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� EKOLOGIA 

Jak segregować odpady 
– krok po kroku – część IV

Czytaj na str. 5

� KROTOSZYN

Mieszkańcy bloków
kontra stacja paliw...

Czytaj na str. 6

� ZDROWIE

3-letnia Zosia czeka
na poważną operację

Czytaj na str. 8

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 14-17

� EDUKACJA 

Dzień patrona szkoły 
w koźmińskiej Jedynce

Czytaj na str. 19

� SPORT 

Piłkarskie derby 
powiatu krotoszyńskiego

Czytaj na str. 24

Przed dwo ma ty go dnia mi przy bli ży li -
śmy na szym Czy tel ni kom syl wet kę
Da riu sza Fa bia now skie go, wła ści cie -
la kro to szyń skiej fir my Daf -Mal.
Zdra dzi li śmy wie le szcze gó łów z hi -
sto rii fir my, któ ra dzia ła już bli sko
ćwierć wie ku. W przy szłym ro ku Daf -
-Mal bę dzie bo wiem świę to wać ju bi -
le usz 25-le cia ist nie nia. Po cząt ki nie
na le ża ły do naj ła twiej szych, ale dziś
po zy cja tej fir my jest moc no ugrun -
to wa na. Daf -Mal cie szy się w peł ni
za słu żo ną re no mą. 

Nie od dziś wia do mo, że naj lep szą
wi zy tów ką dla przed się bior cy jest do bra
ja kość wy ko ny wa nej usłu gi. Tak zwa na
„pocz ta pan to flo wa” sta no wi dar mo wy,
a za ra zem naj bar dziej wia ry god ny no śnik
re kla mo wy. To wła śnie rze sza za do wo lo -
nych klien tów i ich re ko men da cje
w znacz nej mie rze przy czy nia ją się do bu -
do wa nia wi ze run ku fir my oraz do wzro -
stu jej zna cze nia na lo kal nym ryn ku. 

Pan Da riusz jest rze tel ną oraz god ną
za ufa nia oso bą, o czym świad czy wie le
po chleb nych opi nii, któ re usły sze li śmy

i od klien tów Daf -Ma lu, i od je go pra cow -
ni ków. Piotr Kaź mier czak współ pra cu je
z tą fir mą od ro ku. – Gdy zde cy do wa łem
o od re stau ro wa niu ka mie ni cy na uli cy
Ka li skiej, wy bra li śmy fir mę Daf -
-Mal – mó wi. – Dziś z czy stym su mie -
niem mo gę po wie dzieć, że jest to so lid na
fir ma. Ja ko in we stor je stem za do wo lo ny
z usług, ja kie wy ko na li pra cow ni cy pa na
Dar ka. Je śli mo gę wy dać re ko men da cję
dla fir my, to w ska li od 1 do 6 bę dzie to
zde cy do wa nie 6. W przy szło ści z pew no -
ścią bę dę jesz cze ko rzy stał z usług Daf -
-Ma lu – pod kre śla P. Kaź mier czak. 

do koń� cze nie na stro nie 7

DAF-MAL

Człowiek, na którego
zawsze można liczyć

Czytaj str. 5

KONCERT CHARYTATYWNY

Muzycy pokonali ogień 

Czytaj str. 4

POD NASZYM PATRONATEM

Wielkie zawody
taneczne w Krotoszynie 



Ochot ni cza Straż Po żar na w Biad -
kach ob cho dzi ła ju bi le usz 95-le cia
ist nie nia. Uro czy stość od by ła się
przed miej sco wym Do mem Stra ża -
ka, a uświet ni ła ją Kro to szyń ska Or -
kie stra Dę ta. 

Pod czas ju bi le uszu uho no ro wa no za -
słu żo nych stra ża ków. Zło tym Me da lem
„Za za słu gi dla po żar nic twa” od zna czo ny
zo stał druh Ry szard Pa szek, Srebr ny Me -
dal „Za za słu gi dla po żar nic twa” otrzy mał
druh Prze my sław Pa szek, Brą zo wy Me dal

„Za za słu gi dla po żar nic twa” przy zna no
dru hom Ję drze jo wi Zmy ślo ne mu i Łu ka -
szo wi Śli wiń skie mu. Od zna ką „Stra żak
wzo ro wy” wy róż nie ni zo sta li druh na Na -
ta lia Ma chow ska i druh Pa tryk Prze kwas. 

Brą zo wą od zna kę wrę czo no człon -
kom Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni -
czej – Fi li po wi Adam skie mu, Zu zan nie
Ba gro wi skiej, Fi li po wi Dzier gwie, Grze -
go rzo wi Fau sty nia ko wi, Ma te uszo wi
Kup cza ko wi, Ja ku bo wi Po czcie, Ma cie jo -
wi Prze kwa so wi, To bia szo wi Przy by le,
An drze jo wi Si ko rze i An nie Skrzyp czak.

Przy by li go ście kie ro wa li w stro nę
stra ża ków ser decz nie ży cze nia oraz sło -
wa uzna nia za trud i bez in te re sow ną
po moc, nie sio ną po trze bu ją cym.
Przy oka zji przy po mnia no bo ga tą hi -

sto rię OSP Biad ki, któ ra się ga 1923 ro -
ku, kie dy to jed nost ka po wsta ła z ini -
cja ty wy ko wa la Mar ci na Chwa li szew -
skie go. 

(NO VUS)
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BIADKI

Jubileusz strażaków

21 wrze śnia w Szko le Pod sta wo wej
w Świn ko wie od by ła się ak cja sprzą -
ta nia świa ta pod ha słem „AK -
CJA – SE GRE GA CJA! 2 X WIĘ -
CEJ, 2 X CZY ŚCIEJ”. 

Z tej oka zji ucznio wie kla sy VIII przy -
go to wa li krót kie przed sta wie nie na te mat
se gre ga cji śmie ci. Na stęp nie ca ła spo łecz -
ność szkol na wy ru szy ła sprzą tać te ren
wo kół pla ców ki, jak i in ne miej sca we wsi. 

Po po wro cie roz po czę to świę to wa -
nie, by uczcić na dej ście je sie ni. Dzie ci
z klas I -III wzię ły udział w roz gryw kach
spor to wych, któ rych bo ha te rem był
ziem niak. Star si ucznio wie na to miast
roz pa li li ogni sko i roz po czę li pie cze nie
kieł ba sek, któ re po tem kon su mo wa no
wraz z ziem nia cza ny mi sa łat ka mi,
przy go to wa ny mi przez dziew czę ta ze
star szych klas. 

OPRAC. (NO VUS) 

SP ŚWINKÓW

Akcja- segregacja!

Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie jak co
ro ku za an ga żo wał mło dzież w ak cję
sprzą ta nia świa ta. Tym ra zem od by ła
się ona pod ha słem „AK CJA – SE GRE -
GA CJA! 2 X WIĘ CEJ, 2 X CZY ŚCIEJ”.

Mło dzież z kro to szyń skie go huf ca
roz po czę ła sprzą ta nie dwa dni wcze -
śniej od ak cji ogól no pol skiej. Po wo dem
te go by ły piąt ko we prak ty ki, któ re

utrud ni ły by wie lu oso bom udział
w przed się wzię ciu. 

Pod opiecz ni huf ca po sprzą ta li te ren
przy PKS i PKP oraz po bli ski park przy ul.
Fa brycz nej. Ak cja sprzą ta nia świa ta oka -
za ła się nie tyl ko wspa nia łą lek cją z za kre -
su eko lo gii, ale rów nież świet ną oka zją
do mi łe go spę dze nia cza su oraz zro bie nia
do bre go uczyn ku dla sie bie i oto cze nia. 

(AN KA)

EKOLOGIA

Hufiec sprzątał świat
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3Aktualności

W sa li mul ti me dial nej I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja
w Kro to szy nie od by ło się spo tka nie
dia lo go we, po świę co ne pro ble ma ty -
ce roz wi ja nia kom pe ten cji klu czo -
wych uczniów, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem uczniów o spe cjal -
nych po trze bach edu ka cyj nych.

Spo tka nie to jest ele men tem pro jek -
tu „Wspar cie ka dry JST w za rzą dza niu
oświa tą w wo je wódz twie wiel ko pol skim,
ukie run ko wa ne na roz wój szkół i kom pe -
ten cji klu czo wych uczniów”, w któ rym
od kil ku mie się cy uczest ni czą przed sta wi -
cie le po wia tu kro to szyń skie go: wi ce sta ro -
sta Pa weł Ra do jew ski oraz Prze my sław
Wój cik i Ar le ta Fa bi siak -Płon ka z Wy dzia -
łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu Sta ro stwa
Po wia to we go w Kro to szy nie. Mo de ra to -
rem był Mar cin Wojt ko wiak, pra cow nik
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu oraz eks pert Ośrod ka Roz wo -
ju Edu ka cji w War sza wie.

W spo tka niu udział wzię li przed sta -
wi cie le ro dzi ców, uczniów, na uczy cie li

oraz dy rek to rów szkół i pla có wek, któ rych
or ga nem pro wa dzą cym jest po wiat.
Uczest ni cy pra co wa li me to dą World Ca fe,
po szu ku jąc od po wie dzi na py ta nia do ty -
czą ce roz po zna wa nia in dy wi du al nych po -
trzeb uczniów, po pra wia nia efek tyw no ści
w za kre sie roz wi ja nia kom pe ten cji klu czo -
wych oraz spo so bów wspie ra nia uczniów
ze spe cjal ny mi po trze ba mi edu ka cyj ny mi.

Ży we dys ku sje świad czy ły o waż no ści
pod ję tej te ma ty ki. Efek ty pra cy po szcze -
gól nych grup za pre zen to wa ne zo sta ły
na fo rum. Zgod nie z za ło że niem spo tka -
nia 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 w dal szej ko lej no ści po słu żą do spo rzą -
dze nia za ło żeń „Pla nu roz wo ju oświa ty
Po wia tu Kro to szyń skie go oraz wspo ma -
ga nia szkół i pla có wek w za kre sie kształ to -
wa nia kom pe ten cji klu czo wych
uczniów”.

Wię cej in for ma cji o pro jek cie moż na
zna leźć na stro nie in ter ne to wej
http://wspar cie ka dryjst.pl/. 

OPRAC. (AN KA)

21 wrze śnia w Kro to szy nie od by ła
się kon fe ren cja pra so wa struk tur
So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej.
Na spo tka niu ogło szo no li de rów list
wy bor czych ugru po wa nia z okrę gu
nr 6 w nad cho dzą cych wy bo rach
do Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko -
pol skie go. 

Kon fe ren cję roz po czął Wie sław
Szcze pań ski z Lesz na, by ły po seł i wi ce mi -
ni ster in fra struk tu ry, a obec nie rad ny Sej -
mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,
prze wod ni czą cy Ra dy Wo je wódz kiej
SLD i „je dyn ka” w wy bo rach do sej mi ku.
Tuż za nim znaj du je się Elż bie ta Ja go -
dziń ska z Ju tro si na, wi ce dy rek tor I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ja ro sła wa
Dą brow skie go w Ra wi czu. Na trze ciej po -
zy cji jest Ta de usz Żak z Kro to szy na.

– Nie wszyst kie li sty są peł ne. Na na -
szej znaj du je się pięć pań i czte rech pa -

nów, a więc li sta zdo mi no wa na jest przez
ko bie ty i pa ry tet zo stał za cho wa ny. Wszy -
scy bę dą wal czyć o do bry wy nik w tych
wy bo rach – oświad czył Wie sław Szcze -
pań ski. Jak po in for mo wał, ko mi tet
pod na zwą KWW SLD Le wi ca Ra zem
ma przy naj mniej jed ne go kan dy da ta
z każ de go po wia tu.

W. Szcze pań ski przy znał, że So jusz
Le wi cy De mo kra tycz nej w wy bo rach
do sej mi ku li czy na przy naj mniej 12 pro -
cent, czy li je den man dat w każ dym okrę -
gu. – Zda je my so bie spra wę, że nie zmier -
nie trud no bę dzie to osią gnąć w Po zna -
niu, bo w wy ni ku de cy zji ko mi sa rza wy -
bor cze go Po znań się wy lud nia. Do tąd
wy bie ra li śmy tam sze ściu rad nych,
a po de cy zji ko mi sa rza bę dzie my wy bie -
rać pię ciu, a ów szó sty man dat tra fi
do po wia tu po znań skie go i Gnie zna,
gdzie nie bę dzie już sie dem, lecz osiem.
Łącz nie bę dzie my wy bie rać 39 rad nych,

w tym sied miu w tym okrę gu. Aby śmy
uzy ska li mi ni mum je den man dat
w okrę gu lesz czyń skim, li sta mu si zdo -
być co naj mniej 10 pro cent. 15-16 pro -
cent da je nam dru gi man dat. Przy po -
mnę, że czte ry la ta te mu mie li śmy 12,5
pro cent, a son da że w kra ju da wa ły nam

je dy nie osiem. Ten te ren był za wsze le wi -
co wy i ży czę so bie po pra wy wy ni ku wy -
bor cze go, bo naj słab szy wy nik w wy bo -
rach sa mo rzą do wych uzy ska li śmy wła -
śnie tu, w Kro to szy nie. Być mo że był to
efekt star tu pa na bur mi strza Ju lia na Jok -
sia – wy ja śniał W. Szcze pań ski.

Stwier dził rów nież, że nie zły wy nik
w wy bo rach sa mo rzą do wych bę dzie do -
brym pre lu dium do przy szło rocz nych
wy bo rów par la men tar nych. – Wszyst kie
son da że wska zu ją, że SLD wej dzie do sej -
mu, a to ozna cza, że PiS nie bę dzie miał
więk szo ści – mówił rad ny sej mi ku.

W. Szcze pań ski od niósł się rów nież
do gło śnej ostat nio afe ry z udzia łem by łe go
już de fac to kan dy da ta Unii Pra cy (ko ali -
cjan ta SLD) do sej mi ku, a mia no wi cie To -
ma sza Bu chwal da, któ ry w opu bli ko wa -
nych pry wat nych roz mo wach na Fa ce bo -
oku pro po nu je by łe mu dzia ła czo wi PiS sta -
no wi sko w swo jej fun da cji w za mian za po -
moc w za mel do wa niu się w Kro to szy nie,
dzię ki cze mu mógł by star to wać w wy bo -
rach. – Po opu bli ko wa niu ca łej spra wy po -
sta no wi li śmy po dzię ko wać te mu pa nu.
Dla te go cie szę się, że ko le ga Ta de usz Żak
szyb ko wy ra ził chęć kan dy do wa nia z Kro -
to szy na. Je śli cho dzi o pa na Bu chwal da,
my ślę, że prze ro sły go po pro stu am bi cje
i chęć star tu, któ re zwy cię ży ły nad ro zu -
mem – sko men to wał W. Szcze pań ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SPOTKANIE DIALOGOWE

W trosce o dobro uczniów 

POLITYKA

Lewica liczy na 12 procent
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W so bo tę w ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej w Kro to szy nie od by ły się Ogól -
no pol skie Za wo dy Ta necz ne
„Na Kwa dra cie”. Or ga ni za to rzy za -
pro si li do udzia łu tan ce rzy z ca łej
Pol ski. 

Na im pre zę sta wi ło się po nad 300
mło dych tan ce rzy, z ta kich miast jak Byd -
goszcz, Ka to wi ce, Po znań, Pi ła, Wro cław,
Gdańsk, Ostrów Wlkp., Ostrze szów czy
Lu bin. Ry wa li za cja prze bie ga ła so lo wo
oraz w ze spo łach, w ka te go riach do 10
lat, 11-13 lat i 14-16 lat, w kon wen cjach
po je dyn ków.

Tę wy jąt ko wą im pre zę, jak mó wi li or -
ga ni za to rzy – je dy ną ta ką w po łu dnio wej
Wiel ko pol sce, pro wa dzi li Ra de me nez
i pro fe sjo nal ny DJ Ma ły. W ko mi sji sę -
dziow skiej zna leź li się Ry fa, Pit zo i Ka sia
Wia trow ska. Or ga ni za to ra mi wy da rze nia

by ły Cen trum Tań ca Show Dan ce i Stu -
dio Tań ca Sys tem, we współ pra cy z Urzę -

dem Miej skim w Kro to szy nie oraz Cen -
trum Spor tu i Re kre acji WOD NIK.

– Im pre za prze ro sła mo je ocze ki wa -
nia. By ła do pra co wa na pod każ dym naj -
mniej szym wzglę dem. Dzię ki ogrom nej
po mo cy klu bo wi czów nic nas nie za sko -
czy ło. By ło ide al nie! To był je den z naj lep -
szych dni w mo im ży ciu. Za do wo le ni by -
li tan ce rze, in struk to rzy i sę dzio wie. Mo -
im ce lem by ło, aby każ dy „Na Kwa dra cie”
czuł się wy jąt ko wo. I tak by ło! Lu dzie bar -
dzo po zy tyw nie ode bra li im pre zę i twier -
dzą, że z pew no ścią wró cą za rok – sko -
men to wa ła Ka ta rzy na Wi cen ciak -Du da,
wła ści ciel ka Cen trum Tań ca Show Dan -
ce.

(NO VUS)

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

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

POD NASZYM PATRONATEM

Wielkie zawody taneczne w Krotoszynie
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W nie dzie lę w kro to szyń skim ki -
nie Przed wio śnie od był się Kon -
cert Cha ry ta tyw ny „Po ko nać
ogień” na rzecz Pań stwo wej Szko -
ły Mu zycz nej I stop nia, której sie -
dzi ba ucier pia ła w nie daw nym po -
ża rze. Pla ców ka stra ci ła wów czas
tak że część in stru men tów

Zgro ma dzo ną w ki nie licz ną wi dow nię
po wi ta ła pro wa dzą ca – Mo ni ka Kwiat -
kow ska, któ ra od ra zu po dzię ko wa ła
głów ne mu po my sło daw cy kon cer tu, Ku -
bie Le cie jo wi. – Nie chcie li śmy po zo stać
obo jęt ni wo bec tej tra ge dii. Pa trzy li śmy,
jak ogień po chła nia in stru men ty, któ ry -
mi moż na uczyć dzie ci. Nas, lu dzi mu -

zy ki, bar dzo moc no to do tknę ło. Uwa ża -
my, że tym kon cer tem „po ko na my
ogień” i bę dzie my mo gli wspo móc
uczniów szko ły mu zycz nej – po wie dział
Ku ba Le ciej. 
Głos za brał tak że Ma rek Olej nik, dy rek -
tor Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej I stop -
nia w Kro to szy nie. – Pod czas po ża ru ob -

ser wo wa łem, co się dzie je z mo ją szko łą.
Stwier dzi łem, że waż niej sze jest nie ry zy -
ko wa nie ży ciem. Dzię ki wie lu sta ra niom
na sza pla ców ka 3 wrze śnia mo gła po now -
nie za cząć funk cjo no wać w bu dyn ku
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Kro to szy -
nie – oznaj mił dy rek tor PSM.

Na sce nie wy stą pi li: ucznio wie Pań -

stwo wej Szko ły Mu zycz nej w Kro to szy -
nie, Pan Prze ci nek & Ze spół De pre syj ny,
Nie po kor ni, Lok talk, Ali na Ry ba, Awo da,
Jar son & Friends, Go od God i chór Po si ti -
ve. W trak cie kon cer tu uda ło się ze brać
kwo tę ok. 4,8 tys. zło tych.

(NO VUS)

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

KONCERT CHARYTATYWNY

Muzycy pokonali ogień
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Pod czas nie daw ne go ze bra nia Ra dy
Osie dla nr 1 miesz kań cy blo ków
przy ul. Kon sty tu cji 3 Ma ja w Kro to -
szy nie skar ży li się na dzia łal ność po -
bli skiej sta cji pa liw. Jak mó wi li, w no -
cy pa nu je tam uciąż li wy, nie do znie -
sie nia ha łas, któ ry wy wo łu ją po jaz dy
cię ża ro we, par ku ją ce przy sta cji.
Miesz kań cy do ma ga ją się od władz
mia sta eg ze kwo wa nia pra wa.

W spo tka niu wzię li udział rów nież
rad ni miej scy i po wia to wi. Te mat sta cji
ben zy no wej po ru szy ła Jo an na To ma -
szew ska, prze wod ni czą ca Ra dy Osie dla
nr 1. Stwier dzi ła, iż pro blem ów jest po -
wszech nie zna ny od wie lu lat, dla te go po -
sta no wi ła do trzeć do de cy zji śro do wi sko -
wej, by się do wie dzieć, na ja kich za sa dach
po win na funk cjo no wać sta cja pa liw i ja -
kie ma ze zwo le nia. 

Miesz kań cy ma ją pre ten sje głów nie
o to, że na te re nie sta cji pa liw wy bu do wa -
no wiel ki par king dla sa mo cho dów cię ża -
ro wych, co – zwłasz cza w no cy – ge ne ru -
je uciąż li wy ha łas. Efek tem są tak że nisz -
cze ją ce dro gi, po któ rych jeż dżą ti ry. – Bar -
dzo czę sto wi dzę, jak po jaz dy cię ża ro we
ma ją pro blem, by pra wi dło wo stam tąd
wy je chać. Dro gi są nisz czo ne, a po tem
trze ba je z pu blicz nych, czy li na szych pie -
nię dzy re mon to wać – oznaj mi ła jed na
z miesz ka nek ul. Kon sty tu cji 3 Ma ja

– We dług wy da nej de cy zji ze zwo le -
nie na pro wa dze nie sta cji pa liw obej mu je
go dzi ny od 6.00 do 22.00. A za tem nie
mo że ona funk cjo no wać przez ca łą do -
bę – po wie dzia ła J. To ma szew ska, do da -
jąc, że w tej spra wie wy sto so wa no pi smo
do bur mi strza Kro to szy na, by wy eg ze -
kwo wał de cy zję śro do wi sko wą, któ rą wy -
dał urząd. W od po wie dzi na pi sa no, że pi -
smo zo sta ło prze ka za ne do Wo je wódz kie -
go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska, po -
nie waż to jest jed nost ka, któ ra po win na
pil no wać i eg ze kwo wać de cy zje śro do wi -

sko we. – Z ko lei od WIOS otrzy ma łam
od po wiedź, że bur mistrz po wi nien prze -
pro wa dzić kon tro lę, a nasz wnio sek wi -
nien zo stać roz pa trzo ny w pierw szej ko -
lej no ści na lo kal nym te re nie – wy ja śni ła
prze wod ni czą ca RO nr 1. 

Miesz kań cy nie kry li obu rze nia, py -
ta jąc, kto w ta kim ra zie ma eg ze kwo wać
ową de cy zję i wy cią gać ewen tu al ne kon se -
kwen cje. – Wszy scy prze rzu ca ją się od po -
wie dzial no ścią, nikt nie chce się tą spra wą
za jąć i przede wszyst kim eg ze kwo wać
pra wa – rzekł je den z miesz kań ców. 

– Do wy eg ze kwo wa nia de cy zji zo bo -
wią za ny jest przede wszyst kim or gan,
któ ry ją wy dał. Przez czte ry ostat nie la ta
nic w tej spra wie nie zro bio no. Je ste śmy
już w sy tu acji skraj nej – stwier dził Mi ro -
sław Choj nic ki z RO nr 1. Z ko lei rad ny
Sła wo mir Au gu sty niak po wie dział, że bo -
lącz ką mia sta jest plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. – Jak są kon sul ta cje w tej
spra wie, to nikt nie przy cho dzi – tłu ma -
czył. – Miesz kań cy in te re su ją się do pie ro
wte dy, gdy bu du je się coś, co im się nie
po do ba. Każ da ra da osie dla mo że wy sto -
so wać pi smo do bur mi strza, na któ re po -
win na do stać od po wiedź. Kie dy py ta nie
za da je rad ny, mu si otrzy mać od po wiedź.

Wszy scy wie my, jak to wy glą da. Pro po no -
wał bym, że by pod nieść to na se -
sjach – miej skiej i po wia to wej. Ma cie swo -
ich rad nych, in ter we niuj cie u nich – po -
ra dził rad ny Au gu sty niak.

Po mysł na roz wią za nie pro ble mu
pod su nął Da riusz Ro zum, rad ny po wia -
to wy. – My Po la cy ma my ta ką ma nie rę,
że o by le co mo że my iść do są du – mó -
wił. – Nasz sys tem są dow ni czy jest nie -
wy dol ny na wet dzi siaj. Dla te go stwo rzo -
no in sty tu cję me dia cji. Pro po nu ję ta kie
roz wią za nie, w któ rym ro lę prze wod nią
bę dzie miał bur mistrz. Je ste śmy w okre -
sie kam pa nii wy bor czej i lep szej sy tu acji,
że by tę spra wę roz wią zać, nie bę dzie. Co
bym zro bił, gdy bym był do brym go spo da -
rzem, za ja kie go uwa ża się bur mistrz Kro -
to szy na? Za dzwo nił bym do wła ści cie la
sta cji i ścią gnął go do swo je go ga bi ne tu.
Po ło żył bym de cy zję śro do wi sko wą na stół
i po wie dział tak: „Słu chaj, skar ga za skar -
gą, pod ga bi ne tem i na se sji, co dzien nie
rad ni i miesz kań cy mi krzy czą na se sji.
Jesz cze chwi la i nie bę dę miał wyj ścia i bę -
dę mu siał wsz czy nać po stę po wa nie wy ja -
śnia ją ce w tej spra wie. Więc al bo bę dziesz
prze strze gał tej de cy zji i skoń czą się wy -
ciecz ki do mo je go ga bi ne tu, al bo za chwi -

lę nie bę dziesz mnie mógł pro sić o żad ną
przy słu gę, bo mle ko się roz la ło”.

Te mat ów po ja wił się tak że na ze szło -
ty go dnio wej se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go. Miesz kań cy bo wiem skie ro -
wa li do ra dy pi smo z proś bą o wy ra że nie
sta no wi ska w tej spra wie. – Od wie lu lat
zgła sza ny jest ten pro blem – mó wił sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka, – Nie daw no u pa -
na bur mi strza od by ło się spo tka nie z wła -
ści cie lem sta cji. Ta spra wa nie mo że być
roz wią za na przez sa mo rząd po wia to wy.
Wła ści ciel sta cji mu siał uzy skać zgo dę
na jej bu do wę od sta ro sty po przed niej ka -
den cji. Dwu krot nie mu od mó wio no,
na co są do ku men ty. Pierw sza od mo wa
wy ni ka ła z nie ja snych kwe stii ochro ny śro -
do wi ska. In we stor od wo łał się do wo je wo -
dy, któ ry uchy lił de cy zję i na ka zał po now -
ne roz pa trze nie. I tym ra zem ów cze sny
sta ro sta od mó wił po zwo le nia, a wo je wo da
utrzy mał w mo cy tę de cy zję. Ko lej ne od -
wo ła nie zło żo no w Wo je wódz kim Są dzie
Ad mi ni stra cyj nym w Po zna niu. Wy rok
na ka zy wał sta ro ście wy dać po zwo le nie
na bu do wę sta cji pa liw. Sa mo rząd po wia -
to wy zro bił więc to, co na le ża ło zro bić.

Sta ro sta przy znał, że z in for ma cji,
któ re po sia da, wy ni ka, iż wła ści ciel sta cji

jest skłon ny do roz mów w kwe stii te go, by
ti ry prze miesz cza ły się uli cą Dwor co wą
i nie jeź dzi ły ko ło blo ków. Mu si jed nak
uzy skać zgo dę od wła ści cie la te re nu, któ -
rym jest PKP. 

– Wła ści ciel sta cji za pew niał, że jest
ona czyn na – zgod nie z po zwo le -
niem – od 6.00 do 22.00 – kon ty nu ował
S. Szczot ka. – Przy znał jed nak, że w no cy
tan ko wa ne są je go po jaz dy i w tym tkwi
za sad ni czy pro blem. Spra wa jest w są dzie.
Je śli zaś cho dzi o przy le gły do sta cji ma ga -
zyn, to nie ma zgo dy na użyt ko wa nie.
Nad zór bu dow la ny go nie ode brał ze
wzglę du na to, że kon struk cja bu dyn ku
jest in na niż w pro jek cie. Wła ści ciel twier -
dzi, że w są dzie czy pro ku ra tu rze jest wy -
ko naw ca tej że in we sty cji, któ ry za sto so -
wał in ne ma te ria ły niż by ły za war te
w umo wie, bez je go zgo dy.

Da riusz Ro zum stwier dził, iż błę dem
by ło po cząt ko we my śle nie, że ta ka ma ła
sta cyj ka ni ko mu nie bę dzie prze szka -
dzać. – A miesz kań cy te go osie dla chcą
spać i nor mal nie funk cjo no wać – po wie -
dział rad ny. – Prze cież nic się sta nie, jak
kil ka oso bo wych sa mo cho dów bę dzie
mia ło bli sko do za tan ko wa nia pa li -
wa – tak na po cząt ku my śla no. Pro blem
le ży w tym, że po wsta ła ogrom na in we -
sty cja i ma ga zy ny. Nikt so bie nie zda wał
spra wy, że wą ski mi ulicz ka mi bę dą jeź -
dzi ły w aż ta kiej ilo ści ti ry. Za sta no wić się
trze ba, jak dłu go te dro gi wy trzy ma ją.

Gdy pa dły stwier dze nia, że te mat
nie przy pad ko wo zo stał na gło śnio ny te -
raz, w okre sie przed wy bor czym, głos za -
bra ła rad na Be ata Ant czak. – To nie jest
te mat zna ny od mie sią ca – oznaj mi -
ła. – Je stem człon ki nią Ra dy Osie dla nr 1.
Pierw sze pi smo o za ję cie się tą spra wą wy -
sła ne by ło trzy la ta te mu. Trud no więc
mó wić, że te raz na gle to od grze bu je my.
Mo że wresz cie urzęd ni cy za czę li nas wy -
słu chi wać... – do da ła rad na.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KONTROWERSJE

Mieszkańcy kontra stacja paliw
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do koń� cze nie ze stro ny 1
Za ło ży cie la fir my bu dow la nej łą czy sil -

na więź z kro to szyń skim biz nes me nem, sa -
mo rzą dow cem i dzia ła czem spor to wym,
Da riu szem Ro zu mem. Ich zna jo mość
funk cjo nu je na wie lu płasz czy znach. Za -
czę ło się od kon tak tów biz ne so wych, któ re
prze ro dzi ły się w przy jaźń. – Z Dar kiem to
sta ra hi sto ria. Zna my się bar dzo dłu -
go – opo wia da D. Ro zum. – Dziś mo gę po -
wie dzieć, że jest to mój przy ja ciel, do któ re -
go mo gę za dzwo nić na wet w środ ku no cy.
Naj pierw był biz nes, bo w związ ku z mo ją
dzia łal no ścią za czę li śmy współ pra cę. Póź -
niej Da rek za an ga żo wał się w su mo. 

Dzie ci dwóch biz nes me nów za czę ły
tre no wać su mo. – Dzię ki te mu mie li śmy
ze so bą co raz częst sze kon tak ty. Przez te la -
ta Da rek co raz in ten syw niej po świę cał się
tej dys cy pli nie spor tu ja ko dzia łacz, cze go
kon se kwen cją jest je go ak tyw na dzia łal ność
w struk tu rach za rzą du za rów no kro to szyń -
skie go klu bu, jak i Pol skie go Związ ku Su -
mo, któ re go jest wi ce pre ze sem – wy ja -
śnia D. Ro zum. 

Pre zes PZS wska zu je tak że na po do -
bień stwa cha rak te ro lo gicz ne. – Je ste śmy
bar dzo po dob ni – oznaj mia. – Ta kich lu dzi
jak on dziś się nie spo ty ka. To są di no zau ry,
wy mie ra ją cy ga tu nek. Szcze rość, lo jal ność,
za ufa nie to war to ści, któ re do pro wa dza ją
do przy jaź ni. I tak by ło w na szym przy pad -
ku – za zna cza D. Ro zum. 

D. Fa bia now ski zwią za ny jest tak że
z kro to szyń ską oświa tą. Nie raz bo wiem je -
go fir ma re mon to wa ła miej sco we przed -
szko la. Za do wo le nia z tych usług nie kry je
Mał go rza ta Śnie ciń ska, dy rek tor Przed -
szko la nr 3 w Kro to szy nie. – Trzy la ta te mu
pod czas kon tro li oka za ło się, że na sza klat -
ka scho do wa nie speł nia wy mo gów, mi mo
że re mont pla ców ki prze pro wa dzo ny zo -
stał za le d wie dwa la ta wcze śniej – wspo mi -
na M. Śnie ciń ska. – Pan Da riusz za pro po -
no wał wów czas do bu do wa nie no wej, aby
by ła pew ność, że wszyst kie wa run ki zo sta -
ną speł nio ne. Wio sną te go ro ku we szło 20

pra cow ni ków pa na Dar ka i pra co wa li od ra -
na do wie czo ra, że by zdą żyć przed po cząt -
kiem wrze śnia – mó wi dy rek tor przed -
szko la, do któ re go D. Fa bia now ski – jak
sam przy zna je – ma wiel ki sen ty ment. Zna
każ dy za ka ma rek tej pla ców ki. 

– Przed ośmio ma la ty by ła cięż ka zi -
ma – kon ty nu uje M. Śnie ciń ska. – Śnieg le -
żał na da chu, a gdy stop niał, za la ło ca łą gó rę
przed szko la. Na po kry cie szkód nie by ło
pie nię dzy. Pan Da riusz oka zał ser ce i za pro -
po no wał, że wszyst ko wy re mon tu je, a pie -
nią dze od da my w ra tach, kie dy tyl ko bę -
dzie my mo gli. Jest przy ja cie lem przed szko -
la. Kil ka dni te mu za la ło nam strych, za -
dzwo ni łam do pa na Dar ka, a on nie zwle kał
ani chwi li i wy słał do nas swo ich fa chow -
ców. To bar dzo do bry czło wiek – stwier dza
sze fo wa Przed szko la nr 3.

Cie płych słów na te mat D. Fa bia now -
skie go i je go fir my nie szczę dzi rów nież
Ar le ta Jaś ko wiak, dy rek tor Przed szko la
nr 1 w Kro to szy nie. – Jest to czło wiek
bar dzo po moc ny – oznaj mia. – Od sa me -
go po cząt ku dzia łal no ści współ pra cu je
z na szym przed szko lem. O co kol wiek by -
śmy nie po pro si li, ni gdy nie od ma wia. Na -
wet je śli spra wa nie jest zwią za na z bu -
dow lan ką. Wszyst kie re mon ty bu dyn ku
wy ko na ła je go fir ma. Pan Da rek jest rze -
tel ny i otwar ty na kon tak ty – do da je A.
Jaś ko wiak.

Swo im pra cow ni kom wła ści ciel fir my
Daf -Mal za pew nia do bre wa run ki roz wo ju,
ro dzin ną at mos fe rę, a po nad to ofe ru je po -
moc w ra zie ja kich kol wiek pro ble mów. Za -
się gnę li śmy więc opi nii rów nież w gro nie
osób za trud nio nych w Daf -Ma lu.

Pau li na Ptak od po wia da za tak zwa ną
„pa pier ko wą ro bo tę”. Jej przy go da w fir mie
Daf -Mal za czę ła się zu peł nym przy pad -
kiem. – Zło ży łam CV i – ku mo je mu zdzi -
wie niu – prze szłam po zy tyw nie re kru ta -
cję – wspo mi na ko bie ta. – Nie mia łam do -
świad cze nia, a mi mo to szef po sta wił
na mnie, za ufał mi i dał szan sę, za co je stem
mu wdzięcz na – przy zna je. 

Zda rzy ło się kie dyś, że pa ni Pau li na,
cał ko wi cie po chło nię ta swo ją pra cą, nie mal -
że zre zy gno wa ła z przy słu gu ją ce go jej urlo -
pu. Dla pra co daw cy by ło to nie do przy ję -
cia, co wów czas za ko mu ni ko wał jej po przez
wy da nie nie ty po we go po le ce nia służ bo we -
go, a mia no wi cie na ka zał pra cow ni cy w ra -
mach wy po czyn ku sko rzy stać z dar mo we -
go wy jaz du do Bruk se li. – Po sta wił mnie
przed fak tem do ko na nym – opo wia da
z uśmie chem ko bie ta. – Bar dzo się ucie szy -
łam. Ży czę każ de mu ta kie go sze fa. Jest mo -
im au to ry te tem, bar dzo mi im po nu je
i chcia ła bym pójść w je go śla dy – koń czy
pa ni Pau li na. 

Rów nie po chleb nie na te mat swo je go
sze fa wy po wia da się in na pra cow ni ca Daf -
-Ma lu, Emi lia Ra da jew ska. – Współ pra cę
za czę łam trzy la ta te mu – mó wi. – Szef
zde cy do wał się za trud nić mnie i spraw dzić,
czy dam so bie ra dę, po nie waż ni gdy nie
pra co wa łam w bu dow lan ce. Pan Da rek ma
to do sie bie, że chęt nie da je pra cę lu dziom,
któ rzy na pierw szy rzut oka ma ją na to ma -
łe szan se. Pra co wa ła u nas wcze śniej pa ni
Da nu ta. By ła chwi lę przed eme ry tu rą. Nie
bał się za trud nić star szej oso by. To się chwa -
li. Chęt nie przyj mu je rów nież uczniów. Po -
tra fi wy do być z wie lu osób to, co naj lep sze.
My ślę, że jest do brym men to rem i na uczy -
cie lem. Ma po dej ście pe da go gicz ne i opie -
kuń cze do każ de go pra cow ni ka – oce nia
pa ni Emi lia.

Pa weł Szulc to bry ga dzi sta z naj dłuż -
szym sta żem pra cy w fir mie Daf -
-Mal. – Po woj sku pra co wa łem kil ka lat
w róż nych fir mach bu dow la nych, ale osta -
tecz nie za trud ni łem się u pa na Dar -
ka – opo wia da. – Już po pierw szej roz mo -
wie po wie dział, że mo gę za czy nać prak -
tycz nie od za raz. I tak to się za czę ło. Je stem
za do wo lo ny z pra cy. Trze ba przy znać, że
szef ma gest. Pa rę lat te mu mu sia łem
przejść ope ra cję krę go słu pa, któ ra kosz to -
wa ła 3 tys. zł. Pan Da rek w ca ło ści ją sfi nan -
so wał, za co je stem bar dzo wdzięcz -
ny – przy zna je P. Szulc.

Za stro nę pro jek to wą prac wy ko ny wa -
nych przez fir mę Daf -Mal od po wia da
współ pra cu ją ca z D. Fa bia now skim mgr
inż. Mi ro sła wa Wit czak, wła ści ciel ka Biu ra
Pro jek to we go, któ ra na der ce ni so bie tę
współ pra cę. – Pierw szy raz mia łam oka zję
nad zo ro wać pra ce wy ko ny wa ne przez fir -
mę pa na Dar ka pod czas ada pta cji pod da sza
Szko ły Pod sta wo wej w Be ni cach – przy po -
mi na M. Wit czak. – By ły to po cząt ki je go
dzia łal no ści, ale już wy so ce fa cho we, z no -
wa tor ski mi roz wią za nia mi. Póź niej współ -
pra co wa li śmy przy re no wa cji ko ścio ła pw.
św. Ja na Chrzci cie la w Kro to szy nie i bu -
dyn ków wo kół nie go. Uwa żam, że fir ma
świad czy usłu gi z peł nym pro fe sjo na li -
zmem, sto su jąc wy so kiej ja ko ści ma te ria ły.
Pan Da rek swo ją eki pą rę czy za ja kość wy ko -
ny wa nych usług – za zna cza pro jek tant ka. 

War to wie dzieć, iż więk szość ele wa cji
w cen trum mia sta zo sta ła od re stau ro wa na
dzię ki współ pra cy tych dwóch
firm. – Efek ty na szych dzia łań wi dać pra -
wie na ca łym ryn ku i na przy le głych uli -
cach. Ma my bo wiem pięk ne cen trum z wy -
jąt ko wym ra tu szem i – bio rąc udział
w przy wra ca niu świet no ści śród miej skich
ka mie nic – je ste śmy z te go dum ni – do da -
je M. Wit czak. 

Fir ma Daf -Mal ści śle współ pra cu je tak -
że z Cen trum Bu dow la nym BA NA SZAK
w Kro to szy nie. – Pan Da riusz dzia łal ność
bu dow la ną za czął czte ry la ta po tym, jak
ru szy ło Cen trum Bu dow la ne BA NA -
SZAK – mó wi wła ści ciel ka fir my, Ma ria
Ba na szak. – Los chciał, że na sze dro gi skrzy -
żo wa ły się na ni wie biz ne so wej. Pa mię tam,
jak do bie ra li śmy part ne rów do wpro wa dze -
nia na nasz lo kal ny ry nek mar ki Ca pa rol,
któ ra do pie ro racz ko wa ła w Pol sce. Nie -
przy pad ko wo Daf -Mal i sam pan Da riusz
sta li się am ba sa do ra mi tej mar ki na te re nie
po wia tu. Efek ty są wi docz ne wo kół nas.
Wy star czy spoj rzeć choć by na ka mie ni ce
wo kół ryn ku, któ re zo sta ły przez nie go zre -
wi ta li zo wa ne. To jest na ma cal ny do wód nie
tyl ko świet nej ja ko ści pro duk tów Ca pa rol,

ale przede wszyst kim pro fe sjo na li zmu wy -
ko naw cy, któ re go ce chu je fa cho wość i dba -
łość o szcze gó ły. Przez po nad 20 lat współ -
pra ca pa na Dar ka z na szą hur tow nią ukła -
da ła się zna ko mi cie. Roz wi ja li śmy się rów -
no le gle. 25 lat te mu na szą sie dzi bą był ga -
raż na Par cel kach, przy na szym do mu jed -
no ro dzin nym, a szef Daf -Ma lu jeź dził
do klien tów sy ren ką sam lub z po moc ni -
kiem. Obec nie ma my po nad ty siąc me trów
po wierzch ni sprze da żo wej i ma ga zy no wej
pod da chem, a Daf -Mal ma swo ją sie dzi bę
i flo tę aut, któ ry mi fa chow cy z je go fir my
do jeż dża ją na bu do wy już nie tyl ko w Kro -
to szy nie. Ob ser wo wa li śmy ten roz wój – za -
rów no ja, jak i mój świę tej pa mię ci mąż,
któ ry przy jaź nił się z pa nem Dar kiem. Nie
łudź my się, ten nie wąt pli wy suk ces jest
oku pio ny ogrom ną pra cą, stre sem i po świę -
ce niem – pod kre śla M. Ba na szak. – Na sze
fir my łą czy jesz cze je den waż ny ele ment. Są
to fir my ro dzin ne. I tak sa mo jak w re ali za -
cję za dań Cen trum Bu dow la ne go BA NA -
SZAK za an ga żo wa na jest ca ła na sza ro dzi -
na, tak w przy pad ku Daf -Ma lu je go wła ści -
ciel ma ogrom ne wspar cie ze stro ny żo ny
i dzie ci. W ta kich fir mach jest też zu peł nie
in ne po de ście do pra cow ni ków, bo sta no -
wią oni tak na praw dę jed ną wiel ką ro dzi nę. 

– Trud no nie wspo mnieć też o wiel -
kim ser cu i szczo dro ści pa na Dar ka – kon -
ty nu uje M. Ba na szak. – Ra zem z Daf -Ma -
lem, gdy jesz cze żył mój mąż, pro wa dzi li -
śmy ak cję „Chodź po ma luj mój świat”,
w ra mach któ rej od na wia li śmy sa le przed -
szkol ne. Od dwóch lat na to miast re ali zu je -
my wspól nie pro jekt „Ko lo ro wa Kla sa”. To
zna mien ne, że po mi mo tak wie lu obo wiąz -
ków, gdy pa da z na szej stro ny proś ba o po -
moc, pan Da rek ni gdy nie od ma wia. To
po pro stu part ner, na któ re go moż na li -
czyć – oświad cza z prze ko na niem wła ści -
ciel ka Cen trum Bu dow la ne go BA NA -
SZAK.

KLAU DIA BOR KIE WICZ

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

DAF-MAL

Człowiek, na którego zawsze można liczyć

Efekty pracy firmy Daf-Mal widoczne są na wielu kamienicach w centrum Krotoszyna.



20 wrze śnia z oka zji Ogól no pol skie -
go Dnia Przed szko la ka w Chwa li sze -
wie zor ga ni zo wa no spo tka nie czy tel -
ni cze. Dla te go też miej sco wy od dział
przed szkol ny od wie dzi ły pa nie bi -
blio te kar ki.

Na po cząt ku za jęć przed szko la ki
po zna ły Gang Sło dzia ków oraz ich pe ry -
pe tie. Wspól nie prze czy ta no jed ną
z przy gód bo ha te rów, po czym wy ko na -
no pra cę pla stycz ną. Każ dy przed szko -

lak otrzy mał spe cjal ny pu char oraz słod -
ką nie spo dzian kę.

Pa nie bi blio te kar ki za chę ci ły dzie ci
do udzia łu w akcji „Gang Sło dzia -
ków” – za każ de wy po ży cze nie książ ki
w bi blio te ce dzie ci otrzy mu ją na klej kę
z bo ha te ra mi gan gu. 

Za ję cia przy go to wa ły Ad rian na Dut -
kie wicz z fi lii nr 5 Kro to szyń skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej i Lu cy na Ra do jew ska -Fel -
czak, szkol na bi blio te kar ka.

(AN KA) 
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Trzy let nia Zo sia cier pi na po waż ną
wa dę ser ca. Ko niecz na jest ope ra -
cja, któ ra mo że zo stać prze pro wa -
dzo na w Kli ni ce Uni wer sy tec kiej
w Mun ster w Niem czech. Po trzeb ne
jest jed nak 37 ty się cy eu ro.

Ser ce Zo si jest bar dzo sła be. Wy star -
czy chwi la dłuż szej za ba wy, by pa lusz ki
i usta dziew czyn ki zro bi ły się si ne, jej od -
dech cięż ki, a ma ła bu zia bla da. Ro dzie
nie jed no krot nie no szą ją na rę kach, gdyż
po przej ściu za le d wie kil ku me trów ma
za dysz kę. Zo si ser dusz ko słab nie z każ -
dym dniem i po trze bu je ope ra cji. Je śli
do ope ra cji nie doj dzie w naj bliż szym cza -
sie, ser ce mo że nie wy trzy mać.

– Jak dla każ dej ma my spo dzie wa ją -
cej się pierw sze go dziec ka, nie waż ne by ło,
czy no si łam pod swo im ser cem chłop ca,
czy dziew czyn kę – mó wi Ka ta rzy na Ku ja -
wiak, ma ma Zo si. – Ma rzy łam tyl ko
o jed nym, że by dziec ko by ło zdro we! Jed -
nak na sza ra dość i szczę ście trwa ły za le d -
wie 22 ty go dnie. Pod czas ba da nia po łów -
ko we go w 23 ty go dniu cią ży le karz dłu go
w ci szy przy glą dał się na sze mu ma leń -
stwu. Po chwi li oznaj mił, że nia ma dla
nas do brych wia do mo ści, gdyż na sza có -
recz ka ma wro dzo ną, cięż ką i zło żo ną wa -
dę ser ca. Wy ja śnił, iż po uro dze niu bę dzie

mu sia ła przejść co naj mniej trzy ope ra cje
na otwar tym ser cu. 

Ty dzień póź niej pani Ka ta rzy na tra fi ła
do Po zna nia na szcze gó ło we echo ser ca pło -
du. – Dia gno za się po twier dzi ła – wspo mi -
na. – Atre zja tęt ni cy płuc nej z ubyt kiem
prze gro dy mię dzy przed sion ko wej oraz na -
czy nia mi krą że nia obocz ne go Map cas; brak
pnia płuc ne go i tęt nic płuc nych – na czyń
krwio no śnych od po wie dzial nych za do tle -
nie nie or ga ni zmu. Or ga nizm Zo si wy two -
rzył nie pra wi dło we ga łę zie krą że nia obocz -
ne go, któ re choć za opa tru ją or ga nizm
w tlen, to jed nak nie ro sną wraz z nią. Do -
pa dło nas wów czas prze ra że nie – co da lej
z na szą có recz ką?! Wie dzie li śmy, że mu si -
my zro bić wszyst ko, że by za pew nić jej jak
naj lep sze ży cie, mi mo że bę dzie ono bar dzo
trud ne i peł ne lę ku. Na dal szy plan ze szła
wy praw ka czy po ko ik, a za miast wy bie rać
wó zek dla Zo si, mu sie li śmy wy brać szpi tal,
w któ rym przyj dzie na świat...

Zo sia uro dzi ła się po przez ce sar kie
cię cie 9 paź dzier ni ka 2015 ro ku w Gi ne -
ko lo gicz no -Po łoż ni czym Szpi ta lu Kli -
nicz nym przy uli cy Po lnej w Po zna -
niu. – Cho ciaż by łam jej ma mą, nie mo -
głam jej zo ba czyć, do tknąć, przy tu -
lić – kon ty nu uje Ka ta rzy na Ku ja -
wiak. – Zo sta ła od ra zu za bra na przez le -
ka rzy i prze wie zio na do in nej pla ców ki.

Pierw szy raz zo ba czy łam có recz kę po wy -
pi sa niu mnie ze szpi ta la. Zo sia mia ła wte -
dy trzy dni i wa ży ła 2,8 kg.

21 paź dzier ni ka 2015 był jed nym
z naj trud niej szych dni w ży ciu ro dzi ców
Zo si. – Na sza có recz ka prze szła pierw szą
ra tu ją cą ży cie ope ra cję na otwar tym ser cu
w krą że niu po za ustro jo wym i głę bo kiej hi -
po ter mii, któ ra trwa ła 6 go dzin – mó wi
ma ma. – By ły to naj dłuż sze go dzi ny w ży -
ciu na szym i ca łej na szej ro dzi ny... Tak bar -
dzo ba li śmy się, że to mo że ostat ni raz wi -
dzi my na szą Zo się, że już do nas nie wró ci.
Pod czas ope ra cji zo sta ło wy ko na ne ze spo -
le nie sys te mo wo –płuc ne. Je dy ne in for -
ma cje, ja kie nam prze ka za no, to ta kie, że
ope ra cja się po wio dła. Na sza ko cha na Zo -
sień ka zo sta ła prze ka za na na Od dział
Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej Te ra pii, gdzie
spę dzi ła 10 dni. Otwar ta klat ka pier sio wa,
re spi ra tor, dre ny, rur ki, ka ble, pom py,
strzy kaw ki, pisz czą cy co ja kiś czas alarm
kar dio mo ni to ra i obrzęk po ope ra cyj ny…
To nie jest wi dok, o któ rym ma rzy ro dzic,
pa trząc na swo je dzie ciąt ko. Mo gli śmy być
z nią je dy nie trzy ra zy dzien nie po 15 mi -
nut. Dni upły wa ły po wo li, jed nak na sza
ko cha na Zo sia stop nio wo z każ dym
dniem na bie ra ła sił. Po ka zy wa ła, ja ką ma
si łę do wal ki. Po upły wie 1,5 mie sią ca wró -
ci li śmy do do mu. Wie dzie li śmy jed nak, że

to nie ko niec wal ki o jej ży cie, ale do pie ro
po czą tek! Ży cie z wa dą ser ca przy po mi na
ży cie z ty ka ją cą bom bą – wiesz, że w każ -
dej chwi li dziec ku gro zi śmier tel ne nie -
bez pie czeń stwo. Wie my, że pierw sza ope -
ra cja by ła tyl ko ra tu ją cą ży cie na szej cór ki.
By ła zro bio na per fek cyj nie przez ze spół
po znań skich le ka rzy. Mó wio no nam, że
ze spo le nie wy star czy Zo si na za le d wie 6
mie się cy… 

La da dzień Zo sia skoń czy 3 lat ka.
Każ dy na stęp ny dzień to dzień pe łen lę -

ku, czy ze spo le nie wy trzy ma. Tak na -
praw dę wa da ser dusz ka ca ły czas jest nie -
sko ry go wa na. Ża den ośro dek w Pol sce nie
chce pod jąć się cał ko wi tej, jed no eta po wej
ko rek ty wa dy. 

– Po sta no wi li śmy skon sul to wać na -
szą có recz kę z pro fe so rem Edwar dem
Mal cem – kie row ni kiem Kli ni ki Kar dio -
chi rur gii Dzie cię cej w Kli ni ce Uni wer sy -
tec kiej w Mun ster, w Niem czech – oznaj -
mia ma ma dziew czyn ki. – Pro fe sor dał
nam na dzie ję, że zro bi wszyst ko, co w je go
mo cy, aby za pew nić Zo si szczę śli we i spo -
koj ne dzie ciń stwo. Zo sia otrzy ma ła już
kwa li fi ka cję do cew ni ko wa nia ser ca i ope -
ra cji. Ja ka to bę dzie ope ra cja, do wie my się
do pie ro tam – w Niem czech. Dziś ży cie
Zo si za le ży głów nie od cza su i pie nię dzy.
Sen z po wiek spę dza nam jed nak ce -
na ope ra cji. 37 ty się cy eu ro – ty le kosz tu -
je ży cie na szej cór ki, ty le kosz tu je jej ser ce…

Ope ra cja mu si od być się do koń -
ca 2018 ro ku. Po trzeb na kwo ta pie nię dzy
jest nie ma ła. Ape luj me więc po moc! Ko -
lej nej szan sy już nie bę dzie...

OPRAC. (KOST KA)

POMAGAMY

Bez operacji serce Zosi się zatrzyma

CHWALISZEW

Święto przedszkolaków

Każdego, kto chce pomóc, zachęcamy do odwiedzienia stron:
www.siepomaga.pl/serduszkozosi
https://www.sercedziecka.org.pl/podopieczni/potrze
buja-pomocy/2470-kujawiak-zofia.html
oraz do dołączenia do grupy na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/554428138311
014/?__tn__=HH-R
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Roz ma wia my ze Sła wo mi rą Ka lak,
dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Kro to szy nie, kan dy dat ką na sta -
no wi sko bur mi strza Kro to szy na
w nad cho dzą cych wy bo rach sa mo -
rzą do wych.

Co skło ni ło Pa nią do pod ję cia de cy -
zji o star cie w wy bo rach sa mo rzą do -
wych i ubie ga nie się o sta no wi sko bur -
mi strza Kro to szy na?

– De cy zja zo sta ła pod ję ta już ja kiś
czas te mu. Dla cze go tak po sta no wi łam?
Bo w Kro to szy nie ko niecz ny jest zwrot,
ko niecz na jest no wa ja kość, al bo wiem
wła dza, któ ra urzę du je tu taj już od po -
nad 20 lat, po ro sła mchem po li tycz nym.
Dla zwy kłej hi gie ny po li tycz nej po trzeb -
ne są w Kro to szy nie zmia ny. Dla mnie
bar dzo waż ne bę dzie pod mio to we trak to -
wa nie miesz kań ców. Ich głos po wi nien li -
czyć się we wszyst kich spra wach. A te go
obec nie nie ma. 

Co po nad to nie po do ba się Pa ni
w gmi nie Kro to szyn? Ja kie jesz cze wi -
dzi Pa ni bo lącz ki na sze go sa mo rzą du?

– Z pew no ścią bo lącz ką jest brak
kon sul to wa nia z miesz kań ca mi wie lu
spraw, in we sty cji, któ re w mie ście są re ali -
zo wa ne. Nie moż na bo wiem na zwać kon -
sul to wa niem te go, co w tej chwi li dzie je
się w Kro to szy nie. Wy glą da to tak, że gdy
de cy zje są już pod ję te, a umo wy pod pi sa -
ne, zbie ra się miesz kań ców na ja kieś roz -
mo wy kon sul ta cyj ne, któ re w isto cie kon -
sul ta cja mi nie są, a je dy nie ich po zo ro wa -
niem. Mnie cho dzi o kon sul ta cje
przed pod ję ciem de cy zji. Rzecz w tym, by
miesz kań cy mie li na ową de cy zję wpływ.

Wła dza w Kro to szy nie pro mu je sie bie
i głów nie tym zaj mu je się do tej po ry.
Wspie ra fi nan so wo ak cje i im pre zy, któ re
sta no wią jej pro mo cję. Ko lej na kwe stia to
brak trans pa rent no ści, brak jaw no ści
w po dej mo wa nych de cy zjach. Wie le
spraw jest owia nych ta jem ni cą, nie je ste -
śmy o nich in for mo wa ni. Bra ku je tak że
kon kret ne go wspar cia dla roz ma itych
grup spo łecz nych. Zu peł nie za po mi na się
o mło dych lu dziach, któ rzy w re zul ta cie
wy jeż dża ją z Kro to szy na. Nie ma wspar -
cia dla nie peł no spraw nych, dla se nio rów.
Wła dza przy po mi na so bie o miesz kań -
cach do pie ro w ro ku wy bor czym. Wcze -
śniej oszczę dza ło się środ ki, a te -
raz – przed wy bo ra mi – wy da je się je, aby
za ist nieć, aby się pro mo wać, za na sze
wspól ne pie nią dze. 

W ja ki spo sób za mie rza Pa ni to
zmie nić?

– Od po wie dzią na to py ta nie jest
nasz pro gram. Jest on suk ce syw nie za -
miesz cza ny na pro fi lu fa ce bo oko wym:

Sła wo mi ra Ka lak – Wasz Kan dy dat
na Bur mi strza Kro to szy na. Przede
wszyst kim gwa ran tem tych zmian, któ re
są ko niecz ne, są na si kan dy da ci do Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie. To lu dzie nie za -
leż ni po li tycz nie, o po glą dach pra wi co -
wych czy cen tro pra wi co wych, lu dzie am -
bit ni, pra co wi ci, roz po zna wal ni w swo ich
śro do wi skach. Ni gdy nie an ga żo wa li się
w po li ty kę i my ślę, że to du ży atut, bo po -
dej dą do spraw sa mo rzą du ze świe żym
spoj rze niem. 

W róż nych ko men ta rzach i opi niach
kie ro wa ne są w Pa ni stro nę za rzu ty
w kwe stii te go, iż przed czte re ma la ty
kan dy do wa ła Pa ni w wy bo rach z li sty
Plat for my Oby wa tel skiej, a te raz z li sty
Pra wa i Spra wie dli wo ści. Mo że Pa ni to
wy ja śnić?

– Bar dzo chęt nie. Oczy wi ście, star to -
wa łam już dwu krot nie z li sty Plat for my
Oby wa tel skiej, lecz ni gdy nie by łam jej
człon ki nią. A star to wa łam z list PO dla te -
go, że by ły one opo zy cyj ne do ów cze snej
wła dzy i wy sta wia ły swo je go kan dy da ta
na bur mi strza. 

Ja kie są Pa ni naj waż niej sze po stu -
la ty pro gra mo we ja ko kan dy dat ki
na bur mi strza?

– Pro gram jest bar dzo ob szer ny, kon -
kret ny i szcze gó ło wy. Przede wszyst kim
na pierw szym miej scu jest oby wa tel,
miesz ka niec mia sta i gmi ny Kro to szyn.
Pro gram jest po dzie lo ny na róż ne ob sza -
ry. W za kre sie in fra struk tu ry prio ry te -
tem bę dzie bu do wa ob wod ni cy. Za mie -
rzam zro bić wszyst ko, aby tę in we sty cję
uda ło się zre ali zo wać. Dla wi ze run ku

mia sta waż ny jest rów nież dwo rzec ko le -
jo wy. Chcia ła bym z po mo cą środ ków rzą -
do wych do pro wa dzić do je go mo der ni za -
cji. Wszę dzie tam, gdzie to moż li we, trze -
ba zna leźć oszczęd no ści, ale na pew no nie
na pra cow ni kach jed no stek pod le głych
bur mi strzo wi. Mam na my śli na uczy cie li
oraz pra cow ni ków ad mi ni stra cji i ob słu gi
szkół. Jak wspo mnia łam, bar dzo istot ną
kwe stą bę dą dla mnie kon sul ta cje
z miesz kań ca mi. Dla te go chcę utwo rzyć
spo łecz ną ra dę kon sul ta cyj ną, w skła dzie
któ rej znaj dą się przed sta wi cie le wie lu
grup spo łecz nych i za wo do wych. Jej ce -
lem ma być do ra dza nie i opi nio wa nie
dzia łal no ści le gi sla cyj nej i in we sty cyj nej
bur mi strza. 

Na der istot ne bę dzie tak że wpro wa -
dze nie in sty tu cji re fe ren dum oby wa tel -
skie go w spra wach naj waż niej szych in we -
sty cji w gmi nie. Mam po mysł na to, jak
moż na by to re fe ren dum prze pro wa dzać.
Za mie rzam też wal czyć o lep szą ja kość
po wie trza. Dla te go bę dzie trze ba po chy -
lić się nad ta ki mi kwe stia mi jak do pła ty
do wy mia ny pie ców, ter mo mo der ni za cja
bu dyn ków czy dzia łal ność edu ka cyj na
od no śnie od na wial nych źró deł ener gii.
Do ło żę też wszel kich sta rań, aby na te re -
nach wsi w gmi nie Kro to szyn zo sta ła za -
ło żo na in sta la cja ga zu ziem ne go. 

Bra ku je w Kro to szy nie wy star cza ją -
cej po mo cy praw nej. Po ra dy praw ne, któ -
re uru cho mi łam w trak cie kam pa nii, cie -
szą się ogrom nym za in te re so wa niem. Lu -
dzie w wie lu spra wach są bez rad ni i nie
wie dzą, gdzie mo gą udać się po po moc. 

Ko niecz ne jest pro wa dze nie ra cjo nal -
nej go spo dar ki bu dże to wej i wy ko rzy sty -
wa nie na ten cel środ ków rzą do wych,
unij nych. W pierw szej ko lej no ści part ner -
stwo pu blicz no -pry wat ne, a do pie ro po -
tem za dłu ża nie gmi ny i się ga nie po kre dy -
ty. Chce my in we sto wać tyl ko w to, co fak -
tycz nie jest ko niecz ne, a nie na po kaz. 

Po nad to przy wró co ne zo sta ną
w Kro to szy nie miesz ka nia chro nio ne dla
nie peł no spraw nych. Chcę rów nież wpro -
wa dzić pro gram Miesz ka nie Plus dla mło -
dych lu dzi, a tak że pro gram gmin ne go be -
ci ko we go. W tej ostat niej kwe stii prze wi -
du ję 500 zł na pierw sze dziec ko,
a 1000 zł na każ de ko lej ne, bez bra nia
pod uwa gę kry te rium do cho do we go.
Przed szko la w Kro to szy nie mu szą być
bez płat ne. W pla nach mam tak że bu do -
wę żłob ka. Chcę sto so wać ja sny i kla row -
ny, nie obar czo ny ne po ty zmem sys tem
awan su w spół kach gmin nych i jed nost -
kach pod le głych bur mi strzo wi. Je dy ny mi
kry te ria mi bę dą kom pe ten cje i wie dza. 

PEŁ NĄ WER SJĘ WY WIA DU 
znaj dzie cie na pro fi lu fa ce bo oko wym 

Ga ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN 
oraz na na szym ka na le 

w ser wi sie Youtu be. 

WYWIAD

Władza w Krotoszynie porosła mchem politycznym

17 wrze śnia Za kład Opie kuń czo -
-Lecz ni czy i Za kład Opie ki Pa lia tyw -
nej w Kro to szy nie go ści ły gru pę fran -
cu skiej mło dzie ży z za przy jaź nio ne -
go z na szym mia stem Fon te nay -le -
-Com te. Oso by te uczą się na kie run -
ku pra cow nik so cjal no -me dycz ny
w Po li ce al nym Stu dium Za wo do -
wym przy li ceum No tre -Da me w Fon -
te nay -le -Com te.

Po pla ców ce go ści opro wa dza ła oraz
udzie la ła in for ma cji jej sze fo wa, Bar ba ra
Krzy żań ska. Za kład Opie kuń czo -Lecz ni -
czy li czy 25 łó żek, Za kład Opie ki Pa lia tyw -
nej – 5 łó żek. Gru pa zwie dzi ła za rów no bu -
dy nek, gdzie prze by wa ją cho rzy, jak i naj -
bliż sze je go oto cze nie z zie lo nym za kąt -
kiem – miej scem re kre acji i od po czyn ku. 

W trak cie spo tka nia mło dzież py ta ła
o za sa dy spra wo wa nia opie ki nad oso ba -
mi star szy mi i prze wle kle cho ry mi. In te -

re so wa ła się za rów no spra wa mi lo kal ny -
mi, jak i sy tu acją służ by zdro wia w Pol sce. 

Za po zna jąc się z pra cą fi zjo te ra peu -
tów oraz sprzę tem w ga bi ne cie re ha bi li ta -
cji, go ście z Fran cji do wie dzie li się, że
miej sce to jest ser cem za kła du, al bo wiem
w nim, oprócz le cze nia far ma ko lo gicz ne -
go i opie ki pie lę gniar skiej, cho rzy prze by -
wa ją cy w Za kła dzie Opie kuń czo -Lecz ni -

czym od zy sku ją spraw ność fi zycz ną w ra -
mach pro wa dzo nej re ha bi li ta cji ru cho -
wej. B. Krzy żań ska pod kre śli ła, że za kup
wie lu sprzę tów, w tym rów nież do re ha bi -
li ta cji, moż li wy był dzię ki uczest nic twu
szpi ta la w pro gra mach z do fi nan so wa -
niem unij nym. 

W trak cie spo tka nia w świe tli cy
w bu dyn ku ad mi ni stra cji SP ZOZ B.
Krzy żań ska omó wi ła pre zen ta cję mul ti -
me dial ną na te mat ZOL i ZOP. Mó wiąc
o Za kła dzie Opie ki Pa lia tyw nej, stwier -
dzi ła, że ce lem te go od dzia łu jest ob ję cie
ca ło do bo wą, kom plek so wą opie ką nie ule -
czal nie cho rych, znaj du ją cych się w sta -
nach ter mi nal nych, bę dą cych naj czę ściej
u kre su swe go ży cia. Opie ka ta obej mu je
uśmie rze nie bó lu oraz in nych ob ja wów
wy ni ka ją cych ze sta nu cho re go, ła go dze -
nie cier pień psy chicz nych i du cho wych,
a tak że wspo ma ga nie ro dzi ny pa cjen ta
w cza sie trwa nia cho ro by i w ża ło bie,
po stra cie bli skich. 

(NO VUS)

Wię cej na ten te mat znaj dziesz
na www.glo kal na.pl

SP ZOZ

Wizyta młodzieży z Francji
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KONKURS

Życie to kabaret

Pod ko niec wrze śnia roz strzy gnię ty
zo stał kon kurs fo to gra ficz ny pod ha -
słem „Ży cie to ka ba ret”, któ ry zor ga -
ni zo wa no w ra mach pro jek tu „Se -
nior z ini cja ty wą”.

Kon kurs ad re so wa ny był do fo to gra -
fów ama to rów z po wia tu kro to szyń skie -
go, a je go ce lem by ło po pu la ry zo wa nie
twór czo ści fo to gra ficz nej wśród se nio rów
i mło dzie ży, roz wi ja nie in wen cji twór czej,
wraż li wo ści es te tycz nej i kre atyw no ści,
po sze rze nie per spek ty wy pa trze nia
na świat, od kry wa nie ta len tów i pro mo -
wa nie ich w śro do wi sku lo kal nym.

Na kon kurs wpły nę ło 37 zdjęć dwu -
nast ki au to rów. W ju ry zna leź li się Mar -
cin Paw lik, Mar cin Lis i Pa weł Płó cien ni -
czak. Pierw sze miej sce przy zna no Zdzi -

sła wo wi Pau te ro wi (za trzy fo to gra fie),
dru ga lo ka ta przy pa dła Wik to rii Klu czek
(za zdję cie „Wo jow nicz ka”), a trze cim lau -
re atem zo stał Krzysz tof Pan fil (za zdję cie
„Rów no upraw nie nie”).

Wy róż nio ne oso by otrzy ma ły na gro -
dy rze czo we oraz dy plo my pod czas kon fe -
ren cji „Śmiech to zdro wie! Dla cze go war to
się gać po wi ta mi nę U?”, zor ga ni zo wa nej
w Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej
w ra mach pro jek tu „Se nior z ini cja ty wą”,
współ fi nan so wa ne go przez sa mo rząd wo -
je wódz twa wiel ko pol skie go, po wiat kro to -
szyń ski, PFRON oraz gmi nę Kro to szyn.

Or ga ni za to ra mi kon kur su by ły Od -
dział Re jo no wy Pol skie go Związ ku Eme ry -
tów, Ren ci stów i In wa li dów oraz Po wia to we
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Kro to szy nie.

(AN KA)

20 wrze śnia w gma chu Mu zeum Re -
gio nal ne go im. Hie ro ni ma Ław ni cza -
ka od był się wer ni saż wy sta wy cza -
so wej „Dzie je zie miań stwa na Zie mi
Kro to szyń skiej”. Po my sło daw cą, au -
to rem i ku ra to rem tej pio nier skiej
dla na sze go re gio nu eks po zy cji jest
Da niel Szcze pa niak.

– Przy pa da ją ca w tym ro ku set na
rocz ni ca od zy ska nia przez Pol skę nie -
pod le gło ści jest do sko na łą oka zją do zor -
ga ni zo wa nia wy sta wy upa mięt nia ją cej
dzie je lo kal ne go zie miań stwa do 1945
ro ku – mó wił Da niel Szcze pa niak. – Po -
wsta ła na zie miach pol skich u pro -
gu XIX stu le cia war stwa spo łecz na zie -
mian by ła suk ce so rem tra dy cji szla chec -
kich i – się ga jąc da lej – ry cer skich.
W okre sie za bo rów eli ty szla chec ko -zie -
miań skie od gry wa ły bar dzo waż ną ro lę
w wal ce o tzw. spra wę pol ską. Do sko na -
le to wi dać w Wiel ko pol sce, rów nież

w re gio nie kro to szyń skim. Przez ca -
ły XIX wiek aż do chwi li od zy ska nia
nie pod le gło ści to zie mia nie i du chow ni,
ja ko eli ty spo łecz ne, by li si łą prze wod -
nią na ro du.

Wy sta wa pre zen tu je naj waż niej sze
po sta cie, miej sca oraz wy da rze nia zwią -
za ne z zie miań stwem w na szym re gio -
nie. Na bli sko 20 plan szach uka za ne zo -
sta ły m. in. oko licz ne dwo ry i pa ła ce, wi -
ze run ki przed sta wi cie li miej sco we go
zie miań stwa, wy ka zy wiel ko ści ma jąt -
ków oraz zie mian – uczest ni ków walk
nie pod le gło ścio wych, a tak że miej sca
po chów ków ro dzin zie miań skich w na -

szym po wie cie. 
Eks po zy cja zo sta ła uzu peł nio na o dy -

plo my zdo by te w okre sie II RP przez Ja -
nu sza Cho słow skie go z Czar ne go Sa du
oraz ga blo ty z nie licz ny mi pa miąt ka mi,
do ku men ta mi, dru ka mi i ma pa mi zwią -
za ny mi z oko licz nym zie miań stwem. Ze
zbio rów Mu zeum Zie mi Ju tro siń skiej po -
cho dzą eks po no wa ne po pier sia ksią żąt
Ma tyl dy i Zdzi sła wa Czar to ry skich
z Basz ko wa. Pre zen to wa ne na wy sta wie
eks po na ty zo sta ły udo stęp nio ne tak że
przez oso by pry wat ne oraz Mu zeum Zie -
miań stwa w Do brzy cy. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MUZEUM

Dzieje ziemiaństwa na Ziemi Krotoszyńskiej

Tyl ko do koń ca ro ku pa cjent ki uro dzo -
ne w 1949 r. bę dą mo gły po raz
ostat ni wy ko nać ba da nie mam mo -
gra ficz ne w ra mach pro fi lak tycz ne go
pro gra mu wcze sne go wy kry wa nia ra -
ka pier si. Ba da nie jest bez płat ne i nie
wy ma ga skie ro wa nia od le ka rza.

W przy szłym ro ku pa nie z te go rocz ni -
ka, już po za pro gra mem pro fi lak tycz nym,
bę dą mo gły wy ko nać mam mo gra fię napod -
sta wie re fun do wa ne go skie ro wa nia od le ka -

rza, któ ry ma pod pi sa ną umo wę z Na ro do -
wym Fun du szem Zdro wia i pra cow nią
mam mo gra ficz ną w Kro to szy nie, lub
na pod sta wie skie ro wa nia za od płat no ścią. 

Mam mo gra fie wy ko ny wa ne w ra -
mach pro gra mu pro fi lak tycz ne go
w 2018 r. obej mu ją ko bie ty uro dzo ne
w la tach 1949-1968. W 2019 r. z pro gra -
mu ko rzy stać bę dą mo gły pa cjent ki uro -
dzo ne po mię dzy 1950 a 1969. 

Po raz pierw szy więc do tej dia gno sty -
ki kwa li fi ko wać bę dą się pa nie uro dzo ne
w 1969 r. War to więc już dziś po my śleć
o za pla no wa niu ta kie go ba da nia w pierw -
szych mie sią cach 2019 r. Każ da z ko biet,
któ rej wiek upraw nia do udzia łu w pro -
gra mie, mo że sko rzy stać z mam mo gra fii

raz na 2 la ta.  Pra cow nia mam mo gra ficz -
na znaj du je się na I pię trze bu dyn ku przy -
chod ni przy ul. Bo lew skie go 4-8 w Kro to -
szy nie (tel. 62 582 12 29). Czyn na jest
w po nie dział ki (9.00-18.00), wtor ki
(8.00-16.00), śro dy, czwart ki i piąt ki
(8.00-15.00).

(NO VUS)

ZDROWIE

Warto skorzystać
z badań
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Za koń czył się re mont szat ni w kom -
plek sie spor to wym przy ul. Flo riań -
skiej w Koź mi nie Wlkp., któ ry był do -
fi nan so wa ny z Pro gra mu „Szat nia
na Me dal”. Na od no wie nie tych po -
miesz czeń gmi na po zy ska ła 100
tys. zł do ta cji.

Za wod ni cy bę dą mie li do dys po zy cji
kom for to we, wen ty lo wa ne po miesz cze -

nia, schlud ne ła zien ki i no we me ble. Za -
ku pio no tak że dwa kon te ne ry szat nio we.
Pra ce re mon to we by ły pro wa dzo ne
od czerw ca do sierp nia. 

Sła wo mir Gru cha ła, dy rek tor Gmin -
ne go Ośrod ka Spor tu w Koź mi nie Wlkp.,
nie kry je za do wo le nia. – Prze pro wa dzi li -
śmy ka pi tal ny re mont po miesz czeń,
przede wszyst kim zo sta ła za in sta lo wa na
wen ty la cja, któ ra uła twi utrzy ma nie

obiek tu. Za ku pi li śmy no we me ble szat -
nio we, dzię ki cze mu każ dy za wod nik bę -
dzie miał szaf kę do swo jej dys po zy -
cji – mó wi S. Gru cha ła.

W cią gu ro ku na bo iskach przy Flo -
riań skiej od by wa się kil ka na ście tur nie -
jów z udzia łem wie lu dru żyn, a na co
dzień tre nu je tu jed no cze śnie kil ka ekip
spor to wych. Dla te go też za ku pio no dwa
kon te ne ry szat nio we. Tym spo so bem licz -
ba szat ni dla za wod ni ków zwięk szy ła się
z dwóch do czte rech.

– Z obiek tu bę dą ko rzy stać pił ka rze
Bia łe go Or ła, dzie ci i mło dzież tre nu ją ca
na za ję ciach Szkół ki Pił kar skiej GOS oraz
uczest ni cy tur nie jów spor to wych – do da -
je dy rek tor GOS -u.

„Szat nia na me dal” to dzia ła nie wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go skie ro wa ne
do sa mo rzą dów lo kal nych na sze go re gio -
nu. Moż na uzy skać do fi nan so wa nie
w wy so ko ści do 50 pro cent war to ści in -
we sty cji, nie wię cej niż 100 tys. zł. Koszt
mo der ni za cji koź miń skich szat ni wy niósł
oko ło 200 tys. zł. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Szatnie na medal
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W mi nio ny pią tek w Szko le Pod sta -
wo wej nr 1 im. Straj ku Dzie ci Koź -
miń skich 1906/1907 w Koź mi nie
Wlkp. zor ga ni zo wa no świę to pa tro -
na pla ców ki. Ucznio wie przy go to wa li
pro gram ar ty stycz ny, a po nad to roz -
strzy gnię to kon kur sy zwią za ne z pa -
tro nem.

Uro czy sto ści roz po czę ły się ra no
od wyj ścia uczniów i na uczy cie li na plac
przed szko łą, gdzie na maszt wcią gnię ta
zo sta ła fla ga. Od śpie wa no przy tym
hymn pań stwo wy oraz „Mar sy lian kę
Wiel ko pol ską”. Na stęp nie wszy scy uda li
się na Mszę św. do ko ścio ła pw. Św. Waw -
rzyń ca. 

Dal sza część uro czy sto ści od by wa ła
się w szko le. Z oka zji ob cho dów 112.
rocz ni cy straj ku dzie ci koź miń skich (w la -
tach 1906/1907) zor ga ni zo wa no uro czy -
sty apel. Ucznio wie przy go to wa li krót ką
in sce ni za cję te ma tycz ną. Po nad to prze -
pro wa dzo no ofi cjal ne pa so wa nie pierw -
sza ków na uczniów oraz wrę czo no na gro -
dy z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej. 

Przy oka zji ogło szo no wy ni ki kon -
kur sów szkol nych, któ re zwią za ne by ły
z pa tro nem koź miń skiej Je dyn ki. Na kon -

kurs pla stycz ny wpły nę ły 94 pra ce. W ju -
ry zna la zły się Mał go rza ta Le wan do wicz,
Ma rio la Szku dla rek i Mo ni ka Raś. Pierw -
sze miej sce za ję ła Zu zan na Na skręt z kla -
sy IIb, a ko lej ne lo ka ty przy pa dły Mak sy -
mi lia no wi Ka jo wi z IIa i Ada mo wi Za -
dwor ne mu z IIa. 

Na gro dzo no tak że fi na li stów kon -
kur su wie dzy pod ha słem „Co wiem o pa -
tro nie szko ły?”. Te sty oce nia ła ko mi sja
w skła dzie: Ja ni na Sier szu ła, Ma rio la
Szku dla rek, Mo ni ka Raś. W ka te go rii
klas III -IV zwy cię ży ła Ma ria Kwa śnik,

a w gro nie uczniów klas V -VII naj lep sza
by ła Ma ja Ta la ga.

– Świę to Pa tro na Szko ły to dzień,
w któ rym przy bli ża my hi sto rię dzie ci, któ -
re straj ko wa ły w la tach 1906/1907
w obro nie oj czy stej mo wy. Dla te go szko ła
no si imię Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907. W tym dniu po dzię ko -
wa li śmy rów nież na szym dar czyń com i na -
gro dzi li śmy pra cow ni ków, któ rzy mie li
zna czą cy wkład w roz wój szko ły i pro jek tu
Su per Je dyn ka – ko men tu je Ja cek Za wod -
ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

Z za pi sów kro ni ki Szko ły Ka to lic kiej
w Koź mi nie (1873-1928) wy ni ka, że
pro test roz po czął się 19 wrze śnia 1906
ro ku. Te go dnia kil ko ro uczniów zwró ci ło
da ne im przez na uczy cie li ka te chi zmy
i pod ręcz ni ki hi sto rii bi blij nej w ję zy ku
nie miec kim, oświad cza jąc, że nie bę dą
od po wia dać na py ta nia w ję zy ku nie miec -
kim. Z każ dym dniem wzra sta ła licz ba
straj ku ją cych, któ rzy – wspie ra ni przez
ro dzi ców – co raz śmie lej wal czy li w obro -
nie oj czy ste go ję zy ka. W paź dzier ni -
ku 1906 ro ku by ło ich już 183. Wo bec

wszyst kich „nie po kor nych” za bor cy sto -
so wa li róż no rod ne ka ry, np. co dzien ne
aresz ty po po łu dnio we, w trak cie któ rych
zmu sza no dzie ci do ucze nia się wier szy
z li te ra tu ry nie miec kiej, względ nie ca łych
stron nie miec kich pod ręcz ni ków hi sto rii
i geo gra fii, do do mu za da wa no do prze pi -
sy wa nia po kil ka stron z pod ręcz ni ków
nie miec kich, do tkli wie bi to trzcin ką
po rę kach oraz prze dłu ża no obo wią zek
szkol ny. Strajk wy gasł 5 lip ca 1907 ro ku.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

WYDARZENIE

Święto patrona w koźmińskiej Jedynce



Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Kro to -
szy nie za pra sza na se sję po pu lar no -
nau ko wą, po świę co ną pa mię ci do -
wód cy po wsta nia wiel ko pol skie -
go – ge ne ra ła bro ni Jó ze fa Do wbo -
ra -Mu śnic kie go. 

Uro czy stość od bę dzie się 9 paź dzier ni -
ka (wto rek) w ha li spor to wo -wi do wi sko wej
przySP nr1. Po czą tek ogo dzi nie13.00. Ho -
no ro wy pa tro nat nad tym wy da rze niem ob -
jął wo je wo da wiel ko pol ski. 

Pro gram im pre zy prze wi du je: pa -
so wa nie dzie ci z klas pierw szych

na uczniów; pre lek cję Pio tra Mi ko łaj -
czy ka, dy rek to ra Mu zeum Re gio nal ne -
go – „Po wsta nie wiel ko pol skie na Zie -
mi Kro to szyń skiej”; wy kład dra Mi cha -
ła Krzy ża nia ka, dy rek to ra Mu zeum Po -
wstań ców Wiel ko pol skich im. Gen. Jó -
ze fa Do wbo ra -Mu śnic kie go w Lu so -
wie – „Bio gra fia ge ne ra ła bro ni Jó ze fa
Do wbo ra -Mu śnic kie go, głów no do wo -
dzą ce go po wsta niem wiel ko pol skim”;
wy stą pie nia za pro szo nych go ści; kon -
cert Bar ta sa Szy mo nia ka; spo tka nie
w ja dal ni szkol nej. 

(AN KA)

Za na mi trze ci i za ra zem ostat ni
etap Raj du po Zie mi Kro to szyń skiej
z oka zji set nej rocz ni cy od zy ska nia
nie pod le gło ści oraz 20-le cia po wia -
tu kro to szyń skie go. Tym ra zem tra -
sa wio dła z Kro to szy na do Ko by li na.
Na star cie po ja wi ło się bli sko stu
uczest ni ków.

Ini cja tor ką raj du jest rad na po wia to -
wa Ire na Rę ko sie wicz. Z ko lei or ga ni za to -
ra mi trzech eta pów by ły Sta ro stwo Po wia -
to we oraz urzę dy miej skie w Kro to szy nie,
Ko by li nie, Sul mie rzy cach i Zdu nach,
UMiG w Koź mi nie Wlkp, oraz Urząd
Gmi ny w Roz dra że wie i Klub Tu ry sty ki
Ro we ro wej PE LE TON.

Przed się wzię cie mia ło na ce lu uho -
no ro wa nie bo ha te rów po le głych za oj -
czy znę po przez zło że nie wią za nek kwia -
tów w miej scach pa mię ci, upa mięt nie -
nie po wsta nia sa mo rzą du po wia to we go
po przez pre zen to wa nie wspól ne go do -
rob ku oko licz nych gmin, uka za nie pięk -
na Zie mi Kro to szyń skiej, pro pa go wa nie
zdro we go i eko lo gicz ne go sty lu ży cia
i tu ry sty ki ro we ro wej, jak rów nież in te -
gra cję sa mo rzą dów z miesz kań ca mi ca łe -
go po wia tu.

W trze cim eta pie raj du udział wzię li
m. in. sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, Le szek
Kul ka – prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu,
Fran ci szek Mar sza łek – bur mistrz Kro to -
szy na, To masz Le siń ski – bur mistrz Ko -
by li na, Ju lian Jokś – rad ny Sej mi ku Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go, pra cow ni cy
sa mo rzą do wi i rad ni.

Uczest ni ków po wi ta ła Ire na Rę ko sie -
wicz, a na stęp nie bur mistrz Mar sza łek
przy po mniał krót ko hi sto rię gmi ny

i wspo mniał o ostat nio zre ali zo wa nych in -
we sty cjach. 

Ko man do rem raj du był Ju liusz Pocz -
ta, a kie row ni kiem tra sy An to ni Azgier.
Z kro to szyń skie go ryn ku wszy scy uda li
się na plac Ja na Paw ła II i tam zło żo no wią -
zan kę kwia tów pod po mni kiem Wol no -
ści. Na stęp nie prze szli na zmo der ni zo wa -
ne bo isko szkol ne przy ZSP nr 2. O tej in -
we sty cji opo wie dzia ła Ma rze na Wi śniew -
ska ze sta ro stwa. 

Na stęp nym punk tem by ła wo lie ra
z pta ka mi w kro to szyń skim par ku. O tym
obiek cie mó wił F. Mar sza łek. Po tem ro we -
rzy ści ru szy li uli ca mi ks. Po pie łusz ki, Ra -
wic ką i Ko na rzew ską. Za wia duk tem ko -
le jo wym za czę ły się pro ble my, bo z po wo -
du sil nych po ry wów wia tru kil ka osób
zre zy gno wa ło z dal szej jaz dy. Resz ta po dą -
ża ła przez Ko na rzew w kie run ku Basz ko -
wa, gdzie w par ku ocze ki wał Dio ni zy
Wasz czuk, dy rek tor Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej. 

Szef DPS -u omó wił za sa dy funk cjo -
no wa nia pla ców ki, je go roz bu do wę i za sa -
dy fi nan so wa nia. Z Basz ko wa uczest ni cy

raj du uda li się do Ko by li na, gdzie bur -
mistrz To masz Le siń ski opo wie dział o hi -
sto rii mia sta i obec nych wy da rze niach. 

Na pla cu An drze ja Gla be ra zło żo no
wią zan kę kwia tów pod po mni kiem Po -
wstań ców Wlkp. Bur mistrz za pro sił
wszyst kich do sa li szkol nej na pod su mo -
wa nie raj du i po czę stu nek. Tam w for mie
slaj dów za pre zen to wa no za da nia in we sty -
cyj ne, któ re uda ło się zre ali zo wać gmi nie
Ko by lin we spół z po wia tem kro to szyń -
skim. 

Na ko niec Ire na Rę ko sie wicz po dzię -
ko wa ła wszyst kim uczest ni kom za udział
w trzech im pre zach oraz sa mo rzą dom
Zdun, Sul mie rzyc, Roz dra że wa, Koź mi na
Wlkp., Kro to szy na i Ko by li na za po moc
or ga ni za cyj ną i ma te rial ną oraz Ban ko wi
Spół dziel cze mu w Kro to szy nie za wspar -
cie fi nan so we te go przed się wzię cia. 

Ogó łem w trzech eta pach Raj du
po Zie mi Kro to szyń skiej uczest ni czy ło
po nad 300 osób. Ro we rzy ści za ape lo wa -
li o to, by kon ty nu ować je w na stęp nych
la tach. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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ZSP NR 3 KROTOSZYN

Europejski dzień 

26 wrze śnia w Ze spo le Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 3 im. Ja na Paw -
ła II w Kro to szy nie zor ga ni zo wa no Eu ro -
pej ski Dzień Ję zy ków Ob cych. W szkol -
nej ry wa li za cji naj lep si oka za li się re -
pre zen tan ci kla sy If Szko ły Bran żo wej. 

Po wy lo so wa niu państw eu ro pej skich
uczest ni cy mu sie li przy go to wać fla gi oraz
wy pi sać naj waż niej sze in for ma cje o da -
nym kra ju. Ostat nim eta pem był kon kurs
wie dzy o kra jach eu ro pej skich. Ucznio -
wie wy ka za li się zna jo mo ścią hym nów,
zna li róż ne po wie dze nia i przy sło wia w ję -

zy kach ob cych oraz po ka za li, że po tra fią
pra co wać z ma pą Eu ro py. 

Naj wię cej punk tów zgro ma dził te am
z kla sy If – Mi łosz Wi ta szak i Bar tosz Bro -
da. Na ko lej nych miej scach upla so wa li się
We ron ka Przy jem ska i Zu zan na Ko niecz na
z Ib oraz Ka ja Ty czyń ska i Ad rian Ożóg z Id. 

W trak cie przerw czas uczniom umi -
la ły pio sen ki eu ro pej skich wy ko naw ców.
Prze bieg Dnia Ję zy ków Ob cych nad zo ro -
wa ły Mar ce li na Mu szyń ska, Ma ria Zu -
chow ska -Ło dy ga, Ma rze na Bud nik, Alek -
san dra Ja rus i An na Du lek.

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Sesja popularnonaukowa w Jedynce
POWIAT

Rajd po Ziemi Krotoszyńskiej – etap trzeci
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W mi nio ną so bo tę po raz ko lej ny
w na szym mie ście od był się ,,Spa cer
dla ser ca”, bę dą cy for mą pro fi lak ty -
ki wstęp nej w cho ro bach ser ca
i ukła du krą że nia. Tym ra zem głów -
nym te ma tem wy da rze nia by ła
miaż dży ca.

Jest to cho ro ba, któ ra roz wi ja się
przez ca łe na sze ży cie, a nie le czo na mo że
skoń czyć się za wa łem ser ca, uda rem mó -

zgu lub am pu ta cją no gi. Miaż dży ca to
stward nie nie oraz zwę że nie tęt nic, bę dą -
ce skut kiem od kła da ją cych się w nich bla -
szek miaż dży co wych, two rzą cych zło gi
utrud nia ją ce prze pływ krwi, co w kon se -
kwen cji utrud nia funk cjo no wa nie ca łe go
or ga ni zmu i pro wa dzi do wy mie nio nych
wcze śniej na stępstw. Dla te go wła śnie
war to po znać czyn ni ki ry zy ka wy stą pie -
nia cho ro by, jej przy czy ny, ob ja wy i za sa dy
le cze nia, a tak że za kres ba dań pro fi lak -

tycz nych, in for mu ją cych o wy stę pu ją cych
w or ga ni zmie za gro że niach.

Uczest ni cy spa ce ru zgro ma dzi li się
na bo isku Szko ły Pod sta wo wej nr 5
w Kro to szy nie, gdzie po wi ta no za pro szo -
nych go ści, a po śród nich bur mi strza
Fran cisz ka Mar szał ka. Po krót kiej roz -
grzew ce gru pa ru szy ła mar szem uli ca mi
mia sta w kie run ku Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych im. Ma ria na Lan gie wi cza.
Tam zor ga ni zo wa no kon kurs wie dzy
„Czy znasz za sa dy pro fi lak ty ki i czyn ni ki
ry zy ka w cho ro bach ser ca i ukła du krą że -
nia”. Po tem Ma ciej R. Hof f mann, le karz
ro dzin ny, wy gło sił pre lek cję „Miaż dży -
ca – jej przy czy ny i skut ki oraz spo so by
pro fi lak ty ki w tej cho ro bie”. 

Pro jekt „Spa cer dla Ser ca” jest re ali zo -
wa ny przy współ udzia le Sto wa rzy sze nia
Cen trum Wo lon ta ria tu Zie mi Kro to szyń -
skiej oraz przy fi nan so wym wspar ciu po -
wia tu kro to szyń skie go w ra mach Otwar -
te go Kon kur su Ofert i po zy ska nych z gru -
py kro to szyń skich firm so jusz ni ków. 

(NO VUS)

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

ZDROWIE

Dbajmy o nasze serca



Za na mi siód ma ko lej ka roz gry wek
kro to szyń skiej Play are ny. Li de rem
po tej se rii na dal jest eki pa Pan co -
mu. Zdu now ski ze spół na ci ska ją
jed nak Żu bry i A Se ree Tee. 

Za nim ro ze gra no siód mą ko lej kę,
nad ro bio no za le gło ści z 25 sierp nia. Przy -
po mnij my, że wte dy mecz dru giej se rii
po mię dzy Żu bra mi a LZS -em Ko bier no -
-Tom ni ce z po wo du ule wy zo stał prze -
rwa ny przy sta nie 1: 1. W mi nio nym ty -

go dniu zde cy do wa nie lep sze by ły Żu bry,
któ re roz gro mi ły LZS 7: 1. 

W week end Żu bry po szły za cio sem
i po za cię tym bo ju po ko na ły 5: 4 Igloo.
De cy du ją ce go go la zwy cięz cy strze li li
dwie mi nu ty przed koń co wym gwizd -
kiem ar bi tra. Dzię ki tym dwóm wy gra -
nym spo tka niom Żu bry awan so wa ły
na dru gie miej sce w ta be li. Po zy cję li de ra
utrzy mał zdu now ski Pan com, któ ry zgar -
nął kom plet punk tów za wal ko wer z Pa to
Bło nie (7: 0). 

W mi nio nym ty go dniu ro ze gra no
tak że za le gły mecz szó stej ko lej ki – eki pa
A Se ree Tee po ko na ła 8: 4 Hor nets.
W week end obroń cy ty tu łu mie li wol ne,
po nie waż spo tka nie z Al ba tro sa mi zo sta -
ło prze ło żo ne. 

W in nych me czach LZS Ko bier no -
-Tom ni ce wy grał z Ha sta La Vi sta 5: 2,
a Hor nets ogra li Cre ati ve 2: 0. 

W naj bliż szy week end od bę dą się
spo tka nia 1/8 Pu cha ru Kro to szy na.
Naj cie ka wiej za po wia da ją się star cia
Pan co mu Zdu ny z MTV Roz dra żew
oraz Igloo z Żu bra mi. Ósmą ko lej kę
Play are ny za pla no wa no na 13 paź -
dzier ni ka. 

(GRZE LO)
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Żubry w gazie

W Mi li czu od by ły się Mi strzo stwa Lu -
do wych Ze spo łów Spor to wych w Za -
pa sach. Nie źle spi sa li się przed sta -
wi cie le LKS Ce ra mik Kro to szyn, zdo -
by wa jąc trzy me da le. 

Za pa śni cy ry wa li zo wa li w trzech ka -
te go riach wie ko wych – mło dzi ków, ka de -
tów i mło dzie żow ców. W naj młod szej
gru pie wal czył je den za wod nik z na sze go
po wia tu. Nor bert Adam czak, re pre zen -
tu ją cy UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce, za -
jął czwar te miej sce w ka te go rii 41 kg. 

W zma ga niach ka de tów naj le piej
spi sał się Ma ciej Ko smal ski (LKS Ce ra -
mik), któ ry w ka te go rii 55 kg sta nął
na naj wyż szym stop niu po dium. Po za
nim w ka de tach star to wa li Gra cjan Wie -
czo rek (UKS Olim pij czyk – 5. miej sce
w kat. 60 kg), Bar tek Kaź mier czak (LKS
Ce ra mik – 5. miej sce w kat. 65 kg), Ar -
tur Gi ba sie wicz (LKS Ce ra mik – 7. miej -
sce w kat. 71 kg), To masz Ko wal ski (UKS
Olim pij czyk – 11. miej sce w kat. 71 kg),
Ja kub Ja sik (LKS Ce ra mik – 13, miej sce
w kat. 71 kg), Ro bert Ja śniak (LKS Ce ra -

mik – 15. miej sce w kat. 71 kg), Bar tek
Sto dol ny (LKS Ce ra mik – 5. miej sce
w kat. 80 kg), Oskar Ste fań ski (LKS Ce ra -
mik – 9. miej sce w kat. 80 kg), Da wid
Jan kow ski (LKS Ce ra mik – 5. miej sce
w kat. 92 kg), Ma ciej So bań ski (LKS Ce -
ra mik – 9. miej sce w kat. 92 kg) oraz Do -
mi nik Pal czew ski (LKS Ce ra mik – 11.
miej sce w kat. 92 kg).

Spo śród mło dzie żow ców ze zło tym
me da lem do do mu wró cił Da wid Se tec ki,
któ ry ry wa li zo wał w kat. 92 kg, a brą zo wy
krą żek wy wal czył Ra fał Bo chyń ski

w kat. 70 kg. Z ko lei Nor bert Rosz czak
(70 kg) i Mi ko łaj Ro ba kow ski (86 kg) za -
koń czy li zma ga nia na pią tych po zy cjach.

W tej gru pie wie ko wej Ce ra mik za jął dru -
gie miej sce w kla sy fi ka cji klu bo wej. 

(GRZE LO)

LEKKA ATLETYKA

Dobre wyniki Katarzyny Wałęsy

Bar dzo do brze za pre zen to wa ła się
Ka ta rzy na Wa łę sa na mi tyn gu lek -
ko atle tycz nym Herbts Me eting & Eu -
ro pa Sport Fest In Zit tau w Niem -
czech. Miesz kan ka Koź mi na Wlkp.
by ła naj lep sza w bie gu na 75 m
i trze cia w sko ku w dal. 

W za wo dach ry wa li zo wa li za wod ni cy
i za wod nicz ki z Czech, Nie miec i Pol -
ski. – Każ dy z nas miał do po ko na nia trzy
sprin ty. W fi na le bie gu na 75 me trów uzy -
ska łam czas 10,32 i za ję łam pierw sze miej -
sce. Z ko lei w sko ku w dal wy prze dzi ły mnie
dwie ry wal ki z Czech i upla so wa łam się
na trze ciej po zy cji z wy ni kiem 4,33 m – po -
wie dzia ła Ka ta rzy na Wa łę sa. 

Koź mi nian ka przy zna ła, iż jest za do -
wo lo na ze swo jej dys po zy cji w Niem -
czech, choć przed za wo da mi czu ła się nie -
pew nie. – Wy ni ka ło to z róż ni cy w dy -
stan sach, na ja kich bie ga się w Pol sce
i u na szych za chod nich są sia -
dów – stwier dzi ła mło da lek ko atlet ka. 

K. Wa łę sa mo że po chwa lić się naj lep -
szym wy ni kiem w Wiel ko pol sce oraz
trze cim w Pol sce w rocz ni ku 2006 w bie -
gu na 60 m. 8,29s to re zul tat, ja ki uzy ska -
ła w Ło dzi pod czas Ogól no pol skich
Czwart ków Lek ko atle tycz nych. Koź miń -
ska za wod nicz ka na tre nin gach wzo ru je
się na Ewie Swo bo dzie, Ada mie Ksz czo -
cie oraz Ire nie Sze wiń skiej. 

(GRZE LO)

SUMO

Worek medali w Gorzowie 
Zna ko mi cie spi sa li się re pre zen tan ci
TA Ro zum Kro to szyn oraz UKS Sam -
son Ko by lin na za wo dach Pu cha ru
Pol ski Mło dzi ków i Ka de tów w Su -
mo. Tur niej od był się w Go rzo wie
Wiel ko pol skim. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło po -
nad 200 za wod ni ków z ca łe go kra ju. Spo -
śród na szych su mo ków na naj wyż szym
stop niu po dium sta nę li Fi lip Urba niak
(TA Ro zum – mło dzi cy 35 kg), Do mi ni -
ka Mi ter ska (UKS Sam son – mło dzicz -
ki 40 kg), An ge li ka Pa ra dys (TA Ro -
zum – mło dzicz ki 50 kg), Rok sa na Ko -
niecz na (UKS Sam son – mło dzicz ki 55
kg), Wik to ria Prze woź na (UKS Sam -
son – ka det ki 55 kg), Piotr Si ko ra (UKS
Sam son – ka de ci 65 kg) i Mi ko łaj Kan -
dzier ski (UKS Sam son – ka de ci 95 kg). 

Srebr ne krąż ki wy wal czy li Mar ty na
Flak (UKS Sam son – mło dzicz ki 35 kg),
Lau ra Sia ma (UKS Sam son – mło dzicz -
ki 40 kg), Wir gi na Ro szek (UKS Sam -
son – ka det ki 45 kg), Zu zan na Gał ka
(UKS Sam son – mło dzicz ki 50 kg), Aga -
ta Mro czek (UKS Sam son – ka det ki 50
kg), Mi ko łaj Raź niak (TA Ro zum – ka de -
ci 55 kg), Alek san dra Osman (UKS Sam -
son – mło dzicz ki 55 kg), Oli wia Kuś
(UKS Sam son – ka det ki 60 kg), Mi ko łaj

Mro wiń ski (TA Ro zum – ka de ci 75 kg)
oraz Kac per Mi ko łaj czyk (TA Ro -
zum – ka de ci +95 kg). 

Brą zo we me da le zdo by li Ma te usz
Sza fra niak (UKS Sam son – mło dzi cy 45
kg), L. Sia ma (ka det ki 45 kg), A. Mro czek
(mło dzicz ki 50 kg), Na ta lia Wa szyń ska
(UKS Sam son – mło dzicz ki 50 kg), Ja -
kub Kaź mier czak (UKS Sam son – ka de -
ci 55 kg), R. Ko niecz na (ka det ki 55 kg),
O. Kuś (mło dzicz ki 60 kg), Pa weł Si ko ra

(UKS Sam son – ka de ci 65 kg), Aga ta Jar -
ka (UKS Sam son – ka det ki 60 kg), Igor
Ta ta rek (UKS Sam son – mło dzi cy 65 kg),
Ni ko la Śli wow ska (UKS Sam son – ka det -
ki 65 kg), We ro ni ka Sza fra niak (UKS
Sam son – ka det ki +70 kg), Mi ko łaj Wi -
śniew ski (TA Ro zum – ka de ci 75 kg), Mi -
chał Grzem pow ski (UKS Sam son – ka de -
ci 85 kg) i Ga briel Szy dłow ski (TA Ro -
zum – ka de ci +95 kg).

(GRZE LO)
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ZAPASY

Trzy krążki Ceramika w Miliczu 
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Pojedynek starych znajomych na remis
Po dzia łem punk tów za koń czy ło się
nie dziel ne spo tka nie po mię dzy
Astrą Kro to szyn i Odo la no vią Odo la -
nów. Na li stę strzel ców wpi sa li się
Ma te usz Sob czak i Da mian Gme rek. 

Mecz za po wia da ny był ja ko spo tka nie
sta rych zna jo mych. Z eki py go ści epi zod
w Kro to szy nie za li czy li tre ner Le szek Kru -
tin oraz za wod ni cy – Mi ko łaj Mar ci niak,
Ma te usz Stach i Ka mil Czoł nik. Naj go rzej
nie dziel ny po je dy nek wspo mi nać bę dzie
szko le nio wiec Odo la no vii, gdyż nie wy -
trzy mał do ostat nie go gwizd ka ar bi tra
na ław ce re zer wo wych. W 88. mi nu cie sę -
dzia bo wiem wy rzu cił tre ne ra na try bu ny
za cią głe kry ty ko wa nie je go de cy zji. 

Wy nik kon fron ta cji w 23. mi nu cie
otwo rzył Ma te usz Sob czak, po sy ła jąc fut -
bo lów kę z kil ku na stu me trów do bram ki
tuż przy słup ku, obok bez rad nie in ter we -
niu ją ce go Bar to sza Ja ry sza. Miej sco wi od -
po wie dzie li już trzy mi nu ty póź niej. Pił ka

po ude rze niu Da mia na Gmer ka od bi ła
się od jed ne go z ry wa li i wpa dła do siat ki
pod po przecz ką bram ki. 

W dru giej po ło wie Astra by ła bli sko
ob ję cia pro wa dze nia. Po strza le D. Gmer -
ka z rzu tu wol ne go bram karz zbił fut bo -
lów kę na słu pek, po czym do padł do niej
Szy mon Jusz czak i tra fił... w dru gi słu pek. 

Mecz za koń czył się więc spra wie dli -
wym po dzia łem punk tów. W na stęp nej
ko lej ce kro to szy nia nie zmie rzą się na wy -
jeź dzie z li de rem – Vic to rią Ostrze szów. 

(GRZE LO)

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Bez medali, ale zadowolone 

Uda ny start za no to wa ły miesz kan ki
gmi ny Koź min Wiel ko pol ski, na co
dzień re pre zen tu ją ce MUKS Bia łe Ty -
gry sy Ja ro cin, w tur nie ju ran gi Pu cha -
ru Świa ta – War saw Cup & Po lish
Open 2018. Na ta lia Wo siek otar ła
się o stre fę me da lo wą, a Ali cja Ko -
wań dy za ję ła dzie wią tą po zy cję.

W im pre zie na war szaw skim Tor wa -
rze ry wa li zo wa ło po nad 1500 za wod ni -
czek i za wod ni ków z ca łe go świa ta, w tym
rów nież ośmio oso bo wa eki pa Bia łych Ty -
gry sów, w skła dzie z dwo ma miesz kan ka -
mi gmi ny Koź min Wlkp. – Ali cją Ko wań -
dy i Na ta lią Wo siek.

Ju nior ka N. Wo siek stre fę me da lo wą
prze gra ła za le d wie jed nym punk tem.
W pierw szej run dzie nie spo dzie wa nie,
ale za słu że nie po ko na ła Bry tyj kę 8: 4.
W ćwierć fi na le ule gła mi ni mal -
nie – 6: 7 – za wod nicz ce z Chor wa cji,
któ ra póź niej zdo by ła sre bro. 

Je den po je dy nek wy gra ła rów nież
Ali cja Ko wań dy, któ ra mia ła też du że go
pe cha w lo so wa niu. Pierw sze star cie
z Nor weż ką wy gra ła zde cy do wa nie 16: 5,
by w dru giej run dzie prze grać 12: 22

z póź niej szą zło tą me da list ką, re pre zen -
tant ką Ir lan dii.

– We dług mnie dziew czę ta spi sa ły
się bar dzo do brze – mó wi Jó ze fi na No wa -
czyk -Wró bel, tre ner ka MUKS Bia łe Ty -
gry sy Ja ro cin. – Dla nas był to bo wiem
start kon tro l ny, a do dat ko wo pierw szy
wy stęp po prze rwie wa ka cyj nej. Jak to by -
wa w pierw szych wal kach, oczy wi ście
wkra dło się pa rę błę dów. Te raz bę dzie my
nad tym pra co wać, aby je wy eli mi no wać
przed ko lej ny mi im pre za mi. Na le ży jed -
nak za uwa żyć, że ob sa da tur nie ju w War -
sza wie by ła bar dzo moc na i już wy gra nie
jed nej czy dru giej wal ki to ogrom ny suk -
ces. Oczy wi ście, po zo stał ma ły nie do syt,
gdyż przy odro bi nie szczę ścia al bo więk -
szej wie rze we wła sne umie jęt no ści moż -
na by ło wy wal czyć choć by je den me dal.
Te raz szy ku je my się do paź dzier ni ko wych
star tów – na Mi strzo stwach Pol ski Se nio -
rów, Pu cha rze Pol ski w Le gio no wie i Mię -
dzy wo je wódz kich Mi strzo stwach Mło -
dzi ków. Uko ro no wa niem te go in ten syw -
ne go mie sią ca bę dzie or ga ni zo wa ny przez
nasz klub Whi te Ti gers Cup Ja ro -
cin 2018 – za po wia da tre ner ka.

OPRAC. (AN KA)
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W hołdzie zasłużonym działaczom
21 wrze śnia od był się II Me mo riał
Ta de usza No wac kie go i Edwar da
No wa ka. Na sta dio nie miej skim
w Kro to szy nie ry wa li zo wa ły ze spo ły
old bo jów Astry i Ostro vii Ostrów
Wlkp. oraz kro to szyń scy sę dzio wie.
Tym spo so bem uczczo no za słu żo -
nych dla lo kal ne go klu bu dzia ła czy. 

Uro czy ste go otwar cia za wo dów do -
ko na li Ste fan No wac ki (oj ciec Ta de usza
No wac kie go) oraz Bo że na No wak (mał -
żon ka Edwar da No wa ka) w asy ście Da -
riu sza Fa bia now skie go i Mie czy sła wa Peł -
ki, by łych pre ze sów Astry Kro to szyn. 

T. No wac ki był wie lo let nim tre ne rem
grup mło dzie żo wych Astry. An ga żo wał
się w co dzien ną dzia łal ność klu bu, a do -
dat ko wo był ar bi trem w struk tu rach ka li -
skie go Okrę go we go Związ ku Pił ki Noż nej.
Z ko lei E. No wak przez 27 lat dzia łał
w Kro to szy nie, 19 lat był pre ze sem Astry. 

W me mo ria le trium fo wa ła eki pa kro -
to szyń skich sę dziów, któ ra po ko na ła 2: 0

old bo jów Astry i zre mi so wa ła 2: 2
z Ostro vią. Po je dy nek Astry i Ostro vii za -
koń czył się re mi sem 1: 1. Po zma ga niach
na bo isku wszy scy uda li się na grzy bek
Mi ło śni ków Pił ki Noż nej, gdzie
przy wspól nym po sił ku wspo mi na no
barw ne dla kro to szyń skiej pił ki la ta oraz
za słu żo nych dzia ła czy. 

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim za wod ni kom za udział w me mo ria -
le – po wie dział Ma riusz Ra taj czak, wi ce -

pre zes Astry. – Wspól nie z gru pą kro to -
szyń skich sę dziów uda ło nam się zor ga ni -
zo wać trój mecz, któ re go głów ną ideą by ło
uczcze nie za słu żo nych dla klu bu dzia ła -
czy. Dzię ku ję Bog da no wi Ko cie, An to nie -
mu Py rzew skie mu, fir mom In ter mar che,
Daf -Mal i Ho niart, pie kar ni Bryk czyń scy
oraz Ko le gium Sę dziów OZPN Ka lisz
za po moc w or ga ni za cji przed się wzię cia. 

(GRZE LO)
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Astra Krotoszyn – Odolanovia
Odolanów 1:1 (1:1)

BRAMKI: 0:1 – Mateusz Sobczak (23’),
1:1 – Damian Gmerek (26’)
ASTRA: Jarysz – Olejnik, Jankowski,
Reyer, Polowczyk - Juszczak, Budziak,
Krystek, Piwowar (80’ Kuszaj) –
Gmerek (75’ Mizerny), Paczków (89’
Marciniak)



Za na mi dru gie pił kar skie der by po -
wia tu kro to szyń skie go w tym se zo -
nie kla sy mię dzy okrę go wej. Bia ły
Orzeł Koź min Wiel ko pol ski na wła -
snym bo isku prze grał z Pia stem Ko -
by lin 0: 2. Bo ha te rem spo tka nia był
Ma te usz Oli kie wicz, któ ry dwa ra zy
tra fił do siat ki.

Mi ło śni cy fut bo lu, któ rzy zgro ma -
dzi li się w nie dziel ne po po łu dnie na sta -
dio nie miej skim w Koź mi nie Wlkp., nie
zo ba czy li po ry wa ją cej gry. Wi dać by ło, że
spo tka ły się dwa ze spo ły z dol nych re jo -
nów ta be li, bez aspi ra cji do wal ki o wyż -
szą kla sę roz gryw ko wą. 

De cy du ją ce dla lo sów spo tka nia by ły

dwie mi nu ty w dru giej po ło wie. W 66.
mi nu cie pił kę wśli zgiem za ata ko wa ło
dwóch gra czy prze ciw nych dru żyn. Sę -
dzia zde cy do wał, że za wod nik Or łów fau -
lo wał i po dyk to wał rzut wol ny dla Pia sta.
Go ście szyb ko ro ze gra li sta ły frag ment
gry i pił ka do tar ła do Ma te usza Oli kie wi -
cza, któ ry sta nął oko w oko z Pa try kiem

Szul cem. Snaj per Pia sta nie zmar no wał
wy bor nej oka zji i otwo rzył wy nik kon -
fron ta cji.

Miej sco wi jesz cze nie zdą ży li się
otrzą snąć, a już prze gry wa li 0: 2. W 68.
mi nu cie przy jezd ni wy szli z ak cją dwóch
na jed ne go. Pa tryk Ka miń ski po dał w kie -
run ku M. Oli kie wi cza, a ten do ło żył tyl ko
no gę i pił ka wy lą do wa ła w siat ce. 

War to od no to wać dwie ak cje by łe go
gra cza Pia sta – Pa try ka Wciór ki.
Przy pierw szej źle przy jął pił kę i bram -

karz sku tecz nie in ter we nio wał,
a przy dru giej pró bo wał prze lo bo wać gol -
ki pe ra, lecz fut bo lów ka nie tra fi ła w świa -
tło bram ki. W koń ców ce ko by li nia nie
mo gli strze lić trze cie go go la, lecz po ude -
rze niu Bar to sza Ko wal skie go do brze spi -
sał się P. Szulc. 

W na stęp nej ko lej ce Or ły zmie rzą się
na wy jeź dzie z Tu li sią Tu lisz ków, a Piast
za gra u sie bie z SKP Słup ca. 

(GRZE LO)
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Piast sprowadził Orły na ziemię

BILARD

Damian Wierzyk z pucharem

We wrze śniu w kro to szyń skim klu -
bie Bi la oraz w Szko le Pod sta wo wej
w Zdu nach prze pro wa dzo no za wo dy
w po ol bi lard. W gro nie dziew cząt
naj lep sza by ła Mi le na Ma lic ka,
a wśród chłop ców zwy cię żył Da mian
Wie rzyk.

O koń co we zwy cię stwo ry wa li zo wa -
ło 33 mło dych bi lar dzi stek i bi lar dzi stów
z Wiel ko pol ski oraz Dol ne go Ślą ska. Roz -
gryw ki to czy ły się w od mia nę 8-bil
do dwóch wy gra nych par tii. 

W ka te go rii ju nio rek zwy cię ży ła Mi -
le na Ma lic ka (Aka de mia Bi lar do wa Ro -
kiet ni ca), po ko nu jąc w fi na le Wik to rię
Za war tą (So kół Bro dy). W gro nie ju nio -
rów trium fo wał Da mian Wie rzyk (UKS
Bi la Zdu ny), któ ry wy grał z Se ba stia nem
Cie siel skim (Świe tli ca Kro bia). 

Zwy cięz cy za gra li o Pu char PZBil. D.
Wie rzyk po ko nał M. Ma lic ką 2: 1. Przy oka -
zji We ro ni ka Po łczyń ska, re pre zen tant ka
UKS Bi la Zdu ny, otrzy ma ła z rąk Ilo ny Ga -
lei, swo jej tre ner ki, no wy kij bi lar do wy
McDer mott G210. (GRZE LO)

Biały Orzeł Koźmin
Wielkopolski – Piast Kobylin

0:2 (0:0)
BRAMKI: 0:1 – Mateusz Olikiewicz
(66’), 0:2 – Mateusz Olikiewicz (68’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Kaczmarek,
Konopka, M. Szulc, Maciejewski (55’
Oleśków), Kamiński, Błażejczak (82’
Urny), Wosiek, Wciórka (68’ T.
Miedziński), Lis, Bierła (83’ Juskowiak)
PIAST: B. Kubiak – K. Kubiak,
Ratajczak, Wosiek, A. Kurzawa –
Kamiński (82’ Kokot), Snela (85’ K.
Jędrzejak), Szymanowski, Kaźmierczak
– Wachowiak (75’ Janowski), Olikiewicz
(85’ Kowalski)


