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Czytaj na str. 4
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odpady – krok 
po kroku – część II
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Czytaj na str. 10

� WYDARZENIE 

Festyn na pożegnanie
lata w SP nr 1

Czytaj na str. 12
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POD NASZYM PATRONATEM

Zjednoczyli siły 
we wspólnym celu!

Czytaj str. 5

AKCJA

Charytatywny 
Maraton FitnessMa ło kto w Kro to szy nie nie zna fir my

Daf -Mal, któ ra ofe ru je usłu gi ogól no -
bu dow la ne. Zna czy ona co raz wię cej
nie tyl ko w po wie cie, ale w ca łej Wiel -
ko pol sce, a gro no za do wo lo nych
klien tów nie ustan nie się po więk sza.
Na zwa fir my wy wo dzi się od pierw -
szych li ter imie nia i na zwi ska jej wła -
ści cie la – Da riu sza Fa bia now skie go,
a tak że te go, co wy ko ny wa ła w po -
cząt ko wej fa zie roz wo ju, czy li ma lo -
wa nia. Dziś wie lu miesz kań ców Kro -
to szy na, ale nie tyl ko, da rzy ją ogrom -
nym za ufa niem, gdyż w za mian mo że
li czyć na so lid ne, es te tycz ne i do bre
ja ko ścio wo usłu gi. Dziś to pręż nie
i z roz ma chem dzia ła ją ca fir ma. Nie -
wie lu jed nak wie, że pierw szą sie dzi -
bą Daf -Ma lu by ła piw ni ca w blo ku
miesz kal nym, a przez sześć lat pan
Da riusz dzia łał sam. Po cząt ki na -
praw dę nie by ły ła twe. 

Ta wy jąt ko wa hi sto ria ma swój po czą -
tek w stycz niu 1994 ro ku. Wów czas do -
bie gła koń ca osiem na sto mie sięcz na służ -
ba woj sko wa pa na Da riu sza. – Otrzy ma -
łem pro po zy cję wstą pie nia do po li -

cji – mó wi. – Zło żo ne zo sta ły po trzeb ne
do ku men ty, wy ko na no ba da nia le kar skie,
wszyst ko by ło za ła twio ne. Po zo sta ła je dy -
nie kwe stia mo je go pod pi su i mo głem
pójść na trzy let nie szko le nie do War sza -
wy. Nie by ły to cie ka we la ta dla pol skiej
po li cji. Więc osta tecz nie nie zde cy do wa -
łem się na to, cze go dzi siaj nie ża łu ję.

Przy szły wła ści ciel bu dow la ne go im -
pe rium sta nął przed nie la da dy le ma tem.
W ży ciu bo wiem coś trze ba ro bić. Py ta nie
brzmia ło: „co?”. Od po wiedź nie by ła
oczy wi sta ze wzglę du na trud ne dla pol -
skiej go spo dar ki cza sy. 

do koń� cze nie na stro nie 7

DAF-MAL

Fachu w rękach nikt 
nam nie odbierze...



W Smo sze wie po raz trze ci od by ła
się im pre za pod na zwą „Ka czor”. Dla
mi ło śni ków jeź dziec twa przy go to wa -
no pięć kon ku ren cji. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły Sto wa -
rzy sze nie „Smo szew Na sza Wio ska”, Re kre -
acyj ny Klub Jeź dziec ki Kro to szyń ska Ka -
wal ka da i Kro to szyn Współ dzia ła my. Wy -
da rze nie do fi nan so wa no z bu dże tu gmi ny
Kro to szyn w ra mach ini cja ty wy lo kal nej.

W wy ści gu kłu sem naj lep sza by ła Na -
ta lia Na my ślak, wy prze dza jąc Do mi ni kę
Ja sik i Ka ri nę Kraw czyk. W ga lo pie

trium fo wał Ka rol Wod ni czak, dru gie
miej sce za ję ła Kin ga Szczot ka, a trze ci był
Mar cin Wi tek. Po wo że nie za przę ga mi
wy grał Ro man Au gu sty niak, a za nim
upla so wa li się Mi ro sław Hof man i An -
drzej Śpi tal niak. W kon ku ren cjach spraw -
no ścio wych zwy cię żył Mar cin Wi tek,
a ko lej ne lo ka ty za ję li Mar cin Ma łec ki i Ja -
go da Ste fań ska. 

Głów ną kon ku ren cją było zry wa nie
ka czo ra. By ło to nie ła twe za da nie, po nie -
waż jeź dziec mu siał sta nąć na swo im ru -
ma ku. Zwy cięż czy nią zo sta ła Ja go da Ste -
fań ska. Naj lep szych jeźdź ców na gro dzo -

no pu cha ra mi, dy plo ma mi i drob ny mi
upo min ka mi. 

Uczest ni cy im pre zy mie li oka zję
obej rzeć po kaz gru py ta necz no -we ster no -

wej Dal las Co un try, któ ry wpro wa dził
wszyst kich w kli mat Dzi kie go Za cho du. 

(NO VUS)
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SMOSZEW

Trzecia edycja „Kaczora”

19 wrze śnia o go dzi nie 11.00
na pla cu bu do wy no wej czę ści szpi -
ta la po wia to we go w Kro to szy nie od -
bę dzie się uro czy stość pod pi sa nia
i wmu ro wa nia Ak tu Erek cyj ne go. Za -
pro sze ni na nią zo sta li przed sta wi -
cie le władz sa mo rzą do wych – po -
wia to wych i gmin nych oraz wo je -
wódz kich. 

Na uro czy sto ści obec ni bę dą rów nież
pra cow ni cy szpi ta la oraz re pre zen tan ci
wy ko naw cy in we sty cji. Po prze mó wie -
niach sta ro sty Sta ni sła wa Szczot ki oraz
dy rek to ra Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Kro to szy -
nie – Krzysz to fa Ku row skie go – doj dzie
do pod pi sa nia Ak tu Erek cyj ne go przez
przed sta wi cie li gmin i po wia tu. Na stęp -
nie do ku ment ten zo sta nie wło żo ny
do spe cjal nej tu by, do któ rej tra fią tak że
ak tu al ne zdję cia szpi ta la oraz pla cu bu do -
wy, wy cin ki z lo kal nych ga zet i mo ne ta.
Tu ba zo sta nie za mknię ta i wmu ro wa na
w wy zna czo nym miej scu. 

W pla nach jest też po świę ce nie pla cu
bu do wy. Po nad to pod pi sa ny zo sta nie dru -
gi eg zem plarz Ak tu Erek cyj ne go, któ ry
wy eks po no wa ny bę dzie póź niej w głów -
nym ho lu szpi ta la, na Izbie Przy jęć. 

W związ ku z uro czy sto ścia mi w go -
dzi nach 7.00-15.00 z użyt ko wa nia dla
cho rych, per so ne lu i od wie dza ją cych wy -
łą czo ne bę dą miej sca par kin go we na te re -
nie szpi ta la przy wjeź dzie od ul. Kon sty -
tu cji 3 Ma ja. Sa mo cho dy moż na bę dzie
za par ko wać na miej scach już wcze śniej
do te go wy zna czo nych, wzdłuż ul. Kon -
sty tu cji 3 Ma ja po stro nie wschod niej
oraz na chod ni ku przy blo ku Kon sty tu -
cji 3 Ma ja 1. 

Bu do wa no wej czę ści szpi ta la, któ ra
roz po czę ła się w kwiet niu, pro wa dzo na
jest w ra mach pro jek tu „Wspar cie re wi ta -
li za cji fi zycz nej, go spo dar czej i spo łecz nej
po przez roz bu do wę Szpi ta la Po wia to we -
go w Kro to szy nie, słu żą cą kon cen tra cji
roz pro szo nych usług me dycz nych w jed -
nej lo ka li za cji”. In we sto rem te go przed się -
wzię cia jest sta ro stwo, zaś wy ko naw cą
Kon sor cjum Firm: Kom pu tro nik Biz -
nes Sp. z o.o. (Li der) oraz In fra con Sp.
z o.o. Sp. K. (czło nek kon sor cjum).

In we sty cja, któ ra ma kosz to wać 24,5
mln zł, moż li wa jest dzię ki po zy ska niu
przez po wiat po życz ki w ra mach ini cja ty -
wy JES SI CA 2 w wy so ko ści 20 mln zł.
Prze wi dzia ny ter min za koń cze nia prac to
wrze sień przy szłe go ro ku. 

OPRAC. (AN KA) 

SZPITAL

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego 

F
O

T
. 
A

rc
h
iw

u
m

 S
P

 Z
O

Z
 w

 K
ro

to
s
z
y
n
ie



3Aktualności

258 osób do ro słych oraz pra wie 150
dzie ci wzię ło udział w bie gu cha ry ta -
tyw nym na rzecz kro to szyń skich har -
ce rzy. Naj szyb ciej 5-ki lo me tro wą tra -
sę po ko nał Ka mil Frąc ko wiak. Dla
na sze go Huf ca ZHP uda ło się ze brać
po nad 4,5 ty sią ca zło tych. 

Przy po mnij my, że kro to szyń scy har -
ce rze stra ci li swo ją sie dzi bę i wie le cen -
nych dla huf ca rze czy na sku tek po ża ru,
do któ re go do szło przed dwo ma mie sią ca -
mi. – Ilość osób, któ re przy szły w so bot -
nie po po łu dnie na kro to szyń ski ry nek,
prze ro sła na sze wszel kie ocze ki wa nia.
W imie niu har ce rzy dzię ku ję wszyst kim
za to, że zde cy do wa li się po ko nać tra sę
pię ciu ki lo me trów, bie gnąc czy ja dąc
na ro we rze. Świet nie za pre zen to wa ły się
naj młod sze zu chy, któ re z uśmie chem
na twa rzach prze bie gły spe cjal ną pę tlę
na ryn ku – po wie dzia ła Mo ni ka Kwiat -

kow ska, or ga ni za tor ka wy da rze nia. 
Pierw szy do me ty do biegł Ka mil

Frąc ko wiak, a za nim upla so wa li się Do -

mi nik Ry chlik oraz Mi ko łaj Ka lak. Wa -
run kiem uczest nic twa w bie gu by ło
wrzu ce nie mi ni mum 10 zło tych do pusz -

ki. W su mie na rzecz huf ca uda ło się zgro -
ma dzić po nad 4,5 ty sią ca zło tych. 

– Chcia ła bym po dzię ko wać każ de -
mu, kto za an ga żo wał się w or ga ni za cję wy -
da rze nia, roz po czy na jąc od spon so rów,
a koń cząc na wo lon ta riu szach. Ta kie

przed się wzię cia po ka zu ją, że miesz kań cy
po wia tu kro to szyń skie go ma ją wiel kie ser -
ca i za wsze chęt nie po ma ga ją po trze bu ją -
cym – pod su mo wa ła M. Kwiat kow ska. 

(GRZE LO)

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

POD NASZYM PATRONATEM

Zjednoczyli siły we wspólnym celu!
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7 wrze śnia miał miej sce ofi cjal ny od -
biór dwóch wy re mon to wa nych dróg
po wia to wych – uli cy Zam ko wy Fol -
wark w Kro to szy nie i pierw sze go eta pu
ul. Cie szyń skie go w Koź mi nie Wlkp.
Przy re ali za cji obu in we sty cji w kosz -
tach par ty cy po wa ły gmi ny i po wiat.

Wy re mon to wa ny od ci nek na ul.
Zam ko wy Fol wark, w kie run ku wsi
Osusz, ma dłu gość 186 me trów. – Pra ce
po le ga ły na fre zo wa niu ist nie ją cej na -
wierzch ni i wy re mon to wa niu pod ło ża,
wy ko na niu war stwy ście ral nej o gru bo -
ści 5 cen ty me trów oraz umoc nie niu po -
bo czy – mó wił Krzysz tof Je li now ski, dy -
rek tor Po wia to we go Za rzą du Dróg. Cał -
ko wi ty koszt in we sty cji wy niósł 64 tys.
zł. – W po ło wie kosz ty po kry ła gmi na
Kro to szyn – do dał K. Je li now ski. 

Prze bu do wa po nad 700-me tro we go
od cin ka uli cy Cie szyń skie go w Koź mi nie
Wlkp. kosz to wa ła 2,1 mln zł. By ła to
wspól na in we sty cja po wia tu kro to szyń -
skie go i gmi ny Koź min Wlkp. – Dro ga zo -
sta ła grun tow nie prze bu do wa na, a po jej
le wej stro nie wy bu do wa no chod nik i zjaz -
dy do po se sji. Wy ko na li śmy peł ną pod bu -
do wę, na któ rej po ło żo no dwie war stwy

ma sy bi tu micz nej w stan dar dzie po zwa -
la ją cym na po ru sza nie się po dro dze cięż -
kich po jaz dów – wy ja śnił K. Je li now ski.  

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka pod kre -
ślił, że de cy du ją ce zna cze nie przy tej in we -
sty cji mia ła współ pra ca po mię dzy po wia -
tem a gmi ną. Po dzię ko wał bur mi strzo wi
Ma cie jo wi  Brat bor skie mu i rad nym
z gmi ny Koź min Wlkp. za tę współ pra cę. 

Z ko lei bur mistrz Koź mi na Wlkp.
po wie dział, że jest to in we sty cja, któ ra
przez la ta by ła wy cze ki wa na. Udział gmi -
ny w re ali za cji te go za da nia opie wa na po -
nad 2 mi lio ny zło tych, wli cza jąc w to ka -
na li za cję, któ rą wy ko na no wcze -
śniej. – Cie szę się, że uli ca Cie szyń skie go
zo sta nie wy bu do wa na w ca ło ści. Jak waż -
ne by ło to za da nie, niech świad czy fakt, że
nie daw no do szło do zda rze nia dro go we go
mię dzy Wał ko wem a Koź mi nem i ca ły
ruch z kra jów ki był kie ro wa ny na tę wła -
śnie uli cę – oznaj mił M. Brat bor ski.

Już wkrót ce ru szy dru gi etap prze bu -
do wy ul. Cie szyń skie go, któ ry bę dzie fi -
nan so wa ny z trzech źró deł: Pro gra mu
Roz wo ju Gmin nej i Po wia to wej In fra -
struk tu ry Dro go wej na la ta 2016-2019
oraz bu dże tów po wia tu i gmi ny Koź min.

(NO VUS)

POWIAT

Kolejne inwestycje drogowe
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13 wrze śnia w sie dzi bie Przed się -
bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie od by -
ła się kon fe ren cja pra so wa, w trak -
cie któ rej do szło do pod pi sa nia umo -
wy na re ali za cję na stę pu ją cych in -
we sty cji – in sta la cji do prze twa rza -
niu osa du oraz in sta la cji fo to wol ta -
icz nej, a tak że roz bu do wy sie ci wo -
do cią go wej na te re nie aglo me ra cji
Kro to szy na.

– Chce my ogło sić, że ca ły pro ces wy -
ko na nia do ku men ta cji, prze pro wa dze nia
prze tar gów, uzy ska nia do fi nan so wa nia
i wy bo ru wy ko naw cy do biegł koń -
ca – oznaj mił Mar cin Jam ry, pre zes
PGKiM. – Jest z na mi pa ni Ma ria Plu -
ta – pre zes fir my Hy dro -Mar ko, któ ra wy -
gra ła prze targ ogól no kra jo wy na in sta la cje
prze twa rza nia osa du oraz na in sta la cje fo -
to wol ta icz ne. To in we sty cja rzę du 3 mi -
lio nów zło tych. Jest tak że pa ni He le na Ju -
sko wiak, któ rej fir ma bę dzie po rząd ko -
wać ca łą go spo dar kę wod no -ka na li za cyj -
ną w ob rę bie uli cy Ko by liń skiej. Na tę
chwi lę war tość tej in we sty cji to po -
nad 300 ty się cy zło tych.

Roz bu do wa sie ci wo do cią go wej, ka -
na li za cji sa ni tar nej i desz czo wej ty czy ulic
Wie wió row skie go i Klem cza ka. Na tej
dru giej pla no wa ne jest wy ko na nie 742
me trów ka na li za cji gra wi ta cyj nej
(w tym 68 m przy ka na li ki) oraz 638 m
wo do cią gu. Re zul ta ta mi re ali za cji te go za -
da nia bę dą: udo stęp nie nie te re nów in we -
sty cyj nych dla prze my słu i no we go bu -
dow nic twa miesz ka nio we go, roz bu do wa -
ny ist nie ją cy sys tem prze twa rza nia osa du,
in sta la cja fo to wol ta icz na, ogra ni cze nie

nie kon tro lo wa ne go zrzu tu nie oczysz czo -
nych ście ków sa ni tar nych do wód po -
wierzch nio wych zlew ni rze ki Ba ry czy. Po -
nad to wzro śnie bez pie czeń stwo sa ni tar -
ne mia sta i je go oko lic. Sza cu je się, że in -
we sty cja po chło nie 5-6 mi lio nów zło tych. 

Mar cin Jam ry po in for mo wał, że zo -
stał wzię ty kre dyt na upo rząd ko wa nie ka -
na li za cji wod no -ście ko wej na al. Po wstań -
ców Wiel ko pol skich, któ ra – jak wia do -
mo – bę dzie re wi ta li zo wa na. Koszt wy -
nie sie ok. 2 mln zł. – Wie my, że są to in -
we sty cje, któ rych nie wi dać. Idą na to du -
żo pie nią dze. Ale że by upo rząd ko wać to,
co jest na ze wnątrz, trze ba za wsze za cząć
od te go, co jest pod zie mią – stwier dził
pre zes PGKiM. 

Wspo mniał tak że, że PGKiM zło ży ło
w Urzę dzie Mar szał kow skim wnio sek
w spra wie za in sta lo wa nia w szko łach

na te re nie gmi ny Kro to szyn tzw. po ide -
łek. – Chce my pro mo wać na szą zdro wą,
eko lo gicz ną wo dę. Pro jekt opie wa na pół
mi lio na zło tych – wy ja śnił M. Jam ry.

Bur mistrz Kro to szy na po chwa lił kie -
row nic two przed się bior stwa za ak tyw ne
włą cze nie się w pro ces roz wo ju ca łej gmi -
ny. – Jest to o ty le cen ne, że wszyst kie in -
we sty cje są do fi nan so wa ne ze środ ków ze -
wnętrz nych. To bar dzo do bra tak ty ka.
Na sza gmi na bar dzo du żo z ta kiej po mo -
cy sko rzy sta ła i bę dzie to ro bić na dal.
Chciał bym ser decz nie po dzię ko wać kie -
row nic twu spół ki, bo jest to pra ca zbio ro -
wa. Sta ra nie się o do ta cje wy ma ga wie le
wy sił ku i za an ga żo wa nia. My ślę, że wspo -
mnia ne in we sty cje bar dzo po mo gą w roz -
bu do wie i mo der ni za cji Kro to szy na – po -
wie dział bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

PGKiM

Nowe inwestycje - nowe wyzwania
KOŹMIN WLKP.

Uratowali 34-letniego mężczyznę

Sier żant szta bo wy Ra do sław Świer -
czyń ski i star szy sier żant Ka mil Ma -
tu szak, po li cjan ci z koź miń skie go
ko mi sa ria tu po li cji, ura to wa li ży cie
męż czyź nie, któ ry chciał po peł nić
sa mo bój stwo. Do zda rze nia do szło
wie czo rem 5 wrze śnia. 

Oko ło go dzi ny 20.30 dy żur ny po in -
for mo wał funk cjo na riu szy, iż pe wien
męż czy zna za mknął się w po miesz cze niu
go spo dar czym i gro zi po peł nie niem sa -
mo bój stwa. Mun du ro wi na tych miast
uda li się pod wska za ny ad res. Na miej scu
za sta li ko bie tę, któ ra po ka za ła im, gdzie
za mknął się jej 34-let ni mąż.

We zwa no rów nież straż po żar ną i ka -
ret kę po go to wia. Po li cjan ci pró bo wa li
prze ko nać męż czy znę, by otwo rzył
drzwi. Nie ste ty, nie przy nio sło to ocze ki -
wa ne go skut ku. W pew nym mo men -
cie 34-la tek prze stał od po wia dać, a funk -
cjo na riu sze usły sze li dźwięk upa da ją ce go
przed mio tu. Je den z nich, przez szpa rę
w drzwiach, oświe tlił la tar ką wnę trze po -

miesz cze nia i zo ba czył męż czy znę wi szą -
ce go na li nie. 

Nie zwłocz nie pod ję to pró bę sfor so -
wa nia drzwi, któ re – jak się oka za ło – by -
ły za blo ko wa ne łań cu cha mi i me ta lo wą
ru rą. Za da nie nie by ło ła twe, ale w koń cu
uda ło się wy wa żyć drzwi i po li cjan ci ra -
zem z żo ną 34-lat ka wbie gli do środ ka. Je -
den z nich z po mo cą ko bie ty pod niósł wi -
szą ce go męż czy znę, a dru gi od ciął li nę za -
wie szo ną na drew nia nej bel ce. 

Po szko do wa ny był nie przy tom ny, nie
od dy chał. Funk cjo na riu sze pod ję li pró bę re -
ani ma cji i udroż ni li nie do szłe mu sa mo bój -
cy dro gi od de cho we. Męż czy zna za czął od -
dy chać, ale nie od zy ski wał przy tom no ści.
Do cza su przy by cia ka ret ki po go to wia po li -
cjan ci mo ni to ro wa li je go czyn no ści ży cio we. 

Wkrót ce na miej sce do tarł Ze spół Ra -
tow nic twa Me dycz ne go, prze ba dał 34-
lat ka, po czym prze trans por to wa no go
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go
w Kro to szy nie. Na szczę ście je go ży ciu nie
za gra ża nie bez pie czeń stwo.

(NO VUS)
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W ha li wi do wi sko wo -spor to wej
w Kro to szy nie od był się Cha ry ta tyw -
ny Ma ra ton Fit ness. By ła to im pre za
skie ro wa na do mi ło śni ków ak tyw no -
ści fi zycz nej, ale przed wszyst kim
do tych, któ rzy chcie li po móc. Wy da -
rze nie bo wiem zor ga ni zo wa no po to,
by ze brać środ ki dla Warsz ta tu Te ra -
pii Za ję cio wej oraz dla Ol ka Bzdę gi. 

Or ga ni za to rem im pre zy by ły
Cen trum Kro to szyń skich Ini cja tyw
oraz Po wer Jump An ge li ki Szy dlak.
Po nad set ka uczest ni czek mo gła

wziąć udział w tre nin gu fit ness
pod okiem czo ło wych in struk to rek
w Pol sce – Na ta lii Gac ki, Na ta lii Ry -
bar czyk i Mar ty ny Bie law skiej.
Oprócz te go każ dy mógł bez płat nie
zmie rzyć so bie po ziom tkan ki tłusz -
czo wej al bo uzy skać po ra dy w za kre -
sie die ty i ćwi czeń od chu dza ją cych.

Na ta lia Gac ka jest mi strzy nią
świa ta w fit ness syl wet ko wym oraz
ce nio ną tre ner ką per so nal ną, die te -
tycz ką i fo to mo del ką. Pro wa dzi

warsz ta ty mo ty wa cyj no -tre nin go we,
któ re od mie ni ły ży cie wie lu ko biet.
Jej pro gram te le wi zyj ny „Ze szyt ćwi -
czeń”, w któ rym po ka zu je, jak sku -
tecz nie wy ko ny wać ćwi cze nia, przy -
cią ga przed te le wi zo ry rze sze fa nów.

Na ta lia Ry bar czyk to z ko lei
uczest nicz ka mi strzostw Eu ro py
i świa ta w ta ekwon do, by ła tre ner ka
przy go to wa nia fi zycz ne go żoł nie rzy,
któ rzy wy bie ra li się na mi sje za gra -
nicz ne, a tak że pi lo tów F -16. Pro wa -

dzi ła też za ję cia w woj sku ja ko tre ner -
ka per so nal na. 

Mar ty na Bie law ska jest na to miast
wie lo krot ną me da list ką mi strzostw Pol -
ski w lek kiej atle ty ce. Dzia ła ja ko tre ner -
ka per so nal na, in struk tor ka kul tu ryst ki
oraz mo del ka fit ness. Jest au tor ką pro -
gra mu tre nin go we go „Bo oty Kil ler”.

– Je stem dum na z ko biet, któ re
za pi sa ły się na nie dziel ne tre nin gi.
Wy ma ga ło to wiel kiej od wa gi. Pa nie
nie wie dzia ły, czy da dzą ra dę, ale
wspar li śmy je, jak tyl ko mo gli śmy.
Nikt nie od pu ścił, każ dy do koń ca
wal czył i ćwi czył. Pro wa dzą ce za ję cia
spi sa ły się na me dal, jak na naj lep sze
in struk tor ki fit ness przy sta ło. Or ga ni -

zu jąc ma ra ton fit ness, chcie li śmy po -
móc pod opiecz nym Warsz ta tu Te ra -
pii Za ję cio wej. Bar dzo nas do tknął ten
nie szczę sny po żar, dla te go po sta no wi -
li śmy wspól ny mi si ła mi wspo móc
WTZ. Zbie ra li śmy rów nież środ ki
na re ha bi li ta cję ma łe go Ol ka Bzdę -
gi – po wie dzia ła An ge li ka Szy dlak
z Po wer Jump, jed na z or ga ni za to rek
wy da rze nia. Pod czas ma ra to nu dla
WTZ -u uda ło się ze brać po nad 5 ty -
się cy zło tych, a dla Ol ka po nad 2 ty -
sią ce zło tych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na

AKCJA

Charytatywny Maraton Fitness
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W mi nio ny pią tek do szło do spo tka -
nia kan dy da tów do Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie i Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go z ra mie nia Pra wa i Spra -
wie dli wo ści. Po zna li śmy tym sa mym
osta tecz ny kształt list na zbli ża ją ce
się wy bo ry sa mo rzą do we. 

– Na si kan dy da ci re pre zen tu ją bar -
dzo sze ro kie spek trum za wo dów i śro do -
wisk, od pra cow ni ków ob słu gi i ad mi ni -
stra cji, po przez przed się bior ców, pe da go -
gów, oso by wy ko nu ją ce wol ne za wo dy, ka -
drę kie row ni czą firm i in sty tu cji, aż po le -
ka rzy – mó wi Sła wo mi ra Ka lak, któ -
ra – jak wie my – bę dzie ubie gać się o sta -

no wi sko bur mi strza Kro to szy na. – Tak
sze ro ki wa chlarz śro do wi sko wo -za wo do -
wy na szych kan dy da tów jest gwa ran tem,
że bę dą oni bli sko pro ble mów wspól no ty
sa mo rzą do wej.

Tyl ko część kan dy da tów jest człon ka -
mi Pra wa i Spra wie dli wo ści, po zo sta li to
oso by nie zrze szo ne, o po glą dach pra wi co -
wych i cen tro pra wi co wych. – Dla nas naj -
waż niej si bę dą lu dzie. Bę dzie my na sta -
wie ni na po trze by miesz kań ców – i mia -
sta, i oko licz nych wsi. Chce my, że by
wszyst kim gru pom spo łecz nym i za wo do -
wym ży ło się tu taj le piej – pod kre śla S.
Ka lak.

(AN KA)

PiS

Listy kandydatów ustalone

W mi nio ny pią tek na kro to szyń skim
ryn ku od by ła się kon fe ren cja pra so -
wa Ko mi te tu Wy bor cze go Sto wa rzy -
sze nia „Kro to szyn na No wo”. W trak -
cie spo tka nia przed sta wio no za rys
pro gra mu wy bor cze go oraz kan dy da -
ta na bur mi strza Kro to szy na i część
kan dy da tów do Ra dy Miej skiej.

– Sto wa rzy sze nie „Kro to szyn na No -
wo” zrze sza miesz kań ców Kro to szy na
o róż nych po glą dach po li tycz nych. Nie je -
ste śmy od zwier cie dle niem jed no par tyj -
ne go my śle nia. Chce my od par tyj nić mia -
sto, je śli za mie rza my wszyst kich rów no
trak to wać. Mo im atu tem jest to, że mo gę
roz ma wiać z każ dym, nie za leż nie
od opcji po li tycz nej. Na sze głów ne ha sło
to „Trans pa rent ny sa mo rząd”- mó wił Bar -
tosz Ko siar ski, li der sto wa rzy sze nia i kan -
dy dat na bur mi strza Kro to szy na. 

Na stęp nie przed sta wio no po my sły
sto wa rzy sze nia w kwe stiach funk cjo no wa -
nia sa mo rzą du, biz ne su, służ by zdro wia,
kul tu ry i spor tu. Mó wio no o bu dże cie
oby wa tel skim, bie żą cym re je strze umów
cy wil no -praw nych, za wie ra nych przez
Urząd Miej ski w Kro to szy nie, bu dow nic -
twie miesz ka nio wo -so cjal nym z wy ko rzy -
sta niem rzą do we go pro gra mu Miesz ka -
nie+, pla nie bu do wy dróg gmin nych,
stwo rze niu „in ku ba to ra przed się bior czo -
ści”, czy li sys te mu po mo cy i gran tów dla
po cząt ku ją cych przed się bior ców, a tak że
o dar mo wych ba da niach dia gno stycz nych
dla miesz kań ców po wy żej 50. ro ku ży cia. 

Człon ko wie sto wa rzy sze nia przy zna -
ją, że pro gram wy bor czy cią gle jest do pra -
co wy wa ny, po nie waż w naj bliż szych ty go -
dniach pla no wa ne są sze ro kie kon sul ta cje
z miesz kań ca mi.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POLITYKA

Chcą zmienić samorząd
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dokoń� czenie ze strony 1
– Trud no by ło wte dy o pra cę – wspo -

mi na Fa bia now ski. – Pa mię tam, jak mój
do bry zna jo my, Lech Kra wiec ki, ku pił
z ro dzi ną dom. Wów czas pod ją łem się wy -
ko na nia w nim re mon tu. W pew nym mo -
men cie pan Le szek za czął mnie na ma wiać
do otwar cia wła sne go biz ne su. Cią gle mó -
wił: „Da rek, na swo im to na swo im”. Wąt -
pi łem w sie bie i w to, że mi się uda, jed nak
on nie da wał za wy gra ną. Wie le ra zy po -
wta rzał: „pa mię taj, ma łą łyż ką, a cią gle;
i ni gdy nie cho chlą, bo się udła wisz”.
W koń cu za je go na mo wą 16 ma ja 1994
ro ku otwo rzy łem swo ją fir mę. 

Ła two za cząć, trud niej utrzy mać
Pan Da riusz wy wo dzi się z ro dzi ny ro -

bot ni czej. – Ja by łem pierw szą oso bą
w mo jej ro dzi nie, któ ra za ło ży ła wła sną
dzia łal ność – przy zna je nasz roz mów -
ca. – Wszyst ko na wła sną rę kę, na wła -
snym roz ra chun ku. Na po cząt ku pra co -
wa łem sam. Przez pierw sze la ta mo je zle -
ce nia krę ci ły się wo kół cio tek, wuj ków, ku -
zy nów czy są sia dów.

Ale wła śnie ta kim spo so bem pan Da -
rek bu do wał swo ją mar kę, zdo by wał wia -
ry god ność i za ufa nie, a gro no klien tów po -
wo li, acz re gu lar nie się po więk sza ło. Wła -
ści ciel mło dej fir my do sko na le zda wał so -
bie spra wę, że pod ję cie ry zy ka to do pie ro
po czą tek dłu giej i cięż kiej dro gi. Po sta no -
wił jed nak po sta wić wszyst ko na jed ną
kar tę. – Po wiem szcze rze, że nie by ło ła -
two. Lu dzie czę sto nie mie li pie nię dzy,
więc nie mo głem li czyć na wie le zle -
ceń – kon ty nu uje za ło ży ciel Daf -Ma -
lu. – To by ły cza sy, kie dy nie by ło pro ble -
mu, by otwo rzyć wła sną dzia łal ność, ale
o wie le trud niej by ło się z te go utrzy mać.
Dzi siaj jest ła twiej o ty le, że jest spo ro udo -
god nień – do fi nan so wa nia, ulgi w ZUS -ie
itp. Wte dy nie ofe ro wa no cze goś ta kie go.
Otwie rasz fir mę i... z gru bej ru ry – ra dzisz
so bie al bo nie. Na po cząt ku trud no by ło
za ro bić na ZUS. In fla cja wów czas by ła nie -
sa mo wi ta. 25 lat te mu jed ne go dnia moż -
na by ło za ro bić ty siąc zło tych, a na stęp ne -
go dnia mo gło się oka zać, że ten ty siąc
wart jest wczo raj sze pięć set. Ni gdy nie by -
ło gwa ran cji zy sku.

Pierw sza sie dzi ba w piw ni cy 
W spo łe czeń stwie pa nu je myl ne prze -

ko na nie, że oso ba ma ją ca swo je ma łe im -
pe rium go spo dar cze – mó wiąc ob ra zo -
wo – jed ne go dnia za re je stro wa ła dzia łal -
ność, a na stęp ne go po sta wi ła wiel ką sie -
dzi bę fir my. Nic bar dziej myl ne go. Więk -
szość wiel kich, zna nych na ca łym świe cie
firm za czy na ła od ni cze go.

– Pierw szą sie dzi bą mo jej fir my był
scho wek obok scho dów w blo ku na osie -
dlu Kor cza ka 7/30 – przy po mi na pan Da -

rek. – W tym blo ku miesz ka łem z ro dzi -
ca mi. Do pie ro po dwóch la tach prze nio -
słem się na uli cę Rasz kow ską i dzia ła łem
tam do 2014 ro ku. Na dwu dzie sto le cie
fir my prze nio słem się osta tecz nie tu taj
(ul. Ra wic ka – przyp. red.). Z ko lei mo im
pierw szym sa mo cho dem by ła sy ren ka,
któ ra mia ła dziu rę w pod ło dze. Tam się

wszyst ko kła dło, prze wo zi ło. Po tem mia -
łem ma lu cha, na któ re go wszy scy wo ła li
„ro gacz”, po nie waż wy peł nio ny nie zbęd -
ny mi do pra cy ma te ria ła mi ba gaż nik
na da chu był więk szy od sa me go au ta...

Nie ma pro ble mu, któ re go
nie da się roz wią zać

Pierw sze la ta dzia łal no ści Daf -Ma lu
by ły dla jej wła ści cie la na praw dę cięż kie.
Trud no ści po ja wia ły się na wet przy tak
pro za icz nych spra wach jak po sia da nie na -
rzę dzi, co w dzi siej szych cza sach, gdy jest
do stęp do wszyst kie go, mo że nie mie ścić
się w gło wie. – Wte dy nie by ło zbyt wie le
sprzę tu, ale nie sta no wi ło to dla mnie aż
tak du że go pro ble mu, po nie waż wy star -
czy ło tro chę wy obraź ni i im pro wi za -

cji – stwier dza D. Fa bia now ski. – Pa mię -
tam, jak gips szpa chlo wy bra ło się z Ni dy,
a gdy trze ba by ło coś wy szpa chlo wać, to
za ła twia ło się ru rę PCV set kę, roz ci na ło
na pół, na ogniu zmięk cza ło, kła dło
na płyt kę chod ni ko wą, na to dru gą płyt kę,
sto larz do ra biał rącz kę i moż na by ło szpa -
chlo wać – ob ja śnia z uśmie chem nasz roz -
mów ca. – Te raz jest spe cja li stycz ny sprzęt,
roz ma ite urzą dze nia uła twia ją ce pra cę. Ja
jed nak wie le na uczy łem się i bez te go.
Przede wszyst kim kre atyw no ści. 

Po kil ku nie ła twych la tach fir ma za -
czę ła co raz pręż niej funk cjo no wać i na -
praw dę do brze pro spe ro wać. Po trzeb ni
by li po moc ni cy. – Sa me mu bar dzo trud -
no by ło pra co wać – opo wia da pan Da -
riusz. – Mój czas wraz z ro sną cą licz bą zle -
ceń za czął się kur czyć. Gdy np. trze ba by -
ło wy ta pe to wać po kój, mu sia łem po pro sić
ku zy nów o po moc. Po sta no wi łem więc
zdo być kwa li fi ka cje mi strzow skie i pe da -
go gicz ne, że by móc szko lić i za trud niać
uczniów. Pierw si prak ty kan ci przy by li
do mnie w ro ku 2000. Dwa la ta póź niej
za trud ni łem pierw sze go pra cow ni ka.
Od te go cza su wy szko li łem 84 uczniów.
Wie lu spo śród z nich po za kła da ło wła sne
fir my, in ni wy je cha li za gra ni cę. Z wie lo -

ma do dziś mam kon takt – oznaj mia wła -
ści ciel Daf -Ma lu, przy zna jąc, że to wła śnie
dzię ki pra cow ni kom fir ma mo gła co raz
szyb ciej się roz wi jać. 

Szczę ście do życz li wych lu dzi
Pan Da rek pod kre śla, iż wy uczo ny

fach dał mu moż li wość zbu do wa nia ka rie -
ry za wo do wej. – Umie jęt no ści zdo by łem
u pa na Ada ma Ku kioł czyń skie go – mó -
wi. – To on mnie wszyst kie go na uczył. Je -
stem mu bar dzo wdzięcz ny i do dziś ma -
my do bry kon takt. 

Wie le lat póź niej do szło w ich kon tak -
tach do pew ne go pa ra dok su. – Ja kiś czas
te mu wszedł no wy za wód – mon ter za bu -
do wy i ro bót wy koń cze nio wych w bu dow -
nic twie. Ja ko że ja mia łem do te go kwa li fi -

ka cje, pan Adam mu siał być prze ze mnie
eg za mi no wa ny... – mó wi z uśmie chem
nasz roz mów ca, za zna cza jąc przy tym, iż
jest bar dzo wdzięcz ny swo je mu na uczy cie -
lo wi za to, że wy uczył go za wo du. – Dia -
men ty, zło to czy pie nią dze mo gą ci ukraść.
Fa chu w rę kach nikt ci nie od bie -
rze – oświad cza wła ści ciel Daf -Ma lu. 

Pan Da rek z prze ko na niem stwier -
dza, że miał szczę ście spo ty kać na swo jej
dro dze na der życz li wych lu dzi. – Ogrom -
ną szan sę na roz wój fir my otrzy ma łem
w mo men cie, gdy pa ni dy rek tor Sa wic ka
z Przed szko la nr 1 zde cy do wa ła się za an -
ga żo wać Daf -Mal do prac re mon to wych
w swo jej pla ców ce. Do te go mo men tu fir -
ma mia ła tyl ko klien tów in dy wi du al nych.
Po zwo li ło nam to na brać wia tru w ża gle,
co po tem za owo co wa ło tym, że mia łem
od wa gę zde cy do wać się na du żo po waż -
niej sze pro jek ty.

Z każ dym ko lej nym ro kiem wy zwa -
nia by ły co raz więk sze, ale za pał nie ma lał
ani tro chę. – Pod ję li śmy współ pra cę z Ca -
pa ro lem – opo wia da kro to szyń ski biz nes -
men. – Wie le nam da ła ta już 12-let nia
współ pra ca, wie le no wej wie dzy i umie jęt -
no ści.

Dzi siaj fir ma Daf -Mal „ma na swo im

kon cie” mnó stwo kro to szyń skich bu dyn -
ków. Wy star czy prze spa ce ro wać się
po cen trum Kro to szy na, by móc po dzi -
wiać wie le ka mie nic z pięk ny mi, od no -
wio ny mi ele wa cja mi, któ re są dzie łem
Daf -Ma lu. – Prak tycz nie nie ma ele wa cji
bez śla du na szej pra cy – żar tu je pan Da -
rek. – Mia łem szczę ście, że na swo jej dro -
dze tra fia łem na na praw dę życz li wych lu -
dzi, jak choć by wspo mnia ny Lech Kra -
wiec ki. Oso bą, któ ra ode gra ła waż ną ro lę
w ży ciu mo jej fir my, był też pan Fran ci -
szek Ba na szak. Nie sa mo wi ty czło wiek.
On mnie po kie ro wał da lej, wpro wa dził
mnie w świat biz ne su – wspo mi na, do da -
jąc, iż trak to wał swo je go men to ra jak dru -
gie go oj ca. Mo gli na sie bie li czyć w każ dej
sy tu acji. 

– Nie mo gę nie wspo mnieć tak że
o pa ni Mi ro sła wie Wit czak. Jest pro jek -
tant ką. Za wsze cie szy się, gdy wi dzi rę kę
mo ich pra cow ni ków na tych ele wa cjach.
Bo prze ło żyć coś z pa pie ru na rze czy wi -
stość to nie ła twe za da nie – stwierdza D.
Fa bia now ski.

Ni gdy się nie pod da wać...
Rok 2009 był prze ło mo wym mo -

men tem w ży ciu biz nes me na. Wte dy
na je go bar ki spa dła naj więk sza za wo do wa
od po wie dzial ność. – De cy zja o wy koń cze -
niu bu do wy ho te lu Twar dow ski w Po zna -
niu – mó wi szef Daf -Ma lu. – Wła ści ciel
po cho dził z Kro to szy na. Pra ce trwa ły ca ły
rok. Pra wie stu lu dzi pra co wa ło pod mo -
im kie row nic twem. Ta in we sty cja da ła
mo jej fir mie po rząd ne go ko pa.

Pan Da rek w sa mych su per la ty wach
wy po wia da się o swo ich pra cow ni -
kach. – Mam do brych fa chow ców, któ -
rych wy uczy łem oso bi ście – pod kre -
śla. – I na dzień dzi siej szy są trzo nem fir -
my. Są jej przy szło ścią. Mam faj ną za ło gę,
nie mo gę na rze kać. Dzi siaj już nie pra cu ję
fi zycz nie na bu do wie. Dzię ki so lid nym
bry ga dzi stom mo gę spo koj nie za jąć się za -
ła twia niem in te re sów z klien ta mi.

Mą drym jest ten, kto po tra fi do strzec,
że suk ces nie za wsze był by moż li wy, gdy -
by nie w od po wied nim mo men cie otrzy -
ma ne wspar cie. Ty czy się to nie tyl ko dzia -
łal no ści go spo dar czej, ale rów nież wie lu
in nych dzie dzin, np. spor tu, któ re go pan
Da riusz jest wiel kim en tu zja stą i któ ry
od wie lu lat wspie ra, bę dąc wcze śniej dzia -
ła czem, a od pew ne go cza su wi ce pre ze -
sem Pol skie go Związ ku Su mo. Twier dzi,
że do brem kie dyś otrzy ma nym od lo su
trze ba się dzie lić i prze ka zy wać je da lej,
stąd rów nież udział fir my Daf -Mal w wie -
lu ak cjach cha ry ta tyw nych.

W mnie ma niu wie lu osób ci, któ rzy
od nie śli suk ces w biz ne sie, są pew ni sie bie,
wręcz nie znisz czal ni. Oka zu je się jed nak,
że wszy scy je ste śmy tyl ko ludź mi, o czym
przy po mi na D. Fa bia now ski. – Za wsze
po ja wia ją się chwi le zwąt pie nia. Za wsze
by ły, są i bę dą. Co kol wiek by czło wiek nie
ro bił. Czy są to mniej sze, czy więk sze frag -
men ty ja kie goś przed się wzię cia. W pew -
nym mo men cie czło wiek za sta na wia się,
czy war to by ło... Mo ja wska zów ka dla
młod szych jest ta ka – nie pod da waj cie się!
Trze ba iść do przo du, a z błę dów wy cią gać
wnio ski. Za wsze mia łem du szę spor tow ca
i za wsze wal czy łem, gdy po ja wia ły się
trud no ści. Bo je śli ktoś w po ło wie me czu
twier dzi, że już nie wy gra, to wia do mo, że
już prze grał... – pu en tu je tę część swo jej
opo wie ści Da riusz Fa bia now ski.

KLAU DIA BOR KIE WICZ

Ciąg dal szy opo wie ści 
o fir mie Daf -Mal już wkrót ce!

DAF-MAL

Fachu w rękach nikt nam nie odbierze...

Tutaj mieściła się pierwsza siedziba
firmy Daf-Mal.

W firmie Daf-Mal panuje przyjazna atmosfera. Pracownicy wraz
z rodzinami często spotykają się na firmowych imprezach.
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8 wrze śnia na kro to szyń skim ryn ku
od był się kon cert „Kro to szyn dla nie -
pod le głej – Oj czyź nie mo jej śpie -
wam”. Wy stą pił słyn ny te nor Ma rek
To rzew ski z to wa rzy sze niem ze spo łu
Ta cy Nie In ni i chó ru AKORD ze Szko -
ły Pod sta wo wej nr 3 pod kie run kiem
Ma riu sza Kaź mier cza ka.

– Cie szy my się dziś stu le ciem od zy -
ska nia nie pod le gło ści – mó wił bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek, otwie ra jąc ten wy -
jąt ko wy kon cert. – Mu si my jed nak pa -
mię tać, że wol ność nie jest da na ni ko mu

raz na za wsze. Rób my wszyst ko, aby ją za -
cho wać dla sie bie i dla przy szłych po ko -

leń. Pa mię taj my, że utra ci li śmy ją tak że
z po wo du wa śni we wnętrz nych. Pa mię -

taj my, że jed nym z pod sta wo wych wa run -
ków jej za cho wa nia jest kom pro mis, jed -
ność i zgo da po mię dzy Po la ka mi, mię dzy
na mi a są sia da mi, mię dzy po szcze gól ny -
mi oso ba mi i ca ły mi na ro da mi. Wy słu -
cha my za chwi lę wie lu pie śni, któ rych sło -
wa wy ra ża ją na sze dą że nia do od bu do wy
nie pod le głej Pol ski. Za ty mi sło wa mi kry -
je się ofia ra wie lu se tek i ty się cy ro da ków,
któ rzy ten cel zre ali zo wa li, aż do po myśl -
ne go koń ca. Dzi siej szym kon cer tem od -
da je my im cześć. Wy ra ża my nasz po dziw
i mó wi my, że ich wy si łek nie po szedł
na mar ne, że – po dob nie jak oni – po tra -
fi my wol ność sza no wać, ko chać, a je śli
trze ba bę dzie, to tak że o nią wal czyć. Le -
piej jed nak walcz my na szy mi co dzien ny -

mi sta ra nia mi, na uką, pra cą, tro ską o naj -
bliż szych, z roz sąd kiem i rę ką wy cią gnię -
tą do zgo dy. Niech pie śni, któ rych dziś
wy słu cha my, po zwo lą nam zro zu mieć,
jak wiel kim skar bem jest wol -
ność – oświad czył wło darz Kro to szy na. 

Kon cert po dzie lo ny był na dwie czę -
ści. Na pierw szą skła da ły się pie śni pa trio -
tycz ne, ta kie jak „My pierw sza bry ga da”,
„Wo jen ko, wo jen ko”, „Przy by li uła ni
pod okien ko”. W dru giej na to miast Ma -
rek To rzew ski wy ko ny wał swój re per tu ar.
Słyn ny te nor, a tak że to wa rzy szą cy mu
mło dzi ar ty ści, zo sta li na gro dze ni grom -
ki mi bra wa mi licz nej pu blicz no ści. 

(NO VUS)

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

Marek Torzewski na stulecie niepodległości
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DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

Rekrutacja do 21 września!
KROTOSZYN

Diagnoza
stanu oświaty

Do 21 wrze śnia trwa re kru ta cja
na bez płat ne stu dia w Dol no ślą skiej
Szko le Wyż szej. Uczel nia ta, dzię ki
do fi nan so wa niu z Na ro do we go Cen -
trum Ba dań i Roz wo ju, re kru tu je
na bez płat ne stu dia du al ne na kie -
run kach: Pe da go gi ka spe cjal na oraz
Pra ca so cjal na. Wy bierz prak tycz ny
i no wo cze sny kie ru nek stu diów!

Stu dia du al ne na kie run ku Pe da go gi -
ka spe cjal na re ali zo wa ne bę dą na spe cjal -
no ści Edu ka cja i re ha bi li ta cja osób z nie -
peł no spraw no ścią in te lek tu al ną i psy cho -
mo to ry ka. Za koń czą się uzy ska niem ty tu -
łu za wo do we go li cen cja ta, upraw nia ją ce go
do wy ko ny wa nia za wo du pe da go ga spe -
cjal ne go. W pro gra mie stu diów jest też 8
bez płat nych kur sów do sko na lą cych, sta że
za wo do we, za któ re stu den ci otrzy ma ją
wy na gro dze nie, oraz wy jaz dy stu dyj ne
(w ca ło ści opła co ne z pro jek tu) do ośrod -
ków edu ka cyj no -re ha bi li ta cyj nych w Pol -
sce, Fran cji, Au strii i Niem czech.

Na to miast stu dia du al ne na kie run -
ku Pra ca so cjal na o spe cjal no ści Or ga ni za -
cja i wspar cie w pra cy so cjal nej za koń czą
się uzy ska niem ty tu łu za wo do we go li cen -
cja ta, upraw nia ją ce go do wy ko ny wa nia
za wo du pra cow ni ka so cjal ne go. W pro -
gra mie stu diów jest też 6 bez płat nych

kur sów do sko na lą cych, płat ne sta że za wo -
do we oraz wy jaz dy stu dyj ne do Fran cji
i Re pu bli ki Cze skiej.

Jak po go dzić stu dia dzien ne z pra cą lub
dru gim kie run kiem stu diów? 

Har mo no gram za jęć opra co wa ny zo -
sta nie tak, aby oso by ak tyw ne za wo do wo,
jak i stu den ci in nych kie run ków, rów nież
mo gły sko rzy stać z ofer ty. Do dat ko wo
każ dy stu dent ma pra wo wnio sko wać
o In dy wi du al ną Or ga ni za cję Stu diów
(IOS), któ ra zo sta ła przy go to wa na dla
tych osób, któ rych sy tu acja ro dzin na czy
za wo do wa unie moż li wia stu dio wa nie
na ogól nych za sa dach.

Czym są stu dia du al ne?
To ak tu al nie bar dzo po pu lar ny mo del

kształ ce nia, szcze gól nie w Eu ro pie Za chod -
niej. Pro gram kształ ce nia obej mu je re ali za -
cję za jęć dy dak tycz nych pro wa dzo nych
w uczel ni i za jęć prak tycz nych od by wa nych
u pra co daw cy. Dzię ki te mu stu dent już ma
szan sę na zdo by cie do świad cze nia za wo do -
we go, fa cho wej wie dzy i prak tycz nych
umie jęt no ści pod okiem spe cja li stów.

Szcze gó ło we in for ma cje zna leźć
moż na na stro nie: www.dla kan dy da -
ta.dsw.edu.pl.

(RED)

11 wrze śnia w SP nr 5 w Kro to szy nie
od by ło się spo tka nie dia lo go we, po -
świę co ne dia gno zie sta nu oświa ty
i – na jej pod sta wie – wska za niu dro -
gi do suk ce su w kro to szyń skich
szko łach.

W spo tka niu udział wzię li bur mistrz
Kro to szy na, sa mo rzą do wa ka dra za rzą -
dza ją ca oświa tą, dy rek to rzy, na uczy cie le
i przed sta wi cie le ro dzi ców szkół i przed -
szko li, pro wa dzo nych przez gmi nę, a tak -
że przed sta wi ciel Wiel ko pol skie go Ku ra -
to ra Oświa ty, dy rek tor Po rad ni Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz nej i dy rek tor Mu zeum
Re gio nal ne go, re pre zen tu ją cy miej sco we
in sty tu cje kul tu ry. 

Spo tka nie od by ło się w związ ku
z udzia łem kro to szyń skie go sa mo rzą du
w pro jek cie „Wspar cie ka dry JST w za rzą -
dza niu oświa tą w woj. wiel ko pol skim,
ukie run ko wa ne na roz wój szkół i kom pe -
ten cji klu czo wych uczniów”. W ro li do -
rad cy gmi ny do spraw re ali za cji owe go
pro jek tu wy stą pił dr Mi ro sław Ra do -
ła – wy kła dow ca UAM w Po zna niu, 

Wska za ne przez uczest ni ków pro ble -
my i pro po zy cje dzia łań sta no wić bę dą
przed miot ana li zy or ga nu pro wa dzą ce go,
a na stęp nie po słu żą do spo rzą dze nia za ło -
żeń „Pla nu roz wo ju oświa ty Mia sta i Gmi -
ny Kro to szyn oraz wspo ma ga nia szkół
w za kre sie kształ to wa nia kom pe ten cji
klu czo wych uczniów”.

OPRAC. (AN KA)
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W nie dzie lę na te re nie Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko -
pol skich w Kro to szy nie od był się fe -
styn „Po że gna nie la ta”. Współ or ga ni -
za to rem im pre zy by ło Sto wa rzy sze nie
Mi ło śni ków Kro to szyń skiej Je dyn ki.

Dla dzie ci oraz ich ro dzi ców przy go -
to wa no sze reg za jęć i za baw. By ły tak że
wy stę py ar ty stycz ne i ka ra oke dla każ de -
go. Na fe sty nie go ści ła mło dzież z Cen -
trum Tań ca Show Dan ce, któ ra za pre zen -
to wa ła pu blicz no ści swo je nie ma łe umie -
jęt no ści ta necz ne. Z cie ka wo ścią przy glą -
da no się po ka zo wi umie jęt no ści kel ner -
skich, któ ry prze ko nał ob ser wu ją cych, że
ów za wód wy ma ga so lid ne go przy go to wa -
nia i sa mo dy scy pli ny, choć by przy zwy -
kłym ro bie niu ka wy. 

Od by ła się rów nież lo te ria fan to wa,
w któ rej głów ną na gro dą był ro wer. Był
czas tak że na ak tyw ność fi zycz ną. Zor ga -
ni zo wa no bo wiem tur niej gry w dwa
ognie oraz mecz pił ki noż nej ro dzi ce kon -

tra na uczy cie le kon tra ucznio wie.
Na sto iskach ga stro no micz nych każ -

dy mógł skosz to wać wie lu sma ko ły -
ków – zu py gu la szo wej, kieł ba sy i ka szan -
ki w ka pu ście z gril la, na le śni ków, sa łat ki
ziem nia cza nej i grec kiej, róż ne go ro dza ju
ciast czy lo dów.

– Bar dzo uda na im pre za, ucznio wie

z ro dzi ca mi chęt nie spę dzi li tu taj nie -
dziel ne po po łu dnie. Po go da też do pi sa ła.
Z pew no ścią bę dzie my ta kie im pre zy in -
te gra cyj ne da lej or ga ni zo wać – sko men to -
wa ła Sła wo mi ra Ka lak, dy rek tor SP nr 1
w Kro to szy nie.

(NO VUS)

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

FESTYN

Pożegnanie lata w Jedynce



13Wydarzenia

9 wrze śnia po raz ko lej ny Koź min
Wlkp. stał się sto li cą po pu lar nych
ma lu chów. Te go rocz na edy cja Zlo tu
Fia ta 126p przy cią gnę ła po nad 500
mi ło śni ków tych po jaz dów. Na im -
pre zę przy je cha ło 195 ma lusz ków. 

Po ofi cjal nym otwar ciu zlo tu fir ma

Bar te sko na te re nie swo je go za kła du za -
pre zen to wa ła sa mo chód elek trycz ny. Na -
stęp nie uczest ni cy im pre zy swo imi ma lu -
cha mi prze je cha li do Se ra fi no wa, gdzie
pro boszcz mo kro no skiej pa ra fii od pra wił
Mszę św. Po tem wszy scy uda li się na pik -
nik do Ska ło wa. 

Ko lej nym punk tem pro gra mu by ły

kon ku ren cje spraw no ścio we na pla cu tar -
go wym w Koź mi nie. Trze ba by ło się upo -
rać z ta ki mi za da nia mi jak np. pcha nie
ma lu cha na czas czy to cze nie ko ła na dy -
stan sie 20 me trów. Dzie ci na to miast
uczest ni czy ły w kon kur sie pla stycz nym,
któ ry te ma tycz nie był po wią za ny oczy wi -
ście z fia tem 126p. Po nad to na gro dzo no
wła ści cie li sa mo cho dów w na stę pu ją cych
ka te go riach – naj ład niej sze au to zlo tu,
naj le piej za cho wa ne, naj star sze oraz naj -
bar dziej uspor to wio ne. 

Miesz kań cy Koź mi na mo gli po dzi -
wiać ma lu chy w trac kie ich prze jaz du uli -
ca mi mia sta oraz na te re nie miej skie go
par kin gu i bo iska przy bu dyn ku li ceum.
Nie za bra kło wy stę pów ar ty stycz nych.
Na sce nie po ja wi ły się ze spo ły Ta cy Nie
In ni i S. O. U. L. Zwień cze niem zlo tu był
kon cert Łu ka sza Łycz kow skie go.

Or ga ni za to rem im pre zy by ło Sto wa -
rzy sze nie Przy ja ciół I LO im. Po wstań ców
Wlkp., we współ pra cy z Ze spo łem Szkół
Po nad gim na zjal nych im. J. Mar ciń ca oraz
Gmin nym Ośrod kiem Spor tu.

OPRAC. (NO VUS)

F
O

T
. 

S
to

w
a
rz

y
s
z
e
n
ie

 P
rz

y
ja

c
ió

ł 
I 

L
O

 w
 K

o
ź
m

in
ie

 W
lk

p
.

MOTORYZACJA

Kolejny zlot maluchów



W me czu Okrę go we go Pu cha ru Pol -
ski Astra Kro to szyn do 85. mi nu ty
pro wa dzi ła z Po go nią Trę ba czów
i wy da wa ło się, że awans jest już nie -
mal pew ny. Jed nak go spo da rze
w sa mej koń ców ce zdo ła li strze lić
dwa go le i to oni prze szli da lej. 

Pierw sza po ło wa za koń czy ła się bez -
bram ko wym re mi sem. W 58. mi nu cie
kro to szy nia nie ob ję li pro wa dze nie. Szy -
mon Po low czyk z le wej stro ny za grał
w po le kar ne, Ję drzej Pacz ków prze dłu żył
gło wą do Oli wie ra Ku sza ja, a ten z naj bliż -
szej od le gło ści wpa ko wał pił kę do siat ki. 

W 85. mi nu cie miej sco wi wy rów na -
li. Po pro sto pa dłym po da niu w sy tu acji

sam na sam z bram ka rzem Astry zna lazł
się Woj ciech Czech i nie zmar no wał oka -
zji. Trzy mi nu ty póź niej świet nym ude -
rze niem z rzu tu wol ne go po pi sał się brat
Pa try ka Tu szyń skie go, Ma te usz, za pew -
nia jąc Po go ni awans do ko lej nej run dy. 

(GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Zabójcza końcówka Pogoni
Szcze pan Zim mer mann wy wal czył
brą zo wy me dal na VIII Mi strzo -
stwach Pol ski Se nio rek i Se nio rów
w Trój bo ju Si ło wym Kla sycz nym.
Na za wo dach we Wro cła wiu za wod -
nik Sto wa rzy sze nia Atle ty ki Cięż kiej
Ur sus Kro to szyn ry wa li zo wał w ka te -
go rii 93 kg. 

W ka te go rii 52 kg ko biet star to wa ła
Agniesz ka No wak. Kro to szyń ska po li -
cjant ka w przy sia dzie po bi ła re kord ży cio -
wy – 95 kg, w wy ci ska niu osią gnę -
ła 60 kg, a mar twy ciąg za koń czy ła z re -
zul ta tem 107,5 kg. Łącz ny wy -
nik 262,5 kg dał jej czwar te miej sce
w koń co wej kla sy fi ka cji. Do po ko na nia
brą zo wej me da list ki za bra kło jej 2,5 kg,
a do za wod nicz ki z dru giej lo ka ty – 5 kg. 

Ry wa li zu ją cy w kat. 105 kg Grze gorz
Dy mar ski przy siadł 210 kg, wy ci -
snął 130 kg, a w mar twym cią gu pod -
niósł 247,5 kg, uzy sku jąc łącz nie 587,5 kg,
co jest je go no wym re kor dem ży cio wym.
Nasz trój bo ista za jął dzie sią te miej sce.
W tej sa mej ka te go rii na brą zo wym stop -
niu po dium sta nął po cho dzą cy z Kro to szy -
na re pre zen tant KS Te am Wro cław – Ka -
mil Fi li piak, któ ry uzy skał na stę pu ją ce re -
zul ta ty – 280 kg,172,5 kg, 292,5 kg. 

W ka te go rii 93 kg Kro to szyn miał
dwóch przed sta wi cie li. To masz Olej ni -
czak mo że po chwa lić się za li cze niem
każ de go z dzie wię ciu po dejść i usta no -
wie niem swo ich re kor dów – 182,5 kg
w przy sia dzie, 125 kg w wy ci ska niu
i 215 kg w mar twym cią gu. – Su mu jąc
mo je osią gnię cia, po pra wi łem wy ni ki
o 17,5 kg, z cze go je stem bar dzo za do -
wo lo ny. Nie szy ko wa łem się spe cjal nie
na te za wo dy, ale po so lid nie prze pra co -
wa nych ostat nich trzech ty go dniach
uda ło mi się osią gnąć pla no wa ne re zul -
ta ty – po wie dział To masz Olej ni czak. 

W tej sa mej ka te go rii Szcze pan Zim -
mer mann wy wal czył brą zo wy me dal, osią -
ga jąc 260 kg w przy sia dzie, 157,5 kg w wy ci -
ska niu oraz 265 kg w mar twym cią -
gu. – W trój bo ju kla sycz nym jest bar dzo
cięż ko o me dal, dla te go je stem za do wo lo ny
ze swo je go star tu. Mu sia łem cze kać kil ka lat,
aby uda ło mi się za jąć po now nie trze cie miej -
sce, a w mo jej ka te go rii mia łem 18 ry wa li.
Szko da star tu Agniesz ki, któ ra by ła bar dzo
bli sko po dium, a osta tecz nie wy lą do wa ła
na pe cho wej dla spor tow ca, czwar tej po zy -
cji – pod su mo wał kro to szyń ski trój bo ista. 

(GRZE LO)

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Brąz Zimmermanna na MP

Pogoń Trębaczów - Astra
Krotoszyn 2:1 (0:0)

BRAMKI: 0:1 – Oliwier Kuszaj (58’), 1:1
– Wojciech Czech (85’), 2:1 – Mateusz
Tuszyński (88’ wolny)
ASTRA: Wojtkowiak – Olejnik,
Jankowski, Krystek, Polowczyk –
Juszczak, Kuszaj (75’ Staszewski),
Piwowar (70’ Roszczak), Budziak –
Gmerek, Paczków



Ostro via 1909 Ostrów Wiel ko pol ski
nie mia ła żad nych pro ble mów z po -
ko na niem Bia łe go Or ła Koź min
Wiel ko pol ski na je go te re nie w ra -
mach Okrę go we go Pu cha ru Pol ski.
Pod opiecz ni tre ne ra Da riu sza Ma -
cie jew skie go prze gra li aż 0: 5 z wy -
żej no to wa nym ry wa lem. 

Za nim przy jezd ni się roz krę ci li, ide -
al ną oka zję miał Mi ko łaj Szulc. Na past nik
Or łów w sy tu acji sam na sam jed nak zbyt
dłu go zwle kał z od da niem strza łu i de fen -
sor Ostro vii zdą żył prze rwać ak cję. 

Wy nik spo tka nia w 33. mi nu cie
otwo rzył Mi chał Giecz, ude rza jąc tech -
nicz nie z naj bliż szej od le gło ści. Tuż

przed prze rwą na 2: 0 pod wyż szył To -
masz Kem piń ski, któ ry pod ciął pił kę
nad wy cho dzą cym z bram ki gol ki pe rem.

W 56. mi nu cie M. Giecz po pi sał się
zna ko mi tym ude rze niem z po wie trza i pił -
ka wpa dła do bram ki tuż pod po przecz ką.
Czwar te tra fie nie za li czył Ni ko dem Mo -
drzyń ski, pa ku jąc fut bo lów kę do pu stej
bram ki. Wy nik usta lił w ostat niej ak cji me -
czu Łu kasz Wią cek. (GRZE LO)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Za na mi ko lej ne im pre zy bie go -
we – VI Bieg Kar pia w Mi li czu
oraz IV edy cja Roc kRun w Ja ro ci nie.
W za wo dach oczy wi ście startowali
bie ga cze z na sze go po wia tu. 

W Mi li czu bie ga cze mie li do po ko na -
nia dwie pę tle uli ca mi mia sta o dłu go -
ści 5 km. Zwy cię żył Se ba stian Mar kow ski
z cza sem 36: 00. Na ko lej nych miej scach
upla so wa li się Bar tło miej Woj sław (36: 06)
oraz Łu kasz Bryl ski (36: 15). Tuż za po -
dium zna lazł się To masz Owcza rek
(37: 07) z KS Kro tosz. Wśród ko biet naj lep -
sza by ła An na Czerw (44: 03). 

Po za T. Owczar kiem nasz po wiat re -
pre zen to wa li Mo ni ka Ra ta jek (45. miej -
sce – 46: 35), To masz Ra ta jek (63. miej -
sce – 51: 19), Zdzi sław Śnie ciń ski (74.
miej sce – 54: 22), Pau li na Gły da (89.
miej sce – 1: 00: 17), Mag da le na Świ ca
(99. miej sce – 1: 03: 22) i Agniesz ka Le -

ciej (104. miej sce – 1: 07: 44).  W IV edy -
cji Roc kRun w Ja ro ci nie dla za wod ni ków
przy go to wa no dwie tra sy o dłu go -
ści 10 km i 21 km. Na krót szym dy stan sie
trium fo wał Ma ciej Mrów czyń ski (36: 44).
Z gro na bie ga czy z na sze go po wia tu naj le -
piej po wio dło się Ada mo wi Ku zi (37: 03),
któ ry za jął trze cie miej sce. War to od no to -
wać tak że nie złe re zul ta ty Ja ku ba Mar ci -
nia ka (18. miej sce – 43: 51), Łu ka sza Na -
gla ka (20. miej sce – 44: 10) czy To ma sza

Piej ki (41. miej sce – 48: 15). 
Na dłuż szej tra sie naj szyb szy był Ad -

rian Ża kow ski (1: 12: 28). Z gru py na szych
za wod ni ków trze ba wy róż nić Krzysz to fa
Ba ra na (18. miej sce – 1: 30: 39), Ma cie ja
Na my sła (34. miej sce – 1: 35: 16), Ma cie ja
Ka ro lew skie go (50. miej sce – 1: 41: 09),
Ma ria na Pocz tę (53. miej sce – 1: 43: 00),
Sła wo mi ra Ja ro sza (75. miej -
sce – 1: 51: 27) i Ma riu sza Ba siń skie go (81.
miej sce – 1: 52: 44). (GRZE LO)

BIEGI

Startowali w Miliczu i Jarocinie 

PIŁKA NOŻNA

Strzelecki trening Ostrovii

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
– Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.

0:5 (0:2)
BRAMKI: 0:1 – Michał Giecz (33’), 0:2
– Tomasz Kempiński (44’), 0:3 – Michał
Giecz (56’), 0:4 – Nikodem Modrzyński
(82’), 0:5 – Łukasz Wiącek (90’)
BIAŁY ORZEŁ: Konradowski –
Nowakowski (58’ Borowczyk), Konopka,
Maciejewski (61’ Wciórka), M. Szulc
(77’ Ratajczyk), Jagodziński 
(86’ Marciniak), Kamiński, Błażejczak 
(73’ Urny), Wosiek 
(66’ T. Miedziński), Lis, Bierła 

Na bo isku przy uli cy Olim pij skiej od -
był się Tur niej Pił ki Noż nej „Or -
lik 2018”. Trium fo wa ła dru ży na
z Dzier ża no wa, któ ra za koń czy ła
zma ga nia z kom ple tem punk tów
i bez żad ne go stra co ne go go la. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło pięć ekip,
któ re gra ły sys te mem każ dy z każ dym.
Ze spół z Dzier ża no wa wy grał wszyst kie
spo tka nia – 2: 0 z Lu to gnie wem, 1: 0
z Biad ka mi, 2: 0 z Wie low sią i 3: 0 z po łą -
czo ny mi si ła mi Ko bier na i Tom nic. Dru -

gą lo ka tę za jął te am z Bia dek, któ ry zgro -
ma dził sie dem punk tów. Na trze cim
miej scu roz gryw ki za koń czył Lu to -
gniew – 4 pkt. 

Kró lem strzel ców zo stał Krzysz tof
Dy mar ski (Dzier ża nów), któ ry strze lił
trzy go le. Za naj lep sze go gol ki pe ra uzna -
no An to nie go Sel wa ta (Wie lo wieś).
Nad prze bie giem tur nie ju czu wał sę dzia
Ka zi mierz Rey er. Jak pod kre ślił, zma ga -
nia to czy ły się w bar dzo mi łej i przy ja znej
at mos fe rze.

(GRZE LO)
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Dzierżanów z kompletem zwycięstw
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To nie był uda ny ty dzień dla Astry
Kro to szyn. W śro dę pod opiecz ni tre -
ne ra Krzysz to fa We wió ra ule gli Po -
go ni Trę ba czów i od pa dli z roz gry -
wek Okrę go we go Pu cha ru Pol ski,
a w nie dzie lę prze gra li li go wą kon -
fron ta cję z Rasz ko wian ką Rasz ków. 

Wszyst kie go le w nie dziel nym me -
czu pa dły w dru giej od sło nie. W 53. mi -
nu cie re zul tat otwo rzył Da mian Spa le -
niak. Za czę ło się od stra ty jed ne go z pił ka -
rzy Astry w środ ku po la, w wy ni ku któ rej

pił ka do tar ła do gra cza Rasz ko wian ki,
któ ry po ko nał Bar to sza Ja ry sza strza łem
na dal szy słu pek. 

Po kil ku na stu mi nu tach kro to szy nia -
nie wy rów na li za spra wą Szy mo na Po low -
czy ka, któ ry tech nicz nym ude rze niem
z rzu tu wol ne go nie dał szans bram ka rzo -
wi Rasz ko wian ki. 

Trzy mi nu ty póź niej miej sco wi znów
pro wa dzi li. Po do środ ko wa niu z bocz ne -
go re jo nu bo iska pił kę w po lu kar nym
przy jął Krzysz tof Wal czak, po czym ob ró -
cił się i strze lił nie do obro ny. W 89. mi nu -
cie go ści do bił Fi lip Grze go row ski, po pi -
su jąc się ato mo wym ude rze niem z dy -
stan su. (GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Raszkowianka lepsza od Astry

Raszkowianka Raszków 
- Astra Krotoszyn 3:1 (0:0)

BRAMKI: 1:0 – Damian Spaleniak
(53’), 1:1 – Szymon Polowczyk (65’
wolny), 2:1 – Krzysztof Walczak (68’),
3:1 – Filip Grzegorowski (89’)
ASTRA: Jarysz  – Olejnik (65’ Adamski),
Jankowski, Krystek, Polowczyk – Kuszaj
Juszczak, Piwowar (75’ Roszczak),
Budziak – Gmerek, Paczków

Dru gie zwy cię stwo w se zo nie od niósł
w nie dzie lę Bia ły Orzeł Koź min Wiel -
ko pol ski. Ze spół pro wa dzo ny przez
Da riu sza Ma cie jew skie go po ko nał
na wła snym te re nie Po lo nus Ka zi -
mierz Bi sku pi 4: 1. 

Dwa pierw sze go le dla miej sco -
wych pa dły po sy tu acjach sam na sam

z bram ka rzem. Naj pierw na li stę strzel -
ców wpi sał się Mi ko łaj Szulc, a po tem
po je dy nek z gol ki pe rem wy grał Fa bian
Wo siek. 

Po zmia nie stron na 3: 0 pod wyż szył
Łu kasz Ko nop ka. Ro sły sto per po pi sał się
sku tecz nym strza łem gło wą po do środ ko -
wa niu ze sta łe go frag men tu gry. 

W 73. mi nu cie ho no ro we tra fie nie dla
go ści za li czył Ma te usz Czaj ka, wy ko rzy stu -
jąc rzut kar ny, po dyk to wa ny za faul M.
Szul ca. Wy nik me czu usta lił Woj ciech Ka -
miń ski, któ ry tym sa mym uko ro no wał
swój do bry wy stęp. Przy trzech go lach dla
Or łów za li czył bo wiem asy sty. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Pewna wygrana Orłów
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W so bo tę Piast Ko by lin już po raz
szó sty prze grał w tym se zo nie kla sy
mię dzy okrę go wej. Tym ra zem pod -
opiecz ni tre ne ra Paw ła Ja na sa ule gli
na wy jeź dzie Tu ro wi 1921 Tu rek 0: 2. 

Piast Ko by lin tyl ko raz od niósł zwy -
cię stwo w obec nych roz gryw kach li go -
wych. W in au gu ra cyj nej ko lej ce po ko nał

eki pę z Ka zi mie rza Bi sku pie go 2: 1. Od te -
go cza su z li dze no tu je sa me po raż ki. 

W ko by liń skiej dru ży nie do szło
do zmia ny ka pi ta na. Funk cję tę prze jął
Do mi nik Sne la. Mi mo wie lu chę ci i am bi -
cji pił ka rze Pia sta nie da li ra dy miej sco -
wym. – Przy pierw szym tra fie niu by łem
ewi dent nie fau lo wa ny, a ry wal pra wie ro -
ze rwał mi ko szul kę – po wie dział Pa tryk

Ka miń ski. – Mi mo to sę dzia nie zde cy do -
wał się za gwiz dać, a Mi chał Igna czak wje -
chał w po le kar ne i po ko nał Bart ka Woś -
ka – do dał. Go spo da rze wy szli na pro wa -
dze nie na po cząt ku dru giej po ło wy. 

W 63. mi nu cie by ło już 2: 0. Po do -
środ ko wa niu jed ne go z gra czy Tu ra Ja kub
Szy ma now ski in ter we nio wał tak nie for -
tun nie, że pił ka wpa dła do siat ki obok za -
sko czo ne go B. Woś ka. 

W pierw szej od sło nie bli sko strze le -
nia go la był P. Ka miń ski. Naj pierw mi ni -
mal nie prze strze lił, a ko lej ne je go ude rze -
nie obro nił gol ki per. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Piast znów na tarczy
Tur 1921 Turek - Piast Kobylin

2:0 (0:0)
BRAMKI: 1:0 – Michał Ignaczak (46’),
2:0 – Jakub Szymanowski (63’
samobójcza)
PIAST: B. Wosiek – Kubiak, Janowski,
Sz. Wosiek, A. Kurzawa – Kamiński,
Snela, Szymanowski (65’ Kokot),
Kaźmierczak – Wachowiak (80’
Kowalski), Olikiewicz

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
– Polonus Kazimierz Biskupi

4:1 (2:0)
BRAMKI: 1:0 – Mikołaj Szulc (34’), 2:0
– Fabian Wosiek (38’), 3:0 – Łukasz
Konopka (53’ głową), 3:1 – Mateusz
Czajka (73’ karny), 4:1 - Wojciech
Kamiński (86’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Kaczmarek,
Nowakowski (61’ T. Miedziński),
Konopka, Maciejewski (91’ Urny), M.
Szulc (65’ Wciórka), Kamiński,
Błażejczak, Wosiek (79’ Oleśków), Lis,
Bierła 


