaszek.
W zmaganiach seniorów srebro wywalczyli A. Rozum (115 kg) oraz Jacek
Piersiak (KS Sumo Rzeszów, open). Brązowe medale zdobyli Mateusz Linka
(UKS Niedźwiadek Warszawa, +115 kg)
i Magdalena Macios (LUKS Lubzina, 65
kg). Ponadto na najniższym stopniu podium stanęła drużyna w składzie: A. Rozum, Paweł Wojda oraz M. Linka.
Na spotkaniu z burmistrzem Marszałkiem krotoszyńscy zawodnicy zaprezentowali medale z MŚ. Nie zabrakło też
pamiątkowych zdjęć oraz oglądania walk
naszych sumoków.
(GRZELO)
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POD NASZYM PATRONATEM

A Seree Tee ponownie zwycięzcą

Summer Cup!
Trzeci raz z rzędu ekipa A Seree Tee
okazała się najlepsza w turnieju
Summer Cup. W finale dziesiątej
edycji imprezy późniejsi triumfatorzy
remisowali po regulaminowym czasie gry z LZS-em Kobierno-Tomnice 1: 1. W dogrywce do siatki trafili
Mikołaj Marciniak i Dawid Przybyszewski, zapewniając AST zwycięstwo.
Rozgrywki finałowe rozpoczęły się
o godzinie 14.00 na orliku przy Zespole
Szkół nr 3. Jako pierwsze na boisku pojawiły się drużyny MTV i Albatrosy. Pojedynek dwóch zespołów, które występowały w niedawnym półfinale Mistrzostw
Polski Playareny, stał na bardzo wysokim
poziomie. Minimalnie lepsza okazała się

drużyna z Bud, wygrywając 2: 1.
Potem zmierzyły się kolejne ekipy,
które miały możliwość rywalizacji
w Pruszkowie. Z zaciętego pojedynku
zwycięsko wyszło AST, pokonując Pancom Zduny 3: 1. Spotkanie Pro-Metu
z Tornadem było dość jednostronne. Zespół z Koźmina Wlkp. pewnie wygrał 3: 0. Bardzo wyrównana była za to
konfrontacja Marbudu z połączonymi siłami Kobierna i Tomnic. Ostatecznie LZS
zwyciężył 3: 2.
Przed półfinałami przeprowadzono
konkurs rzutów karnych, który zorganizowała Akademia Piłkarska Reissa w Krotoszynie. Golkiper LZS-u, Bartosz Jarysz,
miał okazję zmierzyć się z młodymi piłkarzami. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową nagrodę rzeczową.

W pierwszym półfinale ekipa AST
zmierzyła się z Albatrosami. Obrońcy tytułu rozpoczęli lepiej, obejmując prowadzenie. Rywale jednak nie spasowali

i po regulaminowych 30 minutach było 2: 2. Krótko przed końcowym gwizdkiem wielką szansę zaprzepaściły Albatrosy. Świetnie w bramce spisał się jednak
Jakub Nelle, broniąc rzut karny i tym samym utrzymując swój zespół w grze.
Bramkarz AST był też bohaterem serii
rzutów karnych, w których jego drużyna
wygrała 3: 2.
Drugim finalistą został LZS Kobierno-Tomnice, który w pojedynku półfinałowym z Pro-Metem już do przerwy prowadził różnicą trzech trafień. Po zmianie
stron LZS kontrolował sytuację na boisku, wygrywając ostatecznie 3: 1.
Trzecie miejsce w turnieju zajęły Albatrosy, które po dogrywce ograły 3: 2 koźmiński Pro-Met. W finale natomiast
po trafieniu Szymona Jankowskiego pro-

Składy finalistów:
AST: Jakub Nelle - Marcin Nowak, Karol Krystek, Łukasz Budziak, Mikołaj Gruchaj,
Dawid Przybyszewski, Daniel Olejnik, Łukasz Zuziak, Przemysław Kołaski, Mateusz
Marciniak, Szymon Sekula, Mikołaj Marciniak, Mateusz Mizerny
LZS Sokół: Bartosz Jarysz, Jacek Kalak, Adrian Straburzyński, Szymon Jankowski,
Mikołaj Kaźmierczak, Szymon Smoliński, Marcin Smoliński, Adam Adamski, Kamil
Czubak, Jędrzej Ciesiak, Dominik Jędrkowiak, Daniel Baran, Dawid Panek

wadził LZS. Obrońcy tytułu wyrównali
za sprawą Dawida Przybyszewskiego i spotkanie zakończyło się remisem. W dogrywce doświadczony zespół AST strzelił
kolejne dwa gole, dzięki czemu trzeci raz
z rzędu wygrał turniej Summer Cup.
Indywidualne wyróżnienia i nagrody
najlepszym graczom wręczyli Roman
Wosiek z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, Waldemar Wronecki z Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego oraz Paweł Lisiak i Patrycja
Puźniak z firmy Mahle.
Królem strzelców został Maciej Klinkosz (Pro-Met), który zdobył osiem bramek. Najlepszym zawodnikiem – według
redakcji Gazety Lokalnej KROTOSZYN – był Dawid Przybyszewski (AST).
Pośród piłkarzy młodego pokolenia wy-

różniono Kamila Krysztofowicza (Albatrosy), za najlepszego bramkarza uznano
Jakuba Nelle (AST), a MVP imprezy został Dominik Jędrkowiak (LZS).
Organizatorzy zdecydowali się wyróżnić także po jednym zawodniku z drużyn grających w półfinałach. Wybór padł
na Łukasza Zuziaka (AST), Mateusza Lisa (Pro-Met), Arkadiusza Szczotkę (Albatrosy) i Bartosza Jarysza (LZS). – Pragnę
podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację jubileuszowej X edycji Summer Cup. W tym roku

gościliśmy zespoły spoza powiatu krotoszyńskiego, co świadczy o rosnącym poziomie oraz renomie naszego turnieju.
W szczególności dziękuję Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie oraz licznym sponsorom. Jestem wdzięczny także sędziom,
którzy wykonali ciężką pracę. Już teraz
zapraszam wszystkich na XI edycję. Można spodziewać się szeregu pozytywnych
zmian – powiedział Robert Stawowy, organizator turnieju.
(GRZELO)
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