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DAF-MAL

Fachu w rękach nikt
nam nie odbierze...
Mało kto w Krotoszynie nie zna firmy
Daf-Mal, która oferuje usługi ogólnobudowlane. Znaczy ona coraz więcej
nie tylko w powiecie, ale w całej Wielkopolsce, a grono zadowolonych
klientów nieustannie się powiększa.
Nazwa firmy wywodzi się od pierwszych liter imienia i nazwiska jej właściciela – Dariusza Fabianowskiego,
a także tego, co wykonywała w początkowej fazie rozwoju, czyli malowania. Dziś wielu mieszkańców Krotoszyna, ale nie tylko, darzy ją ogromnym zaufaniem, gdyż w zamian może
liczyć na solidne, estetyczne i dobre
jakościowo usługi. Dziś to prężnie
i z rozmachem działająca firma. Niewielu jednak wie, że pierwszą siedzibą Daf-Malu była piwnica w bloku
mieszkalnym, a przez sześć lat pan
Dariusz działał sam. Początki naprawdę nie były łatwe.
Ta wyjątkowa historia ma swój początek w styczniu 1994 roku. Wówczas dobiegła końca osiemnastomiesięczna służba wojskowa pana Dariusza. – Otrzymałem propozycję wstąpienia do poli-

cji – mówi. – Złożone zostały potrzebne
dokumenty, wykonano badania lekarskie,
wszystko było załatwione. Pozostała jedynie kwestia mojego podpisu i mogłem
pójść na trzyletnie szkolenie do Warszawy. Nie były to ciekawe lata dla polskiej
policji. Więc ostatecznie nie zdecydowałem się na to, czego dzisiaj nie żałuję.
Przyszły właściciel budowlanego imperium stanął przed nie lada dylematem.
W życiu bowiem coś trzeba robić. Pytanie
brzmiało: „co?”. Odpowiedź nie była
oczywista ze względu na trudne dla polskiej gospodarki czasy.
dokończenie na stronie 7
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SZPITAL

FOT. Archiwum SP ZOZ w Krotoszynie

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego

19 września o godzinie 11.00
na placu budowy nowej części szpitala powiatowego w Krotoszynie odbędzie się uroczystość podpisania
i wmurowania Aktu Erekcyjnego. Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele władz samorządowych – powiatowych i gminnych oraz wojewódzkich.
Na uroczystości obecni będą również
pracownicy szpitala oraz reprezentanci
wykonawcy inwestycji. Po przemówieniach starosty Stanisława Szczotki oraz
dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie – Krzysztofa Kurowskiego – dojdzie
do podpisania Aktu Erekcyjnego przez
przedstawicieli gmin i powiatu. Następnie dokument ten zostanie włożony
do specjalnej tuby, do której trafią także
aktualne zdjęcia szpitala oraz placu budowy, wycinki z lokalnych gazet i moneta.
Tuba zostanie zamknięta i wmurowana
w wyznaczonym miejscu.
W planach jest też poświęcenie placu
budowy. Ponadto podpisany zostanie drugi egzemplarz Aktu Erekcyjnego, który
wyeksponowany będzie później w głównym holu szpitala, na Izbie Przyjęć.
Wydawca:Wielkopolska Squad S.C.
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Trzecia edycja „Kaczora”
W Smoszewie po raz trzeci odbyła
się impreza pod nazwą „Kaczor”. Dla
miłośników jeździectwa przygotowano pięć konkurencji.

g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

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.

Organizatorami imprezy były Stowarzyszenie „Smoszew Nasza Wioska”, Rekreacyjny Klub Jeździecki Krotoszyńska Kawalkada i Krotoszyn Współdziałamy. Wydarzenie dofinansowano z budżetu gminy
Krotoszyn w ramach inicjatywy lokalnej.
W wyścigu kłusem najlepsza była Natalia Namyślak, wyprzedzając Dominikę
Jasik i Karinę Krawczyk. W galopie

triumfował Karol Wodniczak, drugie
miejsce zajęła Kinga Szczotka, a trzeci był
Marcin Witek. Powożenie zaprzęgami
wygrał Roman Augustyniak, a za nim
uplasowali się Mirosław Hofman i Andrzej Śpitalniak. W konkurencjach sprawnościowych zwyciężył Marcin Witek,
a kolejne lokaty zajęli Marcin Małecki i Jagoda Stefańska.
Główną konkurencją było zrywanie
kaczora. Było to niełatwe zadanie, ponieważ jeździec musiał stanąć na swoim rumaku. Zwyciężczynią została Jagoda Stefańska. Najlepszych jeźdźców nagrodzo-

no pucharami, dyplomami i drobnymi
upominkami.
Uczestnicy imprezy mieli okazję
obejrzeć pokaz grupy taneczno-westerno-

W związku z uroczystościami w godzinach 7.00-15.00 z użytkowania dla
chorych, personelu i odwiedzających wyłączone będą miejsca parkingowe na terenie szpitala przy wjeździe od ul. Konstytucji 3 Maja. Samochody można będzie
zaparkować na miejscach już wcześniej
do tego wyznaczonych, wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja po stronie wschodniej
oraz na chodniku przy bloku Konstytucji 3 Maja 1.
Budowa nowej części szpitala, która
rozpoczęła się w kwietniu, prowadzona
jest w ramach projektu „Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej
poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie, służącą koncentracji
rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji”. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest starostwo, zaś wykonawcą
Konsorcjum Firm: Komputronik Biznes Sp. z o.o. (Lider) oraz Infracon Sp.
z o.o. Sp. K. (członek konsorcjum).
Inwestycja, która ma kosztować 24,5
mln zł, możliwa jest dzięki pozyskaniu
przez powiat pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA 2 w wysokości 20 mln zł.
Przewidziany termin zakończenia prac to
wrzesień przyszłego roku.
OPRAC. (ANKA)

wej Dallas Country, który wprowadził
wszystkich w klimat Dzikiego Zachodu.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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POWIAT

Kolejne inwestycje drogowe

7 września miał miejsce oficjalny odbiór dwóch wyremontowanych dróg
powiatowych – ulicy Zamkowy Folwark w Krotoszynie i pierwszego etapu
ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.
Przy realizacji obu inwestycji w kosztach partycypowały gminy i powiat.
Wyremontowany odcinek na ul.
Zamkowy Folwark, w kierunku wsi
Osusz, ma długość 186 metrów. – Prace
polegały na frezowaniu istniejącej nawierzchni i wyremontowaniu podłoża,
wykonaniu warstwy ścieralnej o grubości 5 centymetrów oraz umocnieniu poboczy – mówił Krzysztof Jelinowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 64 tys.
zł. – W połowie koszty pokryła gmina
Krotoszyn – dodał K. Jelinowski.
Przebudowa ponad 700-metrowego
odcinka ulicy Cieszyńskiego w Koźminie
Wlkp. kosztowała 2,1 mln zł. Była to
wspólna inwestycja powiatu krotoszyńskiego i gminy Koźmin Wlkp. – Droga została gruntownie przebudowana, a po jej
lewej stronie wybudowano chodnik i zjazdy do posesji. Wykonaliśmy pełną podbudowę, na której położono dwie warstwy

masy bitumicznej w standardzie pozwalającym na poruszanie się po drodze ciężkich pojazdów – wyjaśnił K. Jelinowski.
Starosta Stanisław Szczotka podkreślił, że decydujące znaczenie przy tej inwestycji miała współpraca pomiędzy powiatem a gminą. Podziękował burmistrzowi
Maciejowi Bratborskiemu i radnym
z gminy Koźmin Wlkp. za tę współpracę.
Z kolei burmistrz Koźmina Wlkp.
powiedział, że jest to inwestycja, która
przez lata była wyczekiwana. Udział gminy w realizacji tego zadania opiewa na ponad 2 miliony złotych, wliczając w to kanalizację, którą wykonano wcześniej. – Cieszę się, że ulica Cieszyńskiego
zostanie wybudowana w całości. Jak ważne było to zadanie, niech świadczy fakt, że
niedawno doszło do zdarzenia drogowego
między Wałkowem a Koźminem i cały
ruch z krajówki był kierowany na tę właśnie ulicę – oznajmił M. Bratborski.
Już wkrótce ruszy drugi etap przebudowy ul. Cieszyńskiego, który będzie finansowany z trzech źródeł: Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
oraz budżetów powiatu i gminy Koźmin.
(NOVUS)

POD NASZYM PATRONATEM

Zjednoczyli siły we wspólnym celu!
258 osób dorosłych oraz prawie 150
dzieci wzięło udział w biegu charytatywnym na rzecz krotoszyńskich harcerzy. Najszybciej 5-kilometrową trasę pokonał Kamil Frąckowiak. Dla
naszego Hufca ZHP udało się zebrać
ponad 4,5 tysiąca złotych.
Przypomnijmy, że krotoszyńscy harcerze stracili swoją siedzibę i wiele cennych dla hufca rzeczy na skutek pożaru,
do którego doszło przed dwoma miesiącami. – Ilość osób, które przyszły w sobotnie popołudnie na krotoszyński rynek,
przerosła nasze wszelkie oczekiwania.
W imieniu harcerzy dziękuję wszystkim
za to, że zdecydowali się pokonać trasę
pięciu kilometrów, biegnąc czy jadąc
na rowerze. Świetnie zaprezentowały się
najmłodsze zuchy, które z uśmiechem
na twarzach przebiegły specjalną pętlę
na rynku – powiedziała Monika Kwiat-

kowska, organizatorka wydarzenia.
Pierwszy do mety dobiegł Kamil
Frąckowiak, a za nim uplasowali się Do-

minik Rychlik oraz Mikołaj Kalak. Warunkiem uczestnictwa w biegu było
wrzucenie minimum 10 złotych do pusz-

ki. W sumie na rzecz hufca udało się zgromadzić ponad 4,5 tysiąca złotych.
– Chciałabym podziękować każdemu, kto zaangażował się w organizację wydarzenia, rozpoczynając od sponsorów,
a kończąc na wolontariuszach. Takie

przedsięwzięcia pokazują, że mieszkańcy
powiatu krotoszyńskiego mają wielkie serca i zawsze chętnie pomagają potrzebującym – podsumowała M. Kwiatkowska.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Na Bieżąco

4

WTOREK, 18 września 2018

PGKiM

Uratowali 34-letniego mężczyznę

Nowe inwestycje - nowe wyzwania

FOT. KPP Krotoszyn

KOŹMIN WLKP.

Sierżant sztabowy Radosław Świerczyński i starszy sierżant Kamil Matuszak, policjanci z koźmińskiego
komisariatu policji, uratowali życie
mężczyźnie, który chciał popełnić
samobójstwo. Do zdarzenia doszło
wieczorem 5 września.
Około godziny 20.30 dyżurny poinformował funkcjonariuszy, iż pewien
mężczyzna zamknął się w pomieszczeniu
gospodarczym i grozi popełnieniem samobójstwa. Mundurowi natychmiast
udali się pod wskazany adres. Na miejscu
zastali kobietę, która pokazała im, gdzie
zamknął się jej 34-letni mąż.
Wezwano również straż pożarną i karetkę pogotowia. Policjanci próbowali
przekonać mężczyznę, by otworzył
drzwi. Niestety, nie przyniosło to oczekiwanego skutku. W pewnym momencie 34-latek przestał odpowiadać, a funkcjonariusze usłyszeli dźwięk upadającego
przedmiotu. Jeden z nich, przez szparę
w drzwiach, oświetlił latarką wnętrze po-

mieszczenia i zobaczył mężczyznę wiszącego na linie.
Niezwłocznie podjęto próbę sforsowania drzwi, które – jak się okazało – były zablokowane łańcuchami i metalową
rurą. Zadanie nie było łatwe, ale w końcu
udało się wyważyć drzwi i policjanci razem z żoną 34-latka wbiegli do środka. Jeden z nich z pomocą kobiety podniósł wiszącego mężczyznę, a drugi odciął linę zawieszoną na drewnianej belce.
Poszkodowany był nieprzytomny, nie
oddychał. Funkcjonariusze podjęli próbę reanimacji i udrożnili niedoszłemu samobójcy drogi oddechowe. Mężczyzna zaczął oddychać, ale nie odzyskiwał przytomności.
Do czasu przybycia karetki pogotowia policjanci monitorowali jego czynności życiowe.
Wkrótce na miejsce dotarł Zespół Ratownictwa Medycznego, przebadał 34latka, po czym przetransportowano go
do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Krotoszynie. Na szczęście jego życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo.
(NOVUS)

13 września w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krotoszynie odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której doszło do podpisania umowy na realizację następujących inwestycji – instalacji do przetwarzaniu osadu oraz instalacji fotowoltaicznej, a także rozbudowy sieci wodociągowej na terenie aglomeracji
Krotoszyna.
– Chcemy ogłosić, że cały proces wykonania dokumentacji, przeprowadzenia
przetargów, uzyskania dofinansowania
i wyboru wykonawcy dobiegł końca – oznajmił Marcin Jamry, prezes
PGKiM. – Jest z nami pani Maria Pluta – prezes firmy Hydro-Marko, która wygrała przetarg ogólnokrajowy na instalacje
przetwarzania osadu oraz na instalacje fotowoltaiczne. To inwestycja rzędu 3 milionów złotych. Jest także pani Helena Juskowiak, której firma będzie porządkować całą gospodarkę wodno-kanalizacyjną w obrębie ulicy Kobylińskiej. Na tę
chwilę wartość tej inwestycji to ponad 300 tysięcy złotych.
Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej tyczy ulic
Wiewiórowskiego i Klemczaka. Na tej
drugiej planowane jest wykonanie 742
metrów kanalizacji grawitacyjnej
(w tym 68 m przykanaliki) oraz 638 m
wodociągu. Rezultatami realizacji tego zadania będą: udostępnienie terenów inwestycyjnych dla przemysłu i nowego budownictwa mieszkaniowego, rozbudowany istniejący system przetwarzania osadu,
instalacja fotowoltaiczna, ograniczenie

niekontrolowanego zrzutu nieoczyszczonych ścieków sanitarnych do wód powierzchniowych zlewni rzeki Baryczy. Ponadto wzrośnie bezpieczeństwo sanitarne miasta i jego okolic. Szacuje się, że inwestycja pochłonie 5-6 milionów złotych.
Marcin Jamry poinformował, że został wzięty kredyt na uporządkowanie kanalizacji wodno-ściekowej na al. Powstańców Wielkopolskich, która – jak wiadomo – będzie rewitalizowana. Koszt wyniesie ok. 2 mln zł. – Wiemy, że są to inwestycje, których nie widać. Idą na to dużo pieniądze. Ale żeby uporządkować to,
co jest na zewnątrz, trzeba zawsze zacząć
od tego, co jest pod ziemią – stwierdził
prezes PGKiM.
Wspomniał także, że PGKiM złożyło
w Urzędzie Marszałkowskim wniosek
w sprawie zainstalowania w szkołach

na terenie gminy Krotoszyn tzw. poidełek. – Chcemy promować naszą zdrową,
ekologiczną wodę. Projekt opiewa na pół
miliona złotych – wyjaśnił M. Jamry.
Burmistrz Krotoszyna pochwalił kierownictwo przedsiębiorstwa za aktywne
włączenie się w proces rozwoju całej gminy. – Jest to o tyle cenne, że wszystkie inwestycje są dofinansowane ze środków zewnętrznych. To bardzo dobra taktyka.
Nasza gmina bardzo dużo z takiej pomocy skorzystała i będzie to robić nadal.
Chciałbym serdecznie podziękować kierownictwu spółki, bo jest to praca zbiorowa. Staranie się o dotacje wymaga wiele
wysiłku i zaangażowania. Myślę, że wspomniane inwestycje bardzo pomogą w rozbudowie i modernizacji Krotoszyna – powiedział burmistrz Franciszek Marszałek.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Charytatywny Maraton Fitness
W hali widowiskowo-sportowej
w Krotoszynie odbył się Charytatywny Maraton Fitness. Była to impreza
skierowana do miłośników aktywności fizycznej, ale przed wszystkim
do tych, którzy chcieli pomóc. Wydarzenie bowiem zorganizowano po to,
by zebrać środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz dla Olka Bzdęgi.
Organizatorem imprezy były
Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw
oraz Power Jump Angeliki Szydlak.
Ponad setka uczestniczek mogła

wziąć udział w treningu fitness
pod okiem czołowych instruktorek
w Polsce – Natalii Gacki, Natalii Rybarczyk i Mar tyny Bielawskiej.
Oprócz tego każdy mógł bezpłatnie
zmierzyć sobie poziom tkanki tłuszczowej albo uzyskać porady w zakresie diety i ćwiczeń odchudzających.
Natalia Gacka jest mistrzynią
świata w fitness sylwetkowym oraz
cenioną trenerką personalną, dietetyczką i fotomodelką. Prowadzi

warsztaty motywacyjno-treningowe,
które odmieniły życie wielu kobiet.
Jej program telewizyjny „Zeszyt ćwiczeń”, w którym pokazuje, jak skutecznie wykonywać ćwiczenia, przyciąga przed telewizory rzesze fanów.
Natalia Rybarczyk to z kolei
uczestniczka mistrzostw Europy
i świata w taekwondo, była trenerka
przygotowania fizycznego żołnierzy,
którzy wybierali się na misje zagraniczne, a także pilotów F-16. Prowa-

dziła też zajęcia w wojsku jako trenerka personalna.
Martyna Bielawska jest natomiast
wielokrotną medalistką mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Działa jako trenerka personalna, instruktorka kulturystki
oraz modelka fitness. Jest autorką programu treningowego „Booty Killer”.
– Jestem dumna z kobiet, które
zapisały się na niedzielne treningi.
Wymagało to wielkiej odwagi. Panie
nie wiedziały, czy dadzą radę, ale
wsparliśmy je, jak tylko mogliśmy.
Nikt nie odpuścił, każdy do końca
walczył i ćwiczył. Prowadzące zajęcia
spisały się na medal, jak na najlepsze
instruktorki fitness przystało. Organi-

zując maraton fitness, chcieliśmy pomóc podopiecznym Warsztatu Terapii Zajęciowej. Bardzo nas dotknął ten
nieszczęsny pożar, dlatego postanowiliśmy wspólnymi siłami wspomóc
WTZ. Zbieraliśmy również środki
na rehabilitację małego Olka Bzdęgi – powiedziała Angelika Szydlak
z Power Jump, jedna z organizatorek
wydarzenia. Podczas maratonu dla
WTZ-u udało się zebrać ponad 5 tysięcy złotych, a dla Olka ponad 2 tysiące złotych.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA I FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna
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Listy kandydatów ustalone

W miniony piątek doszło do spotkania kandydatów do Rady Miejskiej
w Krotoszynie i Rady Powiatu Krotoszyńskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Poznaliśmy tym samym
ostateczny kształt list na zbliżające
się wybory samorządowe.
– Nasi kandydaci reprezentują bardzo szerokie spektrum zawodów i środowisk, od pracowników obsługi i administracji, poprzez przedsiębiorców, pedagogów, osoby wykonujące wolne zawody, kadrę kierowniczą firm i instytucji, aż po lekarzy – mówi Sławomira Kalak, która – jak wiemy – będzie ubiegać się o sta-

nowisko burmistrza Krotoszyna. – Tak
szeroki wachlarz środowiskowo-zawodowy naszych kandydatów jest gwarantem,
że będą oni blisko problemów wspólnoty
samorządowej.
Tylko część kandydatów jest członkami Prawa i Sprawiedliwości, pozostali to
osoby niezrzeszone, o poglądach prawicowych i centroprawicowych. – Dla nas najważniejsi będą ludzie. Będziemy nastawieni na potrzeby mieszkańców – i miasta, i okolicznych wsi. Chcemy, żeby
wszystkim grupom społecznym i zawodowym żyło się tutaj lepiej – podkreśla S.
Kalak.
(ANKA)

POLITYKA

Chcą zmienić samorząd

W miniony piątek na krotoszyńskim
rynku odbyła się konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia „Krotoszyn na Nowo”. W trakcie spotkania przedstawiono zarys
programu wyborczego oraz kandydata na burmistrza Krotoszyna i część
kandydatów do Rady Miejskiej.
– Stowarzyszenie „Krotoszyn na Nowo” zrzesza mieszkańców Krotoszyna
o różnych poglądach politycznych. Nie jesteśmy odzwierciedleniem jednopartyjnego myślenia. Chcemy odpartyjnić miasto, jeśli zamierzamy wszystkich równo
traktować. Moim atutem jest to, że mogę
rozmawiać z każdym, niezależnie
od opcji politycznej. Nasze główne hasło
to „Transparentny samorząd”- mówił Bartosz Kosiarski, lider stowarzyszenia i kandydat na burmistrza Krotoszyna.

Następnie przedstawiono pomysły
stowarzyszenia w kwestiach funkcjonowania samorządu, biznesu, służby zdrowia,
kultury i sportu. Mówiono o budżecie
obywatelskim, bieżącym rejestrze umów
cywilno-prawnych, zawieranych przez
Urząd Miejski w Krotoszynie, budownictwie mieszkaniowo-socjalnym z wykorzystaniem rządowego programu Mieszkanie+, planie budowy dróg gminnych,
stworzeniu „inkubatora przedsiębiorczości”, czyli systemu pomocy i grantów dla
początkujących przedsiębiorców, a także
o darmowych badaniach diagnostycznych
dla mieszkańców powyżej 50. roku życia.
Członkowie stowarzyszenia przyznają, że program wyborczy ciągle jest dopracowywany, ponieważ w najbliższych tygodniach planowane są szerokie konsultacje
z mieszkańcami.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Biznes
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DAF-MAL

Fachu w rękach nikt nam nie odbierze...
dokończenie ze strony 1

– Trudno było wtedy o pracę – wspomina Fabianowski. – Pamiętam, jak mój
dobry znajomy, Lech Krawiecki, kupił
z rodziną dom. Wówczas podjąłem się wykonania w nim remontu. W pewnym momencie pan Leszek zaczął mnie namawiać
do otwarcia własnego biznesu. Ciągle mówił: „Darek, na swoim to na swoim”. Wątpiłem w siebie i w to, że mi się uda, jednak
on nie dawał za wygraną. Wiele razy powtarzał: „pamiętaj, małą łyżką, a ciągle;
i nigdy nie chochlą, bo się udławisz”.
W końcu za jego namową 16 maja 1994
roku otworzyłem swoją firmę.
Łatwo zacząć, trudniej utrzymać

Pan Dariusz wywodzi się z rodziny robotniczej. – Ja byłem pierwszą osobą
w mojej rodzinie, która założyła własną
działalność – przyznaje nasz rozmówca. – Wszystko na własną rękę, na własnym rozrachunku. Na początku pracowałem sam. Przez pierwsze lata moje zlecenia kręciły się wokół ciotek, wujków, kuzynów czy sąsiadów.
Ale właśnie takim sposobem pan Darek budował swoją markę, zdobywał wiarygodność i zaufanie, a grono klientów powoli, acz regularnie się powiększało. Właściciel młodej firmy doskonale zdawał sobie sprawę, że podjęcie ryzyka to dopiero
początek długiej i ciężkiej drogi. Postanowił jednak postawić wszystko na jedną
kartę. – Powiem szczerze, że nie było łatwo. Ludzie często nie mieli pieniędzy,
więc nie mogłem liczyć na wiele zleceń – kontynuuje założyciel Daf-Malu. – To były czasy, kiedy nie było problemu, by otworzyć własną działalność, ale
o wiele trudniej było się z tego utrzymać.
Dzisiaj jest łatwiej o tyle, że jest sporo udogodnień – dofinansowania, ulgi w ZUS-ie
itp. Wtedy nie oferowano czegoś takiego.
Otwierasz firmę i... z grubej rury – radzisz
sobie albo nie. Na początku trudno było
zarobić na ZUS. Inflacja wówczas była niesamowita. 25 lat temu jednego dnia można było zarobić tysiąc złotych, a następnego dnia mogło się okazać, że ten tysiąc
wart jest wczorajsze pięćset. Nigdy nie było gwarancji zysku.

Tutaj mieściła się pierwsza siedziba
firmy Daf-Mal.

rek. – W tym bloku mieszkałem z rodzicami. Dopiero po dwóch latach przeniosłem się na ulicę Raszkowską i działałem
tam do 2014 roku. Na dwudziestolecie
firmy przeniosłem się ostatecznie tutaj
(ul. Rawicka – przyp. red.). Z kolei moim
pierwszym samochodem była syrenka,
która miała dziurę w podłodze. Tam się

cji – stwierdza D. Fabianowski. – Pamiętam, jak gips szpachlowy brało się z Nidy,
a gdy trzeba było coś wyszpachlować, to
załatwiało się rurę PCV setkę, rozcinało
na pół, na ogniu zmiękczało, kładło
na płytkę chodnikową, na to drugą płytkę,
stolarz dorabiał rączkę i można było szpachlować – objaśnia z uśmiechem nasz rozmówca. – Teraz jest specjalistyczny sprzęt,
rozmaite urządzenia ułatwiające pracę. Ja
jednak wiele nauczyłem się i bez tego.
Przede wszystkim kreatywności.
Po kilku niełatwych latach firma zaczęła coraz prężniej funkcjonować i naprawdę dobrze prosperować. Potrzebni
byli pomocnicy. – Samemu bardzo trudno było pracować – opowiada pan Dariusz. – Mój czas wraz z rosnącą liczbą zleceń zaczął się kurczyć. Gdy np. trzeba było wytapetować pokój, musiałem poprosić
kuzynów o pomoc. Postanowiłem więc
zdobyć kwalifikacje mistrzowskie i pedagogiczne, żeby móc szkolić i zatrudniać
uczniów. Pierwsi praktykanci przybyli
do mnie w roku 2000. Dwa lata później
zatrudniłem pierwszego pracownika.
Od tego czasu wyszkoliłem 84 uczniów.
Wielu spośród z nich pozakładało własne
firmy, inni wyjechali za granicę. Z wielo-

W firmie Daf-Mal panuje przyjazna atmosfera. Pracownicy wraz
z rodzinami często spotykają się na firmowych imprezach.

wszystko kładło, przewoziło. Potem miałem malucha, na którego wszyscy wołali
„rogacz”, ponieważ wypełniony niezbędnymi do pracy materiałami bagażnik
na dachu był większy od samego auta...

ma do dziś mam kontakt – oznajmia właściciel Daf-Malu, przyznając, że to właśnie
dzięki pracownikom firma mogła coraz
szybciej się rozwijać.
Szczęście do życzliwych ludzi

Pierwsza siedziba w piwnicy

W społeczeństwie panuje mylne przekonanie, że osoba mająca swoje małe imperium gospodarcze – mówiąc obrazowo – jednego dnia zarejestrowała działalność, a następnego postawiła wielką siedzibę firmy. Nic bardziej mylnego. Większość wielkich, znanych na całym świecie
firm zaczynała od niczego.
– Pierwszą siedzibą mojej firmy był
schowek obok schodów w bloku na osiedlu Korczaka 7/30 – przypomina pan Da-

kacje, pan Adam musiał być przeze mnie
egzaminowany... – mówi z uśmiechem
nasz rozmówca, zaznaczając przy tym, iż
jest bardzo wdzięczny swojemu nauczycielowi za to, że wyuczył go zawodu. – Diamenty, złoto czy pieniądze mogą ci ukraść.
Fachu w rękach nikt ci nie odbierze – oświadcza właściciel Daf-Malu.
Pan Darek z przekonaniem stwierdza, że miał szczęście spotykać na swojej
drodze nader życzliwych ludzi. – Ogromną szansę na rozwój firmy otrzymałem
w momencie, gdy pani dyrektor Sawicka
z Przedszkola nr 1 zdecydowała się zaangażować Daf-Mal do prac remontowych
w swojej placówce. Do tego momentu firma miała tylko klientów indywidualnych.
Pozwoliło nam to nabrać wiatru w żagle,
co potem zaowocowało tym, że miałem
odwagę zdecydować się na dużo poważniejsze projekty.
Z każdym kolejnym rokiem wyzwania były coraz większe, ale zapał nie malał
ani trochę. – Podjęliśmy współpracę z Caparolem – opowiada krotoszyński biznesmen. – Wiele nam dała ta już 12-letnia
współpraca, wiele nowej wiedzy i umiejętności.
Dzisiaj firma Daf-Mal „ma na swoim

Nie ma problemu, którego
nie da się rozwiązać

Pierwsze lata działalności Daf-Malu
były dla jej właściciela naprawdę ciężkie.
Trudności pojawiały się nawet przy tak
prozaicznych sprawach jak posiadanie narzędzi, co w dzisiejszych czasach, gdy jest
dostęp do wszystkiego, może nie mieścić
się w głowie. – Wtedy nie było zbyt wiele
sprzętu, ale nie stanowiło to dla mnie aż
tak dużego problemu, ponieważ wystarczyło trochę wyobraźni i improwiza-

Pan Darek podkreśla, iż wyuczony
fach dał mu możliwość zbudowania kariery zawodowej. – Umiejętności zdobyłem
u pana Adama Kukiołczyńskiego – mówi. – To on mnie wszystkiego nauczył. Jestem mu bardzo wdzięczny i do dziś mamy dobry kontakt.
Wiele lat później doszło w ich kontaktach do pewnego paradoksu. – Jakiś czas
temu wszedł nowy zawód – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Jako że ja miałem do tego kwalifi-

koncie” mnóstwo krotoszyńskich budynków. Wystarczy przespacerować się
po centrum Krotoszyna, by móc podziwiać wiele kamienic z pięknymi, odnowionymi elewacjami, które są dziełem
Daf-Malu. – Praktycznie nie ma elewacji
bez śladu naszej pracy – żartuje pan Darek. – Miałem szczęście, że na swojej drodze trafiałem na naprawdę życzliwych ludzi, jak choćby wspomniany Lech Krawiecki. Osobą, która odegrała ważną rolę
w życiu mojej firmy, był też pan Franciszek Banaszak. Niesamowity człowiek.
On mnie pokierował dalej, wprowadził
mnie w świat biznesu – wspomina, dodając, iż traktował swojego mentora jak drugiego ojca. Mogli na siebie liczyć w każdej
sytuacji.

– Nie mogę nie wspomnieć także
o pani Mirosławie Witczak. Jest projektantką. Zawsze cieszy się, gdy widzi rękę
moich pracowników na tych elewacjach.
Bo przełożyć coś z papieru na rzeczywistość to niełatwe zadanie – stwierdza D.
Fabianowski.
Nigdy się nie poddawać...

Rok 2009 był przełomowym momentem w życiu biznesmena. Wtedy
na jego barki spadła największa zawodowa
odpowiedzialność. – Decyzja o wykończeniu budowy hotelu Twardowski w Poznaniu – mówi szef Daf-Malu. – Właściciel
pochodził z Krotoszyna. Prace trwały cały
rok. Prawie stu ludzi pracowało pod moim kierownictwem. Ta inwestycja dała
mojej firmie porządnego kopa.
Pan Darek w samych superlatywach
wypowiada się o swoich pracownikach. – Mam dobrych fachowców, których wyuczyłem osobiście – podkreśla. – I na dzień dzisiejszy są trzonem firmy. Są jej przyszłością. Mam fajną załogę,
nie mogę narzekać. Dzisiaj już nie pracuję
fizycznie na budowie. Dzięki solidnym
brygadzistom mogę spokojnie zająć się załatwianiem interesów z klientami.
Mądrym jest ten, kto potrafi dostrzec,
że sukces nie zawsze byłby możliwy, gdyby nie w odpowiednim momencie otrzymane wsparcie. Tyczy się to nie tylko działalności gospodarczej, ale również wielu
innych dziedzin, np. sportu, którego pan
Dariusz jest wielkim entuzjastą i który
od wielu lat wspiera, będąc wcześniej działaczem, a od pewnego czasu wiceprezesem Polskiego Związku Sumo. Twierdzi,
że dobrem kiedyś otrzymanym od losu
trzeba się dzielić i przekazywać je dalej,
stąd również udział firmy Daf-Mal w wielu akcjach charytatywnych.
W mniemaniu wielu osób ci, którzy
odnieśli sukces w biznesie, są pewni siebie,
wręcz niezniszczalni. Okazuje się jednak,
że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, o czym
przypomina D. Fabianowski. – Zawsze
pojawiają się chwile zwątpienia. Zawsze
były, są i będą. Cokolwiek by człowiek nie
robił. Czy są to mniejsze, czy większe fragmenty jakiegoś przedsięwzięcia. W pewnym momencie człowiek zastanawia się,
czy warto było... Moja wskazówka dla
młodszych jest taka – nie poddawajcie się!
Trzeba iść do przodu, a z błędów wyciągać
wnioski. Zawsze miałem duszę sportowca
i zawsze walczyłem, gdy pojawiały się
trudności. Bo jeśli ktoś w połowie meczu
twierdzi, że już nie wygra, to wiadomo, że
już przegrał... – puentuje tę część swojej
opowieści Dariusz Fabianowski.
KLAUDIA BORKIEWICZ

Ciąg dalszy opowieści
o firmie Daf-Mal już wkrótce!
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Zdrowie/Uroda
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KONCERT

Marek Torzewski na stulecie niepodległości
8 września na krotoszyńskim rynku
odbył się koncert „Krotoszyn dla niepodległej – Ojczyźnie mojej śpiewam”. Wystąpił słynny tenor Marek
Torzewski z towarzyszeniem zespołu
Tacy Nie Inni i chóru AKORD ze Szkoły Podstawowej nr 3 pod kierunkiem
Mariusza Kaźmierczaka.
– Cieszymy się dziś stuleciem odzyskania niepodległości – mówił burmistrz
Franciszek Marszałek, otwierając ten wyjątkowy koncert. – Musimy jednak pamiętać, że wolność nie jest dana nikomu

raz na zawsze. Róbmy wszystko, aby ją zachować dla siebie i dla przyszłych poko-

leń. Pamiętajmy, że utraciliśmy ją także
z powodu waśni wewnętrznych. Pamię-
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tajmy, że jednym z podstawowych warunków jej zachowania jest kompromis, jedność i zgoda pomiędzy Polakami, między
nami a sąsiadami, między poszczególnymi osobami i całymi narodami. Wysłuchamy za chwilę wielu pieśni, których słowa wyrażają nasze dążenia do odbudowy
niepodległej Polski. Za tymi słowami kryje się ofiara wielu setek i tysięcy rodaków,
którzy ten cel zrealizowali, aż do pomyślnego końca. Dzisiejszym koncertem oddajemy im cześć. Wyrażamy nasz podziw
i mówimy, że ich wysiłek nie poszedł
na marne, że – podobnie jak oni – potrafimy wolność szanować, kochać, a jeśli
trzeba będzie, to także o nią walczyć. Lepiej jednak walczmy naszymi codzienny-

mi staraniami, nauką, pracą, troską o najbliższych, z rozsądkiem i ręką wyciągniętą do zgody. Niech pieśni, których dziś
wysłuchamy, pozwolą nam zrozumieć,
jak wielkim skarbem jest wolność – oświadczył włodarz Krotoszyna.
Koncert podzielony był na dwie części. Na pierwszą składały się pieśni patriotyczne, takie jak „My pierwsza brygada”,
„Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani
pod okienko”. W drugiej natomiast Marek Torzewski wykonywał swój repertuar.
Słynny tenor, a także towarzyszący mu
młodzi artyści, zostali nagrodzeni gromkimi brawami licznej publiczności.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Edukacja
KROTOSZYN
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DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

Diagnoza
Rekrutacja do 21 września!
stanu oświaty
11 września w SP nr 5 w Krotoszynie
odbyło się spotkanie dialogowe, poświęcone diagnozie stanu oświaty
i – na jej podstawie – wskazaniu drogi do sukcesu w krotoszyńskich
szkołach.
W spotkaniu udział wzięli burmistrz
Krotoszyna, samorządowa kadra zarządzająca oświatą, dyrektorzy, nauczyciele
i przedstawiciele rodziców szkół i przedszkoli, prowadzonych przez gminę, a także przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i dyrektor Muzeum
Regionalnego, reprezentujący miejscowe
instytucje kultury.
Spotkanie odbyło się w związku
z udziałem krotoszyńskiego samorządu
w projekcie „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w woj. wielkopolskim,
ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. W roli doradcy gminy do spraw realizacji owego
projektu wystąpił dr Mirosław Radoła – wykładowca UAM w Poznaniu,
Wskazane przez uczestników problemy i propozycje działań stanowić będą
przedmiot analizy organu prowadzącego,
a następnie posłużą do sporządzenia założeń „Planu rozwoju oświaty Miasta i Gminy Krotoszyn oraz wspomagania szkół
w zakresie kształtowania kompetencji
kluczowych uczniów”.
OPRAC. (ANKA)

Do 21 września trwa rekrutacja
na bezpłatne studia w Dolnośląskiej
Szkole Wyższej. Uczelnia ta, dzięki
dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, rekrutuje
na bezpłatne studia dualne na kierunkach: Pedagogika specjalna oraz
Praca socjalna. Wybierz praktyczny
i nowoczesny kierunek studiów!

Studia dualne na kierunku Pedagogika specjalna realizowane będą na specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychomotoryka. Zakończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, uprawniającego
do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego. W programie studiów jest też 8
bezpłatnych kursów doskonalących, staże
zawodowe, za które studenci otrzymają
wynagrodzenie, oraz wyjazdy studyjne
(w całości opłacone z projektu) do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych w Polsce, Francji, Austrii i Niemczech.
Natomiast studia dualne na kierunku Praca socjalna o specjalności Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej zakończą
się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, uprawniającego do wykonywania
zawodu pracownika socjalnego. W programie studiów jest też 6 bezpłatnych

kursów doskonalących, płatne staże zawodowe oraz wyjazdy studyjne do Francji
i Republiki Czeskiej.

Jak pogodzić studia dzienne z pracą lub
drugim kierunkiem studiów?

Harmonogram zajęć opracowany zostanie tak, aby osoby aktywne zawodowo,
jak i studenci innych kierunków, również
mogły skorzystać z oferty. Dodatkowo
każdy student ma prawo wnioskować
o Indywidualną Organizację Studiów
(IOS), która została przygotowana dla
tych osób, których sytuacja rodzinna czy
zawodowa uniemożliwia studiowanie
na ogólnych zasadach.
Czym są studia dualne?

To aktualnie bardzo popularny model
kształcenia, szczególnie w Europie Zachodniej. Program kształcenia obejmuje realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych
w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych
u pracodawcy. Dzięki temu student już ma
szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego, fachowej wiedzy i praktycznych
umiejętności pod okiem specjalistów.
Szczegółowe informacje znaleźć
można na stronie: www.dlakandydata.dsw.edu.pl.
(RED)

Rozmaitości
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FESTYN

Pożegnanie lata w Jedynce
W niedzielę na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie odbył się festyn „Pożegnanie lata”. Współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie
Miłośników Krotoszyńskiej Jedynki.
Dla dzieci oraz ich rodziców przygotowano szereg zajęć i zabaw. Były także
występy artystyczne i karaoke dla każdego. Na festynie gościła młodzież z Centrum Tańca Show Dance, która zaprezentowała publiczności swoje niemałe umiejętności taneczne. Z ciekawością przyglądano się pokazowi umiejętności kelnerskich, który przekonał obserwujących, że
ów zawód wymaga solidnego przygotowania i samodyscypliny, choćby przy zwykłym robieniu kawy.
Odbyła się również loteria fantowa,
w której główną nagrodą był rower. Był
czas także na aktywność fizyczną. Zorganizowano bowiem turniej gry w dwa
ognie oraz mecz piłki nożnej rodzice kon-

tra nauczyciele kontra uczniowie.
Na stoiskach gastronomicznych każdy mógł skosztować wielu smakołyków – zupy gulaszowej, kiełbasy i kaszanki w kapuście z grilla, naleśników, sałatki
ziemniaczanej i greckiej, różnego rodzaju
ciast czy lodów.
– Bardzo udana impreza, uczniowie

z rodzicami chętnie spędzili tutaj niedzielne popołudnie. Pogoda też dopisała.
Z pewnością będziemy takie imprezy integracyjne dalej organizować – skomentowała Sławomira Kalak, dyrektor SP nr 1
w Krotoszynie.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Wydarzenia
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MOTORYZACJA

FOT. Stowarzyszenie Przyjaciół I LO w Koźminie Wlkp.

Kolejny zlot maluchów

9 września po raz kolejny Koźmin
Wlkp. stał się stolicą popularnych
maluchów. Tegoroczna edycja Zlotu
Fiata 126p przyciągnęła ponad 500
miłośników tych pojazdów. Na imprezę przyjechało 195 maluszków.
Po oficjalnym otwarciu zlotu firma

Bartesko na terenie swojego zakładu zaprezentowała samochód elektryczny. Następnie uczestnicy imprezy swoimi maluchami przejechali do Serafinowa, gdzie
proboszcz mokronoskiej parafii odprawił
Mszę św. Potem wszyscy udali się na piknik do Skałowa.
Kolejnym punktem programu były

konkurencje sprawnościowe na placu targowym w Koźminie. Trzeba było się uporać z takimi zadaniami jak np. pchanie
malucha na czas czy toczenie koła na dystansie 20 metrów. Dzieci natomiast
uczestniczyły w konkursie plastycznym,
który tematycznie był powiązany oczywiście z fiatem 126p. Ponadto nagrodzono
właścicieli samochodów w następujących
kategoriach – najładniejsze auto zlotu,
najlepiej zachowane, najstarsze oraz najbardziej usportowione.
Mieszkańcy Koźmina mogli podziwiać maluchy w trackie ich przejazdu ulicami miasta oraz na terenie miejskiego
parkingu i boiska przy budynku liceum.
Nie zabrakło występów artystycznych.
Na scenie pojawiły się zespoły Tacy Nie
Inni i S. O. U. L. Zwieńczeniem zlotu był
koncert Łukasza Łyczkowskiego.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Przyjaciół I LO im. Powstańców
Wlkp., we współpracy z Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca oraz
Gminnym Ośrodkiem Sportu.
OPRAC. (NOVUS)

Sport
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TRÓJBÓJ SIŁOWY

Zabójcza końcówka Pogoni

Brąz Zimmermanna na MP
FOT. Ania Krystek

PIŁKA NOŻNA

W meczu Okręgowego Pucharu Polski Astra Krotoszyn do 85. minuty
prowadziła z Pogonią Trębaczów
i wydawało się, że awans jest już niemal pewny. Jednak gospodarze
w samej końcówce zdołali strzelić
dwa gole i to oni przeszli dalej.
Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. W 58. minucie
krotoszynianie objęli prowadzenie. Szymon Polowczyk z lewej strony zagrał
w pole karne, Jędrzej Paczków przedłużył
głową do Oliwiera Kuszaja, a ten z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki.
W 85. minucie miejscowi wyrównali. Po prostopadłym podaniu w sytuacji

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

sam na sam z bramkarzem Astry znalazł
się Wojciech Czech i nie zmarnował okazji. Trzy minuty później świetnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się brat
Patryka Tuszyńskiego, Mateusz, zapewniając Pogoni awans do kolejnej rundy.
(GRZELO)

Szczepan Zimmermann wywalczył
brązowy medal na VIII Mistrzostwach Polski Seniorek i Seniorów
w Trójboju Siłowym Klasycznym.
Na zawodach we Wrocławiu zawodnik Stowarzyszenia Atletyki Ciężkiej
Ursus Krotoszyn rywalizował w kategorii 93 kg.
W kategorii 52 kg kobiet startowała
Agnieszka Nowak. Krotoszyńska policjantka w przysiadzie pobiła rekord życiowy – 95 kg, w wyciskaniu osiągnęła 60 kg, a martwy ciąg zakończyła z rezultatem 107,5 kg. Łączny wynik 262,5 kg dał jej czwarte miejsce
w końcowej klasyfikacji. Do pokonania
brązowej medalistki zabrakło jej 2,5 kg,
a do zawodniczki z drugiej lokaty – 5 kg.
Rywalizujący w kat. 105 kg Grzegorz
Dymarski przysiadł 210 kg, wycisnął 130 kg, a w martwym ciągu podniósł 247,5 kg, uzyskując łącznie 587,5 kg,
co jest jego nowym rekordem życiowym.
Nasz trójboista zajął dziesiąte miejsce.
W tej samej kategorii na brązowym stopniu podium stanął pochodzący z Krotoszyna reprezentant KS Team Wrocław – Kamil Filipiak, który uzyskał następujące rezultaty – 280 kg,172,5 kg, 292,5 kg.

W kategorii 93 kg Krotoszyn miał
dwóch przedstawicieli. Tomasz Olejniczak może pochwalić się zaliczeniem
każdego z dziewięciu podejść i ustanowieniem swoich rekordów – 182,5 kg
w przysiadzie, 125 kg w wyciskaniu
i 215 kg w martwym ciągu. – Sumując
moje osiągnięcia, poprawiłem wyniki
o 17,5 kg, z czego jestem bardzo zadowolony. Nie szykowałem się specjalnie
na te zawody, ale po solidnie przepracowanych ostatnich trzech tygodniach
udało mi się osiągnąć planowane rezultaty – powiedział Tomasz Olejniczak.

W tej samej kategorii Szczepan Zimmermann wywalczył brązowy medal, osiągając260kg wprzysiadzie,157,5kg wwyciskaniu oraz 265 kg w martwym ciągu. – W trójboju klasycznym jest bardzo
ciężko o medal, dlatego jestem zadowolony
ze swojego startu. Musiałem czekać kilka lat,
aby udało mi się zająć ponownie trzecie miejsce, a w mojej kategorii miałem 18 rywali.
Szkoda startu Agnieszki, która była bardzo
blisko podium, a ostatecznie wylądowała
na pechowej dla sportowca, czwartej pozycji – podsumował krotoszyński trójboista.
(GRZELO)
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Dzierżanów z kompletem zwycięstw

Startowali w Miliczu i Jarocinie
FOT. Michał Kolibabka

PIŁKA NOŻNA

Na boisku przy ulicy Olimpijskiej odbył się Turniej Piłki Nożnej „Orlik 2018”. Triumfowała drużyna
z Dzierżanowa, która zakończyła
zmagania z kompletem punktów
i bez żadnego straconego gola.
Do rywalizacji przystąpiło pięć ekip,
które grały systemem każdy z każdym.
Zespół z Dzierżanowa wygrał wszystkie
spotkania – 2: 0 z Lutogniewem, 1: 0
z Biadkami, 2: 0 z Wielowsią i 3: 0 z połączonymi siłami Kobierna i Tomnic. Dru-

gą lokatę zajął team z Biadek, który zgromadził siedem punktów. Na trzecim
miejscu rozgrywki zakończył Lutogniew – 4 pkt.
Królem strzelców został Krzysztof
Dymarski (Dzierżanów), który strzelił
trzy gole. Za najlepszego golkipera uznano Antoniego Selwata (Wielowieś).
Nad przebiegiem turnieju czuwał sędzia
Kazimierz Reyer. Jak podkreślił, zmagania toczyły się w bardzo miłej i przyjaznej
atmosferze.
(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

Strzelecki trening Ostrovii

Za nami kolejne imprezy biegowe – VI Bieg Karpia w Miliczu
oraz IV edycja RockRun w Jarocinie.
W zawodach oczywiście startowali
biegacze z naszego powiatu.
W Miliczu biegacze mieli do pokonania dwie pętle ulicami miasta o długości 5 km. Zwyciężył Sebastian Markowski
z czasem 36: 00. Na kolejnych miejscach
uplasowali się Bartłomiej Wojsław (36: 06)
oraz Łukasz Brylski (36: 15). Tuż za podium znalazł się Tomasz Owczarek
(37: 07) z KS Krotosz. Wśród kobiet najlepsza była Anna Czerw (44: 03).
Poza T. Owczarkiem nasz powiat reprezentowali Monika Ratajek (45. miejsce – 46: 35), Tomasz Ratajek (63. miejsce – 51: 19), Zdzisław Śnieciński (74.
miejsce – 54: 22), Paulina Głyda (89.
miejsce – 1: 00: 17), Magdalena Świca
(99. miejsce – 1: 03: 22) i Agnieszka Leprzed przerwą na 2: 0 podwyższył Tomasz Kempiński, który podciął piłkę
nad wychodzącym z bramki golkiperem.
W 56. minucie M. Giecz popisał się
znakomitym uderzeniem z powietrza i piłka wpadła do bramki tuż pod poprzeczką.
Czwarte trafienie zaliczył Nikodem Modrzyński, pakując futbolówkę do pustej
bramki. Wynik ustalił w ostatniej akcji meczu Łukasz Wiącek.
(GRZELO)
FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
– Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
0:5 (0:2)

Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski
nie miała żadnych problemów z pokonaniem Białego Orła Koźmin
Wielkopolski na jego terenie w ramach Okręgowego Pucharu Polski.
Podopieczni trenera Dariusza Maciejewskiego przegrali aż 0: 5 z wyżej notowanym rywalem.

Zanim przyjezdni się rozkręcili, idealną okazję miał Mikołaj Szulc. Napastnik
Orłów w sytuacji sam na sam jednak zbyt
długo zwlekał z oddaniem strzału i defensor Ostrovii zdążył przerwać akcję.
Wynik spotkania w 33. minucie
otworzył Michał Giecz, uderzając technicznie z najbliższej odległości. Tuż

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

ciej (104. miejsce – 1: 07: 44). W IV edycji RockRun w Jarocinie dla zawodników
przygotowano dwie trasy o długości 10 km i 21 km. Na krótszym dystansie
triumfował Maciej Mrówczyński (36: 44).
Z grona biegaczy z naszego powiatu najlepiej powiodło się Adamowi Kuzi (37: 03),
który zajął trzecie miejsce. Warto odnotować także niezłe rezultaty Jakuba Marciniaka (18. miejsce – 43: 51), Łukasza Naglaka (20. miejsce – 44: 10) czy Tomasza

Piejki (41. miejsce – 48: 15).
Na dłuższej trasie najszybszy był Adrian Żakowski (1: 12: 28). Z grupy naszych
zawodników trzeba wyróżnić Krzysztofa
Barana (18. miejsce – 1: 30: 39), Macieja
Namysła (34. miejsce – 1: 35: 16), Macieja
Karolewskiego (50. miejsce – 1: 41: 09),
Mariana Pocztę (53. miejsce – 1: 43: 00),
Sławomira
Jarosza
(75.
miejsce – 1: 51: 27) i Mariusza Basińskiego (81.
(GRZELO)
miejsce – 1: 52: 44).
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PIŁKA NOŻNA

FOT. Ania Krystek

Raszkowianka lepsza od Astry

To nie był udany tydzień dla Astry
Krotoszyn. W środę podopieczni trenera Krzysztofa Wewióra ulegli Pogoni Trębaczów i odpadli z rozgrywek Okręgowego Pucharu Polski,
a w niedzielę przegrali ligową konfrontację z Raszkowianką Raszków.
Wszystkie gole w niedzielnym meczu padły w drugiej odsłonie. W 53. minucie rezultat otworzył Damian Spaleniak. Zaczęło się od straty jednego z piłkarzy Astry w środku pola, w wyniku której

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

Piast znów na tarczy

piłka dotarła do gracza Raszkowianki,
który pokonał Bartosza Jarysza strzałem
na dalszy słupek.

Pewna wygrana Orłów
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

Dwa pierwsze gole dla miejscowych padły po sytuacjach sam na sam

PIŁKA NOŻNA

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

PIŁKA NOŻNA

Drugie zwycięstwo w sezonie odniósł
w niedzielę Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski. Zespół prowadzony przez
Dariusza Maciejewskiego pokonał
na własnym terenie Polonus Kazimierz Biskupi 4: 1.

Po kilkunastu minutach krotoszynianie wyrównali za sprawą Szymona Polowczyka, który technicznym uderzeniem
z rzutu wolnego nie dał szans bramkarzowi Raszkowianki.
Trzy minuty później miejscowi znów
prowadzili. Po dośrodkowaniu z bocznego rejonu boiska piłkę w polu karnym
przyjął Krzysztof Walczak, po czym obrócił się i strzelił nie do obrony. W 89. minucie gości dobił Filip Grzegorowski, popisując się atomowym uderzeniem z dy(GRZELO)
stansu.

z bramkarzem. Najpierw na listę strzelców wpisał się Mikołaj Szulc, a potem
pojedynek z golkiperem wygrał Fabian
Wosiek.
Po zmianie stron na 3: 0 podwyższył
Łukasz Konopka. Rosły stoper popisał się
skutecznym strzałem głową po dośrodkowaniu ze stałego fragmentu gry.
W 73. minucie honorowe trafienie dla
gości zaliczył Mateusz Czajka, wykorzystując rzut karny, podyktowany za faul M.
Szulca. Wynik meczu ustalił Wojciech Kamiński, który tym samym ukoronował
swój dobry występ. Przy trzech golach dla
Orłów zaliczył bowiem asysty.
(GRZELO)

W sobotę Piast Kobylin już po raz
szósty przegrał w tym sezonie klasy
międzyokręgowej. Tym razem podopieczni trenera Pawła Janasa ulegli
na wyjeździe Turowi 1921 Turek 0: 2.
Piast Kobylin tylko raz odniósł zwycięstwo w obecnych rozgrywkach ligowych. W inauguracyjnej kolejce pokonał

ekipę z Kazimierza Biskupiego 2: 1. Od tego czasu z lidze notuje same porażki.
W kobylińskiej drużynie doszło
do zmiany kapitana. Funkcję tę przejął
Dominik Snela. Mimo wielu chęci i ambicji piłkarze Piasta nie dali rady miejscowym. – Przy pierwszym trafieniu byłem
ewidentnie faulowany, a rywal prawie rozerwał mi koszulkę – powiedział Patryk

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

Kamiński. – Mimo to sędzia nie zdecydował się zagwizdać, a Michał Ignaczak wjechał w pole karne i pokonał Bartka Wośka – dodał. Gospodarze wyszli na prowadzenie na początku drugiej połowy.
W 63. minucie było już 2: 0. Po dośrodkowaniu jednego z graczy Tura Jakub
Szymanowski interweniował tak niefortunnie, że piłka wpadła do siatki obok zaskoczonego B. Wośka.
W pierwszej odsłonie blisko strzelenia gola był P. Kamiński. Najpierw minimalnie przestrzelił, a kolejne jego uderzenie obronił golkiper.
(GRZELO)

