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DAF-MAL

Człowiek, na którego
zawsze można liczyć
Przed dwoma tygodniami przybliżyliśmy naszym Czytelnikom sylwetkę
Dariusza Fabianowskiego, właściciela krotoszyńskiej firmy Daf-Mal.
Zdradziliśmy wiele szczegółów z historii firmy, która działa już blisko
ćwierć wieku. W przyszłym roku Daf-Mal będzie bowiem świętować jubileusz 25-lecia istnienia. Początki nie
należały do najłatwiejszych, ale dziś
pozycja tej firmy jest mocno ugruntowana. Daf-Mal cieszy się w pełni
zasłużoną renomą.
Nie od dziś wiadomo, że najlepszą
wizytówką dla przedsiębiorcy jest dobra
jakość wykonywanej usługi. Tak zwana
„poczta pantoflowa” stanowi darmowy,
a zarazem najbardziej wiarygodny nośnik
reklamowy. To właśnie rzesza zadowolonych klientów i ich rekomendacje
w znacznej mierze przyczyniają się do budowania wizerunku firmy oraz do wzrostu jej znaczenia na lokalnym rynku.
Pan Dariusz jest rzetelną oraz godną
zaufania osobą, o czym świadczy wiele
pochlebnych opinii, które usłyszeliśmy

i od klientów Daf-Malu, i od jego pracowników. Piotr Kaźmierczak współpracuje
z tą firmą od roku. – Gdy zdecydowałem
o odrestaurowaniu kamienicy na ulicy
Kaliskiej, wybraliśmy firmę Daf-Mal – mówi. – Dziś z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jest to solidna
firma. Jako inwestor jestem zadowolony
z usług, jakie wykonali pracownicy pana
Darka. Jeśli mogę wydać rekomendację
dla firmy, to w skali od 1 do 6 będzie to
zdecydowanie 6. W przyszłości z pewnością będę jeszcze korzystał z usług Daf-Malu – podkreśla P. Kaźmierczak.
dokończenie na stronie 7
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SP ŚWINKÓW

FOT. Mariola Szydłowska

Akcja- segregacja!

21 września w Szkole Podstawowej
w Świnkowie odbyła się akcja sprzątania świata pod hasłem „AKCJA – SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”.
Z tej okazji uczniowie klasy VIII przygotowali krótkie przedstawienie na temat
segregacji śmieci. Następnie cała społeczność szkolna wyruszyła sprzątać teren
wokół placówki, jak i inne miejsca we wsi.

Po powrocie rozpoczęto świętowanie, by uczcić nadejście jesieni. Dzieci
z klas I-III wzięły udział w rozgrywkach
spor towych, których bohaterem był
ziemniak. Starsi uczniowie natomiast
rozpalili ognisko i rozpoczęli pieczenie
kiełbasek, które potem konsumowano
wraz z ziemniaczanymi sałatkami,
przygotowanymi przez dziewczęta ze
starszych klas.
OPRAC. (NOVUS)

EKOLOGIA

Hufiec sprzątał świat

Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie jak co
roku zaangażował młodzież w akcję
sprzątania świata. Tym razem odbyła
się ona pod hasłem „AKCJA – SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”.
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Kinga Kostka

Ochotnicza Straż Pożarna w Biadkach obchodziła jubileusz 95-lecia
istnienia. Uroczystość odbyła się
przed miejscowym Domem Strażaka, a uświetniła ją Krotoszyńska Orkiestra Dęta.
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Podczas jubileuszu uhonorowano zasłużonych strażaków. Złotym Medalem
„Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony
został druh Ryszard Paszek, Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał
druh Przemysław Paszek, Brązowy Medal

„Za zasługi dla pożarnictwa” przyznano
druhom Jędrzejowi Zmyślonemu i Łukaszowi Śliwińskiemu. Odznaką „Strażak
wzorowy” wyróżnieni zostali druhna Natalia Machowska i druh Patryk Przekwas.
Brązową odznakę wręczono członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – Filipowi Adamskiemu, Zuzannie
Bagrowiskiej, Filipowi Dziergwie, Grzegorzowi Faustyniakowi, Mateuszowi
Kupczakowi, Jakubowi Poczcie, Maciejowi Przekwasowi, Tobiaszowi Przybyle,
Andrzejowi Sikorze i Annie Skrzypczak.

(ANKA)

FOT. Łukasz Cichy

Młodzież z krotoszyńskiego hufca
rozpoczęła sprzątanie dwa dni wcześniej od akcji ogólnopolskiej. Powodem
tego były piątkowe praktyki, które

utrudniłyby wielu osobom udział
w przedsięwzięciu.
Podopieczni hufca posprzątali teren
przy PKS i PKP oraz pobliski park przy ul.
Fabrycznej. Akcja sprzątania świata okazała się nie tylko wspaniałą lekcją z zakresu ekologii, ale również świetną okazją
do miłego spędzenia czasu oraz zrobienia
dobrego uczynku dla siebie i otoczenia.

Przybyli goście kierowali w stronę
strażaków serdecznie życzenia oraz słowa uznania za trud i bezinteresowną
pomoc, niesioną potrzebującym.
Przy okazji przypomniano bogatą hi-

storię OSP Biadki, która sięga 1923 roku, kiedy to jednostka powstała z inicjatywy kowala Marcina Chwaliszewskiego.
(NOVUS)
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SPOTKANIE DIALOGOWE

FOT. Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

W trosce o dobro uczniów

W sali multimedialnej I Liceum
Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja
w Krotoszynie odbyło się spotkanie
dialogowe, poświęcone problematyce rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Spotkanie to jest elementem projektu „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu
oświatą w województwie wielkopolskim,
ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, w którym
od kilku miesięcy uczestniczą przedstawiciele powiatu krotoszyńskiego: wicestarosta Paweł Radojewski oraz Przemysław
Wójcik i Arleta Fabisiak-Płonka z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Krotoszynie. Moderatorem był Marcin Wojtkowiak, pracownik
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele rodziców, uczniów, nauczycieli

oraz dyrektorów szkół i placówek, których
organem prowadzącym jest powiat.
Uczestnicy pracowali metodą World Cafe,
poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów, poprawiania efektywności
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz sposobów wspierania uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Żywe dyskusje świadczyły o ważności
podjętej tematyki. Efekty pracy poszczególnych grup zaprezentowane zostały
na forum. Zgodnie z założeniem spotkania wskazane przez uczestników problemy i propozycje działań stanowić będą
przedmiot analizy organu prowadzącego,
a w dalszej kolejności posłużą do sporządzenia założeń „Planu rozwoju oświaty
Powiatu Krotoszyńskiego oraz wspomagania szkół i placówek w zakresie kształtowania
kompetencji
kluczowych
uczniów”.
Więcej informacji o projekcie można
znaleźć na stronie internetowej
http://wsparciekadryjst.pl/.
OPRAC. (ANKA)

POLITYKA

Lewica liczy na 12 procent
21 września w Krotoszynie odbyła
się konferencja prasowa struktur
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Na spotkaniu ogłoszono liderów list
wyborczych ugrupowania z okręgu
nr 6 w nadchodzących wyborach
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Konferencję rozpoczął Wiesław
Szczepański z Leszna, były poseł i wiceminister infrastruktury, a obecnie radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
przewodniczący Rady Wojewódzkiej
SLD i „jedynka” w wyborach do sejmiku.
Tuż za nim znajduje się Elżbieta Jagodzińska z Jutrosina, wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Dąbrowskiego w Rawiczu. Na trzeciej pozycji jest Tadeusz Żak z Krotoszyna.
– Nie wszystkie listy są pełne. Na naszej znajduje się pięć pań i czterech pa-

nów, a więc lista zdominowana jest przez
kobiety i parytet został zachowany. Wszyscy będą walczyć o dobry wynik w tych
wyborach – oświadczył Wiesław Szczepański. Jak poinformował, komitet
pod nazwą KWW SLD Lewica Razem
ma przynajmniej jednego kandydata
z każdego powiatu.
W. Szczepański przyznał, że Sojusz
Lewicy Demokratycznej w wyborach
do sejmiku liczy na przynajmniej 12 procent, czyli jeden mandat w każdym okręgu. – Zdajemy sobie sprawę, że niezmiernie trudno będzie to osiągnąć w Poznaniu, bo w wyniku decyzji komisarza wyborczego Poznań się wyludnia. Dotąd
wybieraliśmy tam sześciu radnych,
a po decyzji komisarza będziemy wybierać pięciu, a ów szósty mandat trafi
do powiatu poznańskiego i Gniezna,
gdzie nie będzie już siedem, lecz osiem.
Łącznie będziemy wybierać 39 radnych,

w tym siedmiu w tym okręgu. Abyśmy
uzyskali minimum jeden mandat
w okręgu leszczyńskim, lista musi zdobyć co najmniej 10 procent. 15-16 procent daje nam drugi mandat. Przypomnę, że cztery lata temu mieliśmy 12,5
procent, a sondaże w kraju dawały nam

jedynie osiem. Ten teren był zawsze lewicowy i życzę sobie poprawy wyniku wyborczego, bo najsłabszy wynik w wyborach samorządowych uzyskaliśmy właśnie tu, w Krotoszynie. Być może był to
efekt startu pana burmistrza Juliana Joksia – wyjaśniał W. Szczepański.

Stwierdził również, że niezły wynik
w wyborach samorządowych będzie dobrym preludium do przyszłorocznych
wyborów parlamentarnych. – Wszystkie
sondaże wskazują, że SLD wejdzie do sejmu, a to oznacza, że PiS nie będzie miał
większości – mówił radny sejmiku.
W. Szczepański odniósł się również
do głośnej ostatnio afery z udziałem byłego
już de facto kandydata Unii Pracy (koalicjanta SLD) do sejmiku, a mianowicie Tomasza Buchwalda, który w opublikowanych prywatnych rozmowach na Facebooku proponuje byłemu działaczowi PiS stanowisko w swojej fundacji w zamian za pomoc w zameldowaniu się w Krotoszynie,
dzięki czemu mógłby startować w wyborach. – Po opublikowaniu całej sprawy postanowiliśmy podziękować temu panu.
Dlatego cieszę się, że kolega Tadeusz Żak
szybko wyraził chęć kandydowania z Krotoszyna. Jeśli chodzi o pana Buchwalda,
myślę, że przerosły go po prostu ambicje
i chęć startu, które zwyciężyły nad rozumem – skomentował W. Szczepański.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Wielkie zawody taneczne w Krotoszynie
W sobotę w hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie odbyły się Ogólnopolskie
Zawody
Taneczne
„Na Kwadracie”. Organizatorzy zaprosili do udziału tancerzy z całej
Polski.
Na imprezę stawiło się ponad 300
młodych tancerzy, z takich miast jak Bydgoszcz, Katowice, Poznań, Piła, Wrocław,
Gdańsk, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów czy
Lubin. Rywalizacja przebiegała solowo
oraz w zespołach, w kategoriach do 10
lat, 11-13 lat i 14-16 lat, w konwencjach
pojedynków.
Tę wyjątkową imprezę, jak mówili organizatorzy – jedyną taką w południowej
Wielkopolsce, prowadzili Rademenez
i profesjonalny DJ Mały. W komisji sędziowskiej znaleźli się Ryfa, Pitzo i Kasia
Wiatrowska. Organizatorami wydarzenia

były Centrum Tańca Show Dance i Studio Tańca System, we współpracy z Urzę-

dem Miejskim w Krotoszynie oraz Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK.
– Impreza przerosła moje oczekiwania. Była dopracowana pod każdym najmniejszym względem. Dzięki ogromnej
pomocy klubowiczów nic nas nie zaskoczyło. Było idealnie! To był jeden z najlepszych dni w moim życiu. Zadowoleni byli tancerze, instruktorzy i sędziowie. Moim celem było, aby każdy „Na Kwadracie”
czuł się wyjątkowo. I tak było! Ludzie bardzo pozytywnie odebrali imprezę i twierdzą, że z pewnością wrócą za rok – skomentowała Katarzyna Wicenciak-Duda,
właścicielka Centrum Tańca Show Dance.
(NOVUS)

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

Na Czasie
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KONCERT CHARYTATYWNY

Muzycy pokonali ogień

W niedzielę w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie odbył się Koncert Cha ry ta tyw ny „Po ko nać
ogień” na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, której siedziba ucierpiała w niedawnym pożarze. Placówka straciła wówczas
także część instrumentów

Zgromadzoną w kinie liczną widownię
powitała prowadząca – Monika Kwiatkowska, która od razu podziękowała
głównemu pomysłodawcy koncertu, Kubie Leciejowi. – Nie chcieliśmy pozostać
obojętni wobec tej tragedii. Patrzyliśmy,
jak ogień pochłania instrumenty, którymi można uczyć dzieci. Nas, ludzi mu-

zyki, bardzo mocno to dotknęło. Uważamy, że tym koncer tem „pokonamy
ogień” i będziemy mogli wspomóc
uczniów szkoły muzycznej – powiedział
Kuba Leciej.
Głos zabrał także Marek Olejnik, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie. – Podczas pożaru ob-

serwowałem, co się dzieje z moją szkołą.
Stwierdziłem, że ważniejsze jest nieryzykowanie życiem. Dzięki wielu staraniom
nasza placówka 3 września mogła ponownie zacząć funkcjonować w budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie – oznajmił dyrektor PSM.
Na scenie wystąpili: uczniowie Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej w Krotoszynie, Pan Przecinek & Zespół Depresyjny,
Niepokorni, Loktalk, Alina Ryba, Awoda,
Jarson & Friends, Good God i chór Positive. W trakcie koncertu udało się zebrać
kwotę ok. 4,8 tys. złotych.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Ważne Sprawy
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KONTROWERSJE

Mieszkańcy kontra stacja paliw
Podczas niedawnego zebrania Rady
Osiedla nr 1 mieszkańcy bloków
przy ul. Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie skarżyli się na działalność pobliskiej stacji paliw. Jak mówili, w nocy panuje tam uciążliwy, nie do zniesienia hałas, który wywołują pojazdy
ciężarowe, parkujące przy stacji.
Mieszkańcy domagają się od władz
miasta egzekwowania prawa.
W spotkaniu wzięli udział również
radni miejscy i powiatowi. Temat stacji
benzynowej poruszyła Joanna Tomaszewska, przewodnicząca Rady Osiedla
nr 1. Stwierdziła, iż problem ów jest powszechnie znany od wielu lat, dlatego postanowiła dotrzeć do decyzji środowiskowej, by się dowiedzieć, na jakich zasadach
powinna funkcjonować stacja paliw i jakie ma zezwolenia.
Mieszkańcy mają pretensje głównie
o to, że na terenie stacji paliw wybudowano wielki parking dla samochodów ciężarowych, co – zwłaszcza w nocy – generuje uciążliwy hałas. Efektem są także niszczejące drogi, po których jeżdżą tiry. – Bardzo często widzę, jak pojazdy ciężarowe
mają problem, by prawidłowo stamtąd
wyjechać. Drogi są niszczone, a potem
trzeba je z publicznych, czyli naszych pieniędzy remontować – oznajmiła jedna
z mieszkanek ul. Konstytucji 3 Maja
– Według wydanej decyzji zezwolenie na prowadzenie stacji paliw obejmuje
godziny od 6.00 do 22.00. A zatem nie
może ona funkcjonować przez całą dobę – powiedziała J. Tomaszewska, dodając, że w tej sprawie wystosowano pismo
do burmistrza Krotoszyna, by wyegzekwował decyzję środowiskową, którą wydał urząd. W odpowiedzi napisano, że pismo zostało przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ponieważ to jest jednostka, która powinna
pilnować i egzekwować decyzje środowi-

skowe. – Z kolei od WIOS otrzymałam
odpowiedź, że burmistrz powinien przeprowadzić kontrolę, a nasz wniosek winien zostać rozpatrzony w pierwszej kolejności na lokalnym terenie – wyjaśniła
przewodnicząca RO nr 1.
Mieszkańcy nie kryli oburzenia, pytając, kto w takim razie ma egzekwować
ową decyzję i wyciągać ewentualne konsekwencje. – Wszyscy przerzucają się odpowiedzialnością, nikt nie chce się tą sprawą
zająć i przede wszystkim egzekwować
prawa – rzekł jeden z mieszkańców.
– Do wyegzekwowania decyzji zobowiązany jest przede wszystkim organ,
który ją wydał. Przez cztery ostatnie lata
nic w tej sprawie nie zrobiono. Jesteśmy
już w sytuacji skrajnej – stwierdził Mirosław Chojnicki z RO nr 1. Z kolei radny
Sławomir Augustyniak powiedział, że bolączką miasta jest plan zagospodarowania
przestrzennego. – Jak są konsultacje w tej
sprawie, to nikt nie przychodzi – tłumaczył. – Mieszkańcy interesują się dopiero
wtedy, gdy buduje się coś, co im się nie
podoba. Każda rada osiedla może wystosować pismo do burmistrza, na które powinna dostać odpowiedź. Kiedy pytanie
zadaje radny, musi otrzymać odpowiedź.

Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Proponowałbym, żeby podnieść to na sesjach – miejskiej i powiatowej. Macie swoich radnych, interweniujcie u nich – poradził radny Augustyniak.
Pomysł na rozwiązanie problemu
podsunął Dariusz Rozum, radny powiatowy. – My Polacy mamy taką manierę,
że o byle co możemy iść do sądu – mówił. – Nasz system sądowniczy jest niewydolny nawet dzisiaj. Dlatego stworzono instytucję mediacji. Proponuję takie
rozwiązanie, w którym rolę przewodnią
będzie miał burmistrz. Jesteśmy w okresie kampanii wyborczej i lepszej sytuacji,
żeby tę sprawę rozwiązać, nie będzie. Co
bym zrobił, gdybym był dobrym gospodarzem, za jakiego uważa się burmistrz Krotoszyna? Zadzwoniłbym do właściciela
stacji i ściągnął go do swojego gabinetu.
Położyłbym decyzję środowiskową na stół
i powiedział tak: „Słuchaj, skarga za skargą, pod gabinetem i na sesji, codziennie
radni i mieszkańcy mi krzyczą na sesji.
Jeszcze chwila i nie będę miał wyjścia i będę musiał wszczynać postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Więc albo będziesz
przestrzegał tej decyzji i skończą się wycieczki do mojego gabinetu, albo za chwi-

lę nie będziesz mnie mógł prosić o żadną
przysługę, bo mleko się rozlało”.
Temat ów pojawił się także na zeszłotygodniowej sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Mieszkańcy bowiem skierowali do rady pismo z prośbą o wyrażenie
stanowiska w tej sprawie. – Od wielu lat
zgłaszany jest ten problem – mówił starosta Stanisław Szczotka, – Niedawno u pana burmistrza odbyło się spotkanie z właścicielem stacji. Ta sprawa nie może być
rozwiązana przez samorząd powiatowy.
Właściciel stacji musiał uzyskać zgodę
na jej budowę od starosty poprzedniej kadencji. Dwukrotnie mu odmówiono,
na co są dokumenty. Pierwsza odmowa
wynikała z niejasnych kwestii ochrony środowiska. Inwestor odwołał się do wojewody, który uchylił decyzję i nakazał ponowne rozpatrzenie. I tym razem ówczesny
starosta odmówił pozwolenia, a wojewoda
utrzymał w mocy tę decyzję. Kolejne odwołanie złożono w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym w Poznaniu. Wyrok
nakazywał staroście wydać pozwolenie
na budowę stacji paliw. Samorząd powiatowy zrobił więc to, co należało zrobić.
Starosta przyznał, że z informacji,
które posiada, wynika, iż właściciel stacji

jest skłonny do rozmów w kwestii tego, by
tiry przemieszczały się ulicą Dworcową
i nie jeździły koło bloków. Musi jednak
uzyskać zgodę od właściciela terenu, którym jest PKP.
– Właściciel stacji zapewniał, że jest
ona czynna – zgodnie z pozwoleniem – od 6.00 do 22.00 – kontynuował
S. Szczotka. – Przyznał jednak, że w nocy
tankowane są jego pojazdy i w tym tkwi
zasadniczy problem. Sprawa jest w sądzie.
Jeśli zaś chodzi o przyległy do stacji magazyn, to nie ma zgody na użytkowanie.
Nadzór budowlany go nie odebrał ze
względu na to, że konstrukcja budynku
jest inna niż w projekcie. Właściciel twierdzi, że w sądzie czy prokuraturze jest wykonawca tejże inwestycji, który zastosował inne materiały niż były zawarte
w umowie, bez jego zgody.
Dariusz Rozum stwierdził, iż błędem
było początkowe myślenie, że taka mała
stacyjka nikomu nie będzie przeszkadzać. – A mieszkańcy tego osiedla chcą
spać i normalnie funkcjonować – powiedział radny. – Przecież nic się stanie, jak
kilka osobowych samochodów będzie
miało blisko do zatankowania paliwa – tak na początku myślano. Problem
leży w tym, że powstała ogromna inwestycja i magazyny. Nikt sobie nie zdawał
sprawy, że wąskimi uliczkami będą jeździły w aż takiej ilości tiry. Zastanowić się
trzeba, jak długo te drogi wytrzymają.
Gdy padły stwierdzenia, że temat
nieprzypadkowo został nagłośniony teraz, w okresie przedwyborczym, głos zabrała radna Beata Antczak. – To nie jest
temat znany od miesiąca – oznajmiła. – Jestem członkinią Rady Osiedla nr 1.
Pierwsze pismo o zajęcie się tą sprawą wysłane było trzy lata temu. Trudno więc
mówić, że teraz nagle to odgrzebujemy.
Może wreszcie urzędnicy zaczęli nas wysłuchiwać... – dodała radna.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Biznes
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DAF-MAL

Człowiek, na którego zawsze można liczyć

Efekty pracy firmy Daf-Mal widoczne są na wielu kamienicach w centrum Krotoszyna.
dokończenie ze strony 1

Założyciela firmy budowlanej łączy silna więź z krotoszyńskim biznesmenem, samorządowcem i działaczem sportowym,
Dariuszem Rozumem. Ich znajomość
funkcjonuje na wielu płaszczyznach. Zaczęło się od kontaktów biznesowych, które
przerodziły się w przyjaźń. – Z Darkiem to
stara historia. Znamy się bardzo długo – opowiada D. Rozum. – Dziś mogę powiedzieć, że jest to mój przyjaciel, do którego mogę zadzwonić nawet w środku nocy.
Najpierw był biznes, bo w związku z moją
działalnością zaczęliśmy współpracę. Później Darek zaangażował się w sumo.
Dzieci dwóch biznesmenów zaczęły
trenować sumo. – Dzięki temu mieliśmy
ze sobą coraz częstsze kontakty. Przez te lata Darek coraz intensywniej poświęcał się
tej dyscyplinie sportu jako działacz, czego
konsekwencją jest jego aktywna działalność
w strukturach zarządu zarówno krotoszyńskiego klubu, jak i Polskiego Związku Sumo, którego jest wiceprezesem – wyjaśnia D. Rozum.
Prezes PZS wskazuje także na podobieństwa charakterologiczne. – Jesteśmy
bardzo podobni – oznajmia. – Takich ludzi
jak on dziś się nie spotyka. To są dinozaury,
wymierający gatunek. Szczerość, lojalność,
zaufanie to wartości, które doprowadzają
do przyjaźni. I tak było w naszym przypadku – zaznacza D. Rozum.
D. Fabianowski związany jest także
z krotoszyńską oświatą. Nieraz bowiem jego firma remontowała miejscowe przedszkola. Zadowolenia z tych usług nie kryje
Małgorzata Śniecińska, dyrektor Przedszkola nr 3 w Krotoszynie. – Trzy lata temu
podczas kontroli okazało się, że nasza klatka schodowa nie spełnia wymogów, mimo
że remont placówki przeprowadzony został zaledwie dwa lata wcześniej – wspomina M. Śniecińska. – Pan Dariusz zaproponował wówczas dobudowanie nowej, aby
była pewność, że wszystkie warunki zostaną spełnione. Wiosną tego roku weszło 20

pracowników pana Darka i pracowali od rana do wieczora, żeby zdążyć przed początkiem września – mówi dyrektor przedszkola, do którego D. Fabianowski – jak
sam przyznaje – ma wielki sentyment. Zna
każdy zakamarek tej placówki.
– Przed ośmioma laty była ciężka zima – kontynuuje M. Śniecińska. – Śnieg leżał na dachu, a gdy stopniał, zalało całą górę
przedszkola. Na pokrycie szkód nie było
pieniędzy. Pan Dariusz okazał serce i zaproponował, że wszystko wyremontuje, a pieniądze oddamy w ratach, kiedy tylko będziemy mogli. Jest przyjacielem przedszkola. Kilka dni temu zalało nam strych, zadzwoniłam dopana Darka, aon nie zwlekał
ani chwili i wysłał do nas swoich fachowców. To bardzo dobry człowiek – stwierdza
szefowa Przedszkola nr 3.
Ciepłych słów na temat D. Fabianowskiego i jego firmy nie szczędzi również
Arleta Jaśkowiak, dyrektor Przedszkola
nr 1 w Krotoszynie. – Jest to człowiek
bardzo pomocny – oznajmia. – Od samego początku działalności współpracuje
z naszym przedszkolem. O cokolwiek byśmy nie poprosili, nigdy nie odmawia. Nawet jeśli sprawa nie jest związana z budowlanką. Wszystkie remonty budynku
wykonała jego firma. Pan Darek jest rzetelny i otwarty na kontakty – dodaje A.
Jaśkowiak.
Swoim pracownikom właściciel firmy
Daf-Mal zapewnia dobre warunki rozwoju,
rodzinną atmosferę, a ponadto oferuje pomoc w razie jakichkolwiek problemów. Zasięgnęliśmy więc opinii również w gronie
osób zatrudnionych w Daf-Malu.
Paulina Ptak odpowiada za tak zwaną
„papierkową robotę”. Jej przygoda w firmie
Daf-Mal zaczęła się zupełnym przypadkiem. – Złożyłam CV i – ku mojemu zdziwieniu – przeszłam pozytywnie rekrutację – wspomina kobieta. – Nie miałam doświadczenia, a mimo to szef postawił
na mnie, zaufał mi i dał szansę, za co jestem
mu wdzięczna – przyznaje.

Zdarzyło się kiedyś, że pani Paulina,
całkowicie pochłonięta swoją pracą, niemalże zrezygnowała z przysługującego jej urlopu. Dla pracodawcy było to nie do przyjęcia, co wówczas zakomunikował jej poprzez
wydanie nietypowego polecenia służbowego, a mianowicie nakazał pracownicy w ramach wypoczynku skorzystać z darmowego wyjazdu do Brukseli. – Postawił mnie
przed faktem dokonanym – opowiada
z uśmiechem kobieta. – Bardzo się ucieszyłam. Życzę każdemu takiego szefa. Jest moim autorytetem, bardzo mi imponuje
i chciałabym pójść w jego ślady – kończy
pani Paulina.
Równie pochlebnie na temat swojego
szefa wypowiada się inna pracownica Daf-Malu, Emilia Radajewska. – Współpracę
zaczęłam trzy lata temu – mówi. – Szef
zdecydował się zatrudnić mnie i sprawdzić,
czy dam sobie radę, ponieważ nigdy nie
pracowałam w budowlance. Pan Darek ma
to do siebie, że chętnie daje pracę ludziom,
którzy na pierwszy rzut oka mają na to małe szanse. Pracowała u nas wcześniej pani
Danuta. Była chwilę przed emeryturą. Nie
bał się zatrudnić starszej osoby. To się chwali. Chętnie przyjmuje również uczniów. Potrafi wydobyć z wielu osób to, co najlepsze.
Myślę, że jest dobrym mentorem i nauczycielem. Ma podejście pedagogiczne i opiekuńcze do każdego pracownika – ocenia
pani Emilia.
Paweł Szulc to brygadzista z najdłuższym stażem pracy w firmie Daf-Mal. – Po wojsku pracowałem kilka lat
w różnych firmach budowlanych, ale ostatecznie zatrudniłem się u pana Darka – opowiada. – Już po pierwszej rozmowie powiedział, że mogę zaczynać praktycznie od zaraz. I tak to się zaczęło. Jestem
zadowolony z pracy. Trzeba przyznać, że
szef ma gest. Parę lat temu musiałem
przejść operację kręgosłupa, która kosztowała 3 tys. zł. Pan Darek w całości ją sfinansował, za co jestem bardzo wdzięczny – przyznaje P. Szulc.

Za stronę projektową prac wykonywanych przez firmę Daf-Mal odpowiada
współpracująca z D. Fabianowskim mgr
inż. Mirosława Witczak, właścicielka Biura
Projektowego, która nader ceni sobie tę
współpracę. – Pierwszy raz miałam okazję
nadzorować prace wykonywane przez firmę pana Darka podczas adaptacji poddasza
Szkoły Podstawowej w Benicach – przypomina M. Witczak. – Były to początki jego
działalności, ale już wysoce fachowe, z nowatorskimi rozwiązaniami. Później współpracowaliśmy przy renowacji kościoła pw.
św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie i budynków wokół niego. Uważam, że firma
świadczy usługi z pełnym profesjonalizmem, stosując wysokiej jakości materiały.
Pan Darek swoją ekipą ręczy zajakość wykonywanych usług – zaznacza projektantka.
Warto wiedzieć, iż większość elewacji
w centrum miasta została odrestaurowana
dzięki współpracy tych dwóch
firm. – Efekty naszych działań widać prawie na całym rynku i na przyległych ulicach. Mamy bowiem piękne centrum z wyjątkowym ratuszem i – biorąc udział
w przywracaniu świetności śródmiejskich
kamienic – jesteśmy z tego dumni – dodaje M. Witczak.
Firma Daf-Mal ściśle współpracuje także z Centrum Budowlanym BANASZAK
w Krotoszynie. – Pan Dariusz działalność
budowlaną zaczął cztery lata po tym, jak
ruszyło Centrum Budowlane BANASZAK – mówi właścicielka firmy, Maria
Banaszak. – Los chciał, że nasze drogi skrzyżowały się na niwie biznesowej. Pamiętam,
jak dobieraliśmy partnerów dowprowadzenia na nasz lokalny rynek marki Caparol,
która dopiero raczkowała w Polsce. Nieprzypadkowo Daf-Mal i sam pan Dariusz
stali się ambasadorami tej marki na terenie
powiatu. Efekty są widoczne wokół nas.
Wystarczy spojrzeć choćby na kamienice
wokół rynku, które zostały przez niego zrewitalizowane. To jest namacalny dowód nie
tylko świetnej jakości produktów Caparol,

ale przede wszystkim profesjonalizmu wykonawcy, którego cechuje fachowość i dbałość o szczegóły. Przez ponad 20 lat współpraca pana Darka z naszą hurtownią układała się znakomicie. Rozwijaliśmy się równolegle. 25 lat temu naszą siedzibą był garaż na Parcelkach, przy naszym domu jednorodzinnym, a szef Daf-Malu jeździł
do klientów syrenką sam lub z pomocnikiem. Obecnie mamy ponad tysiąc metrów
powierzchni sprzedażowej i magazynowej
pod dachem, a Daf-Mal ma swoją siedzibę
i flotę aut, którymi fachowcy z jego firmy
dojeżdżają na budowy już nie tylko w Krotoszynie. Obserwowaliśmy ten rozwój – zarówno ja, jak i mój świętej pamięci mąż,
który przyjaźnił się z panem Darkiem. Nie
łudźmy się, ten niewątpliwy sukces jest
okupiony ogromną pracą, stresem i poświęceniem – podkreśla M. Banaszak. – Nasze
firmy łączy jeszcze jeden ważny element. Są
to firmy rodzinne. I tak samo jak w realizację zadań Centrum Budowlanego BANASZAK zaangażowana jest cała nasza rodzina, tak w przypadku Daf-Malu jego właściciel ma ogromne wsparcie ze strony żony
i dzieci. W takich firmach jest też zupełnie
inne podeście do pracowników, bo stanowią oni tak naprawdę jedną wielką rodzinę.
– Trudno nie wspomnieć też o wielkim sercu i szczodrości pana Darka – kontynuuje M. Banaszak. – Razem z Daf-Malem, gdy jeszcze żył mój mąż, prowadziliśmy akcję „Chodź pomaluj mój świat”,
w ramach której odnawialiśmy sale przedszkolne. Od dwóch lat natomiast realizujemy wspólnie projekt „Kolorowa Klasa”. To
znamienne, że pomimo tak wielu obowiązków, gdy pada z naszej strony prośba o pomoc, pan Darek nigdy nie odmawia. To
po prostu partner, na którego można liczyć – oświadcza z przekonaniem właścicielka Centrum Budowlanego BANASZAK.
KLAUDIA BORKIEWICZ

Ciąg dalszy opowieści
o firmie Daf-Mal już wkrótce!

Na Bieżąco
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CHWALISZEW

Święto przedszkolaków
20 września z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w Chwaliszewie zorganizowano spotkanie czytelnicze. Dlatego też miejscowy oddział
przedszkolny odwiedziły panie bibliotekarki.
Na początku zajęć przedszkolaki
poznały Gang Słodziaków oraz ich perypetie. Wspólnie przeczytano jedną
z przygód bohaterów, po czym wykonano pracę plastyczną. Każdy przedszko-

lak otrzymał specjalny puchar oraz słodką niespodziankę.
Panie bibliotekarki zachęciły dzieci
do udziału w akcji „Gang Słodziaków” – za każde wypożyczenie książki
w bibliotece dzieci otrzymują naklejkę
z bohaterami gangu.
Zajęcia przygotowały Adrianna Dutkiewicz z filii nr 5 Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej i Lucyna Radojewska-Felczak, szkolna bibliotekarka.
(ANKA)

POMAGAMY

Bez operacji serce Zosi się zatrzyma
Trzyletnia Zosia cierpi na poważną
wadę serca. Konieczna jest operacja, która może zostać przeprowadzona w Klinice Uniwersyteckiej
w Munster w Niemczech. Potrzebne
jest jednak 37 tysięcy euro.
Serce Zosi jest bardzo słabe. Wystarczy chwila dłuższej zabawy, by paluszki
i usta dziewczynki zrobiły się sine, jej oddech ciężki, a mała buzia blada. Rodzie
niejednokrotnie noszą ją na rękach, gdyż
po przejściu zaledwie kilku metrów ma
zadyszkę. Zosi serduszko słabnie z każdym dniem i potrzebuje operacji. Jeśli
do operacji nie dojdzie w najbliższym czasie, serce może nie wytrzymać.
– Jak dla każdej mamy spodziewającej się pierwszego dziecka, nieważne było,
czy nosiłam pod swoim sercem chłopca,
czy dziewczynkę – mówi Katarzyna Kujawiak, mama Zosi. – Marzyłam tylko
o jednym, żeby dziecko było zdrowe! Jednak nasza radość i szczęście trwały zaledwie 22 tygodnie. Podczas badania połówkowego w 23 tygodniu ciąży lekarz długo
w ciszy przyglądał się naszemu maleństwu. Po chwili oznajmił, że nia ma dla
nas dobrych wiadomości, gdyż nasza córeczka ma wrodzoną, ciężką i złożoną wadę serca. Wyjaśnił, iż po urodzeniu będzie

musiała przejść co najmniej trzy operacje
na otwartym sercu.
Tydzień później pani Katarzyna trafiła
do Poznania na szczegółowe echo serca płodu. – Diagnoza się potwierdziła – wspomina. – Atrezja tętnicy płucnej z ubytkiem
przegrody międzyprzedsionkowej oraz naczyniami krążenia obocznego Mapcas; brak
pnia płucnego i tętnic płucnych – naczyń
krwionośnych odpowiedzialnych za dotlenienie organizmu. Organizm Zosi wytworzył nieprawidłowe gałęzie krążenia obocznego, które choć zaopatrują organizm
w tlen, to jednak nie rosną wraz z nią. Dopadło nas wówczas przerażenie – co dalej
z naszą córeczką?! Wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, żeby zapewnić jej jak
najlepsze życie, mimo że będzie ono bardzo
trudne i pełne lęku. Na dalszy plan zeszła
wyprawka czy pokoik, a zamiast wybierać
wózek dla Zosi, musieliśmy wybrać szpital,
w którym przyjdzie na świat...
Zosia urodziła się poprzez cesarkie
cięcie 9 października 2015 roku w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Polnej w Poznaniu. – Chociaż byłam jej mamą, nie mogłam jej zobaczyć, dotknąć, przytulić – kontynuuje Katarzyna Kujawiak. – Została od razu zabrana przez lekarzy i przewieziona do innej placówki.

Pierwszy raz zobaczyłam córeczkę po wypisaniu mnie ze szpitala. Zosia miała wtedy trzy dni i ważyła 2,8 kg.
21 października 2015 był jednym
z najtrudniejszych dni w życiu rodziców
Zosi. – Nasza córeczka przeszła pierwszą
ratującą życie operację na otwartym sercu
w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii, która trwała 6 godzin – mówi
mama. – Były to najdłuższe godziny w życiu naszym i całej naszej rodziny... Tak bardzo baliśmy się, że to może ostatni raz widzimy naszą Zosię, że już do nas nie wróci.
Podczas operacji zostało wykonane zespolenie systemowo–płucne. Jedyne informacje, jakie nam przekazano, to takie, że
operacja się powiodła. Nasza kochana Zosieńka została przekazana na Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie
spędziła 10 dni. Otwarta klatka piersiowa,
respirator, dreny, rurki, kable, pompy,
strzykawki, piszczący co jakiś czas alarm
kardiomonitora i obrzęk pooperacyjny…
To nie jest widok, o którym marzy rodzic,
patrząc na swoje dzieciątko. Mogliśmy być
z nią jedynie trzy razy dziennie po 15 minut. Dni upływały powoli, jednak nasza
kochana Zosia stopniowo z każdym
dniem nabierała sił. Pokazywała, jaką ma
siłę do walki. Po upływie 1,5 miesiąca wróciliśmy do domu. Wiedzieliśmy jednak, że

to nie koniec walki o jej życie, ale dopiero
początek! Życie z wadą serca przypomina
życie z tykającą bombą – wiesz, że w każdej chwili dziecku grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wiemy, że pierwsza operacja była tylko ratującą życie naszej córki.
Była zrobiona perfekcyjnie przez zespół
poznańskich lekarzy. Mówiono nam, że
zespolenie wystarczy Zosi na zaledwie 6
miesięcy…
Lada dzień Zosia skończy 3 latka.
Każdy następny dzień to dzień pełen lę-

ku, czy zespolenie wytrzyma. Tak naprawdę wada serduszka cały czas jest nieskorygowana. Żaden ośrodek w Polsce nie
chce podjąć się całkowitej, jednoetapowej
korekty wady.
– Postanowiliśmy skonsultować naszą córeczkę z profesorem Edwardem
Malcem – kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Klinice Uniwersyteckiej w Munster, w Niemczech – oznajmia mama dziewczynki. – Profesor dał
nam nadzieję, że zrobi wszystko, co w jego
mocy, aby zapewnić Zosi szczęśliwe i spokojne dzieciństwo. Zosia otrzymała już
kwalifikację do cewnikowania serca i operacji. Jaka to będzie operacja, dowiemy się
dopiero tam – w Niemczech. Dziś życie
Zosi zależy głównie od czasu i pieniędzy.
Sen z powiek spędza nam jednak cena operacji. 37 tysięcy euro – tyle kosztuje życie naszej córki, tyle kosztuje jej serce…
Operacja musi odbyć się do końca 2018 roku. Potrzebna kwota pieniędzy
jest niemała. Apelujme więc pomoc! Kolejnej szansy już nie będzie...
OPRAC. (KOSTKA)

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

Na Bieżąco
WYWIAD

Władza w Krotoszynie porosła mchem politycznym
Rozmawiamy ze Sławomirą Kalak,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Krotoszynie, kandydatką na stanowisko burmistrza Krotoszyna
w nadchodzących wyborach samorządowych.

Sławomira Kalak – Wasz Kandydat
na Burmistrza Krotoszyna. Przede

wszystkim gwarantem tych zmian, które
są konieczne, są nasi kandydaci do Rady
Miejskiej w Krotoszynie. To ludzie niezależni politycznie, o poglądach prawicowych czy centroprawicowych, ludzie ambitni, pracowici, rozpoznawalni w swoich
środowiskach. Nigdy nie angażowali się
w politykę i myślę, że to duży atut, bo podejdą do spraw samorządu ze świeżym
spojrzeniem.

Co skłoniło Panią do podjęcia decyzji o starcie w wyborach samorządowych i ubieganie się o stanowisko burmistrza Krotoszyna?

– Decyzja została podjęta już jakiś
czas temu. Dlaczego tak postanowiłam?
Bo w Krotoszynie konieczny jest zwrot,
konieczna jest nowa jakość, albowiem
władza, która urzęduje tutaj już od ponad 20 lat, porosła mchem politycznym.
Dla zwykłej higieny politycznej potrzebne są w Krotoszynie zmiany. Dla mnie
bardzo ważne będzie podmiotowe traktowanie mieszkańców. Ich głos powinien liczyć się we wszystkich sprawach. A tego
obecnie nie ma.
Co ponadto nie podoba się Pani
w gminie Krotoszyn? Jakie jeszcze widzi Pani bolączki naszego samorządu?

– Z pewnością bolączką jest brak
konsultowania z mieszkańcami wielu
spraw, inwestycji, które w mieście są realizowane. Nie można bowiem nazwać konsultowaniem tego, co w tej chwili dzieje
się w Krotoszynie. Wygląda to tak, że gdy
decyzje są już podjęte, a umowy podpisane, zbiera się mieszkańców na jakieś rozmowy konsultacyjne, które w istocie konsultacjami nie są, a jedynie ich pozorowaniem. Mnie chodzi o konsultacje
przed podjęciem decyzji. Rzecz w tym, by
mieszkańcy mieli na ową decyzję wpływ.

Władza w Krotoszynie promuje siebie
i głównie tym zajmuje się do tej pory.
Wspiera finansowo akcje i imprezy, które
stanowią jej promocję. Kolejna kwestia to
brak transparentności, brak jawności
w podejmowanych decyzjach. Wiele
spraw jest owianych tajemnicą, nie jesteśmy o nich informowani. Brakuje także
konkretnego wsparcia dla rozmaitych
grup społecznych. Zupełnie zapomina się
o młodych ludziach, którzy w rezultacie
wyjeżdżają z Krotoszyna. Nie ma wsparcia dla niepełnosprawnych, dla seniorów.
Władza przypomina sobie o mieszkańcach dopiero w roku wyborczym. Wcześniej oszczędzało się środki, a teraz – przed wyborami – wydaje się je, aby
zaistnieć, aby się promować, za nasze
wspólne pieniądze.
W jaki sposób zamierza Pani to
zmienić?

– Odpowiedzią na to pytanie jest
nasz program. Jest on sukcesywnie zamieszczany na profilu facebookowym:

SP ZOZ

17 września Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Zakład Opieki Paliatywnej w Krotoszynie gościły grupę francuskiej młodzieży z zaprzyjaźnionego z naszym miastem Fontenay-le-Comte. Osoby te uczą się na kierunku pracownik socjalno-medyczny
w Policealnym Studium Zawodowym przy liceum Notre-Dame w Fontenay-le-Comte.
Po placówce gości oprowadzała oraz
udzielała informacji jej szefowa, Barbara
Krzyżańska. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy liczy 25 łóżek, Zakład Opieki Paliatywnej – 5 łóżek. Grupa zwiedziła zarówno budynek, gdzie przebywają chorzy, jak i najbliższe jego otoczenie z zielonym zakątkiem – miejscem rekreacji i odpoczynku.
W trakcie spotkania młodzież pytała
o zasady sprawowania opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi. Inte-

FOT. SP ZOZ Krotoszyn

Wizyta młodzieży z Francji

resowała się zarówno sprawami lokalnymi, jak i sytuacją służby zdrowia w Polsce.
Zapoznając się z pracą fizjoterapeutów oraz sprzętem w gabinecie rehabilitacji, goście z Francji dowiedzieli się, że
miejsce to jest sercem zakładu, albowiem
w nim, oprócz leczenia farmakologicznego i opieki pielęgniarskiej, chorzy przebywający w Zakładzie Opiekuńczo-Leczni-

W różnych komentarzach i opiniach
kierowane są w Pani stronę zarzuty
w kwestii tego, iż przed czterema laty
kandydowała Pani w wyborach z listy
Platformy Obywatelskiej, a teraz z listy
Prawa i Sprawiedliwości. Może Pani to
wyjaśnić?

– Bardzo chętnie. Oczywiście, startowałam już dwukrotnie z listy Platformy
Obywatelskiej, lecz nigdy nie byłam jej
członkinią. A startowałam z list PO dlatego, że były one opozycyjne do ówczesnej
władzy i wystawiały swojego kandydata
na burmistrza.
Jakie są Pani najważniejsze postulaty programowe jako kandydatki
na burmistrza?

– Program jest bardzo obszerny, konkretny i szczegółowy. Przede wszystkim
na pierwszym miejscu jest obywatel,
mieszkaniec miasta i gminy Krotoszyn.
Program jest podzielony na różne obszary. W zakresie infrastruktury priorytetem będzie budowa obwodnicy. Zamierzam zrobić wszystko, aby tę inwestycję
udało się zrealizować. Dla wizerunku
czym odzyskują sprawność fizyczną w ramach prowadzonej rehabilitacji ruchowej. B. Krzyżańska podkreśliła, że zakup
wielu sprzętów, w tym również do rehabilitacji, możliwy był dzięki uczestnictwu
szpitala w programach z dofinansowaniem unijnym.
W trakcie spotkania w świetlicy
w budynku administracji SP ZOZ B.
Krzyżańska omówiła prezentację multimedialną na temat ZOL i ZOP. Mówiąc
o Zakładzie Opieki Paliatywnej, stwierdziła, że celem tego oddziału jest objęcie
całodobową, kompleksową opieką nieuleczalnie chorych, znajdujących się w stanach terminalnych, będących najczęściej
u kresu swego życia. Opieka ta obejmuje
uśmierzenie bólu oraz innych objawów
wynikających ze stanu chorego, łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych,
a także wspomaganie rodziny pacjenta
w czasie trwania choroby i w żałobie,
po stracie bliskich.
(NOVUS)

Więcej na ten temat znajdziesz
na www.glokalna.pl

miasta ważny jest również dworzec kolejowy. Chciałabym z pomocą środków rządowych doprowadzić do jego modernizacji. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, trzeba znaleźć oszczędności, ale na pewno nie
na pracownikach jednostek podległych
burmistrzowi. Mam na myśli nauczycieli
oraz pracowników administracji i obsługi
szkół. Jak wspomniałam, bardzo istotną
kwestą będą dla mnie konsultacje
z mieszkańcami. Dlatego chcę utworzyć
społeczną radę konsultacyjną, w składzie
której znajdą się przedstawiciele wielu
grup społecznych i zawodowych. Jej celem ma być doradzanie i opiniowanie
działalności legislacyjnej i inwestycyjnej
burmistrza.
Nader istotne będzie także wprowadzenie instytucji referendum obywatelskiego w sprawach najważniejszych inwestycji w gminie. Mam pomysł na to, jak
można by to referendum przeprowadzać.
Zamierzam też walczyć o lepszą jakość
powietrza. Dlatego będzie trzeba pochylić się nad takimi kwestiami jak dopłaty
do wymiany pieców, termomodernizacja
budynków czy działalność edukacyjna
odnośnie odnawialnych źródeł energii.
Dołożę też wszelkich starań, aby na terenach wsi w gminie Krotoszyn została założona instalacja gazu ziemnego.

Brakuje w Krotoszynie wystarczającej pomocy prawnej. Porady prawne, które uruchomiłam w trakcie kampanii, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ludzie w wielu sprawach są bezradni i nie
wiedzą, gdzie mogą udać się po pomoc.
Konieczne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki budżetowej i wykorzystywanie na ten cel środków rządowych,
unijnych. W pierwszej kolejności partnerstwo publiczno-prywatne, a dopiero potem zadłużanie gminy i sięganie po kredyty. Chcemy inwestować tylko w to, co faktycznie jest konieczne, a nie na pokaz.
Ponadto przywrócone zostaną
w Krotoszynie mieszkania chronione dla
niepełnosprawnych. Chcę również wprowadzić program Mieszkanie Plus dla młodych ludzi, a także program gminnego becikowego. W tej ostatniej kwestii przewiduję 500 zł na pierwsze dziecko,
a 1000 zł na każde kolejne, bez brania
pod uwagę kryterium dochodowego.
Przedszkola w Krotoszynie muszą być
bezpłatne. W planach mam także budowę żłobka. Chcę stosować jasny i klarowny, nieobarczony nepotyzmem system
awansu w spółkach gminnych i jednostkach podległych burmistrzowi. Jedynymi
kryteriami będą kompetencje i wiedza.
PEŁNĄ WERSJĘ WYWIADU
znajdziecie na profilu facebookowym
Gazety Lokalnej KROTOSZYN
oraz na naszym kanale
w serwisie Youtube.

Materiał sfinansowany ze środków KW Prawo i Sprawiedliwość
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MUZEUM

Dzieje ziemiaństwa na Ziemi Krotoszyńskiej
20 września w gmachu Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka odbył się wernisaż wystawy czasowej „Dzieje ziemiaństwa na Ziemi
Krotoszyńskiej”. Pomysłodawcą, autorem i kuratorem tej pionierskiej
dla naszego regionu ekspozycji jest
Daniel Szczepaniak.

ZDROWIE

Warto skorzystać
z badań
KONKURS

Życie to kabaret

Tylko do końca roku pacjentki urodzone w 1949 r. będą mogły po raz
ostatni wykonać badanie mammograficzne w ramach profilaktycznego
programu wczesnego wykrywania raka piersi. Badanie jest bezpłatne i nie
wymaga skierowania od lekarza.
W przyszłym roku panie z tego rocznika, już poza programem profilaktycznym,
będą mogły wykonać mammografię napodstawie refundowanego skierowania od leka-

w regionie krotoszyńskim. Przez cały XIX wiek aż do chwili odzyskania
niepodległości to ziemianie i duchowni,
jako elity społeczne, byli siłą przewodnią narodu.
Wystawa prezentuje najważniejsze
postacie, miejsca oraz wydarzenia związane z ziemiaństwem w naszym regionie. Na blisko 20 planszach ukazane zostały m. in. okoliczne dwory i pałace, wizerunki przedstawicieli miejscowego
ziemiaństwa, wykazy wielkości majątków oraz ziemian – uczestników walk
niepodległościowych, a także miejsca
pochówków rodzin ziemiańskich w na-

szym powiecie.
Ekspozycja została uzupełniona o dyplomy zdobyte w okresie II RP przez Janusza Chosłowskiego z Czarnego Sadu
oraz gabloty z nielicznymi pamiątkami,
dokumentami, drukami i mapami związanymi z okolicznym ziemiaństwem. Ze
zbiorów Muzeum Ziemi Jutrosińskiej pochodzą eksponowane popiersia książąt
Matyldy i Zdzisława Czartoryskich
z Baszkowa. Prezentowane na wystawie
eksponaty zostały udostępnione także
przez osoby prywatne oraz Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

rza, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i pracownią
mammograficzną w Krotoszynie, lub
na podstawie skierowania za odpłatnością.
Mammografie wykonywane w ramach programu profilaktycznego
w 2018 r. obejmują kobiety urodzone
w latach 1949-1968. W 2019 r. z programu korzystać będą mogły pacjentki urodzone pomiędzy 1950 a 1969.
Po raz pierwszy więc do tej diagnostyki kwalifikować będą się panie urodzone
w 1969 r. Warto więc już dziś pomyśleć
o zaplanowaniu takiego badania w pierwszych miesiącach 2019 r. Każda z kobiet,
której wiek uprawnia do udziału w programie, może skorzystać z mammografii

FOT. SP ZOZ

– Przypadająca w tym roku setna
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją do zorganizowania wystawy upamiętniającej
dzieje lokalnego ziemiaństwa do 1945
roku – mówił Daniel Szczepaniak. – Powstała na ziemiach polskich u progu XIX stulecia warstwa społeczna ziemian była sukcesorem tradycji szlacheckich i – sięgając dalej – rycerskich.
W okresie zaborów elity szlachecko-ziemiańskie odgrywały bardzo ważną rolę
w walce o tzw. sprawę polską. Doskonale to widać w Wielkopolsce, również

raz na 2 lata. Pracownia mammograficzna znajduje się na I piętrze budynku przychodni przy ul. Bolewskiego 4-8 w Krotoszynie (tel. 62 582 12 29). Czynna jest
w poniedziałki (9.00-18.00), wtorki
(8.00-16.00), środy, czwartki i piątki
(8.00-15.00).
(NOVUS)

Pod koniec września rozstrzygnięty
został konkurs fotograficzny pod hasłem „Życie to kabaret”, który zorganizowano w ramach projektu „Senior z inicjatywą”.
Konkurs adresowany był do fotografów amatorów z powiatu krotoszyńskiego, a jego celem było popularyzowanie
twórczości fotograficznej wśród seniorów
i młodzieży, rozwijanie inwencji twórczej,
wrażliwości estetycznej i kreatywności,
poszerzenie perspektywy patrzenia
na świat, odkrywanie talentów i promowanie ich w środowisku lokalnym.
Na konkurs wpłynęło 37 zdjęć dwunastki autorów. W jury znaleźli się Marcin Pawlik, Marcin Lis i Paweł Płócienniczak. Pierwsze miejsce przyznano Zdzi-

sławowi Pauterowi (za trzy fotografie),
druga lokata przypadła Wiktorii Kluczek
(za zdjęcie „Wojowniczka”), a trzecim laureatem został Krzysztof Panfil (za zdjęcie
„Równouprawnienie”).
Wyróżnione osoby otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy podczas konferencji „Śmiech to zdrowie! Dlaczego warto
sięgać po witaminę U?”, zorganizowanej
w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej
w ramach projektu „Senior z inicjatywą”,
współfinansowanego przez samorząd województwa wielkopolskiego, powiat krotoszyński, PFRON oraz gminę Krotoszyn.
Organizatorami konkursu były Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.
(ANKA)

www.kozminwlkp.pl

Szatnie na medal

FOT.

KOŹMIN WLKP.

Zakończył się remont szatni w kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp., który był dofinansowany z Programu „Szatnia
na Medal”. Na odnowienie tych pomieszczeń gmina pozyskała 100
tys. zł dotacji.
Zawodnicy będą mieli do dyspozycji
komfortowe, wentylowane pomieszcze-

nia, schludne łazienki i nowe meble. Zakupiono także dwa kontenery szatniowe.
Prace remontowe były prowadzone
od czerwca do sierpnia.
Sławomir Gruchała, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp.,
nie kryje zadowolenia. – Przeprowadziliśmy kapitalny remont pomieszczeń,
przede wszystkim została zainstalowana
wentylacja, która ułatwi utrzymanie

obiektu. Zakupiliśmy nowe meble szatniowe, dzięki czemu każdy zawodnik będzie miał szafkę do swojej dyspozycji – mówi S. Gruchała.
W ciągu roku na boiskach przy Floriańskiej odbywa się kilkanaście turniejów z udziałem wielu drużyn, a na co
dzień trenuje tu jednocześnie kilka ekip
sportowych. Dlatego też zakupiono dwa
kontenery szatniowe. Tym sposobem liczba szatni dla zawodników zwiększyła się
z dwóch do czterech.
– Z obiektu będą korzystać piłkarze
Białego Orła, dzieci i młodzież trenująca
na zajęciach Szkółki Piłkarskiej GOS oraz
uczestnicy turniejów sportowych – dodaje dyrektor GOS-u.
„Szatnia na medal” to działanie województwa wielkopolskiego skierowane
do samorządów lokalnych naszego regionu. Można uzyskać dofinansowanie
w wysokości do 50 procent wartości inwestycji, nie więcej niż 100 tys. zł. Koszt
modernizacji koźmińskich szatni wyniósł
około 200 tys. zł.
(NOVUS)

Finanse/Wybory
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WYDARZENIE

Święto patrona w koźmińskiej Jedynce
W miniony piątek w Szkole Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie
Wlkp. zorganizowano święto patrona placówki. Uczniowie przygotowali
program artystyczny, a ponadto rozstrzygnięto konkursy związane z patronem.
Uroczystości rozpoczęły się rano
od wyjścia uczniów i nauczycieli na plac
przed szkołą, gdzie na maszt wciągnięta
została flaga. Odśpiewano przy tym
hymn państwowy oraz „Marsyliankę
Wielkopolską”. Następnie wszyscy udali
się na Mszę św. do kościoła pw. Św. Wawrzyńca.
Dalsza część uroczystości odbywała
się w szkole. Z okazji obchodów 112.
rocznicy strajku dzieci koźmińskich (w latach 1906/1907) zorganizowano uroczysty apel. Uczniowie przygotowali krótką
inscenizację tematyczną. Ponadto przeprowadzono oficjalne pasowanie pierwszaków na uczniów oraz wręczono nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Przy okazji ogłoszono wyniki konkursów szkolnych, które związane były
z patronem koźmińskiej Jedynki. Na kon-

kurs plastyczny wpłynęły 94 prace. W jury znalazły się Małgorzata Lewandowicz,
Mariola Szkudlarek i Monika Raś. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Naskręt z klasy IIb, a kolejne lokaty przypadły Maksymilianowi Kajowi z IIa i Adamowi Zadwornemu z IIa.
Nagrodzono także finalistów konkursu wiedzy pod hasłem „Co wiem o patronie szkoły?”. Testy oceniała komisja
w składzie: Janina Sierszuła, Mariola
Szkudlarek, Monika Raś. W kategorii
klas III-IV zwyciężyła Maria Kwaśnik,

a w gronie uczniów klas V-VII najlepsza
była Maja Talaga.
– Święto Patrona Szkoły to dzień,
w którym przybliżamy historię dzieci, które strajkowały w latach 1906/1907
w obronie ojczystej mowy. Dlatego szkoła
nosi imię Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907. W tym dniu podziękowaliśmy również naszym darczyńcom i nagrodziliśmy pracowników, którzy mieli
znaczący wkład w rozwój szkoły i projektu
SuperJedynka – komentuje Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp.

Z zapisów kroniki Szkoły Katolickiej
w Koźminie (1873-1928) wynika, że
protest rozpoczął się 19 września 1906
roku. Tego dnia kilkoro uczniów zwróciło
dane im przez nauczycieli katechizmy
i podręczniki historii biblijnej w języku
niemieckim, oświadczając, że nie będą
odpowiadać na pytania w języku niemieckim. Z każdym dniem wzrastała liczba
strajkujących, którzy – wspierani przez
rodziców – coraz śmielej walczyli w obronie ojczystego języka. W październiku 1906 roku było ich już 183. Wobec

wszystkich „niepokornych” zaborcy stosowali różnorodne kary, np. codzienne
areszty popołudniowe, w trakcie których
zmuszano dzieci do uczenia się wierszy
z literatury niemieckiej, względnie całych
stron niemieckich podręczników historii
i geografii, do domu zadawano do przepisywania po kilka stron z podręczników
niemieckich, dotkliwie bito trzcinką
po rękach oraz przedłużano obowiązek
szkolny. Strajk wygasł 5 lipca 1907 roku.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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POWIAT

Sesja popularnonaukowa w Jedynce

Rajd po Ziemi Krotoszyńskiej – etap trzeci

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krotoszynie zaprasza na sesję popularnonaukową, poświęconą pamięci dowódcy powstania wielkopolskiego – generała broni Józefa Dowbora-Muśnickiego.
Uroczystość odbędzie się 9 października (wtorek) w hali sportowo-widowiskowej
przySP nr1. Początek ogodzinie13.00. Honorowy patronat nadtym wydarzeniem objął wojewoda wielkopolski.
Program imprezy przewiduje: pasowanie dzieci z klas pierwszych

na uczniów; prelekcję Piotra Mikołajczyka, dyrektora Muzeum Regionalnego – „Powstanie wielkopolskie na Ziemi Krotoszyńskiej”; wykład dra Michała Krzyżaniaka, dyrektora Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie – „Biografia generała broni Józefa
Dowbora-Muśnickiego, głównodowodzącego powstaniem wielkopolskim”;
wystąpienia zaproszonych gości; koncert Bar tasa Szymoniaka; spotkanie
w jadalni szkolnej.
(ANKA)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Europejski dzień

26 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie zorganizowano Europejski Dzień Języków Obcych. W szkolnej rywalizacji najlepsi okazali się reprezentanci klasy If Szkoły Branżowej.
Po wylosowaniu państw europejskich
uczestnicy musieli przygotować flagi oraz
wypisać najważniejsze informacje o danym kraju. Ostatnim etapem był konkurs
wiedzy o krajach europejskich. Uczniowie wykazali się znajomością hymnów,
znali różne powiedzenia i przysłowia w ję-

zykach obcych oraz pokazali, że potrafią
pracować z mapą Europy.
Najwięcej punktów zgromadził team
z klasy If – Miłosz Witaszak i Bartosz Broda. Na kolejnych miejscach uplasowali się
Weronka Przyjemska i Zuzanna Konieczna
z Ib oraz Kaja Tyczyńska i Adrian Ożóg z Id.
W trakcie przerw czas uczniom umilały piosenki europejskich wykonawców.
Przebieg Dnia Języków Obcych nadzorowały Marcelina Muszyńska, Maria Zuchowska-Łodyga, Marzena Budnik, Aleksandra Jarus i Anna Dulek.
(GRZELO)

Za nami trzeci i zarazem ostatni
etap Rajdu po Ziemi Krotoszyńskiej
z okazji setnej rocznicy odzyskania
niepodległości oraz 20-lecia powiatu krotoszyńskiego. Tym razem trasa wiodła z Krotoszyna do Kobylina.
Na starcie pojawiło się blisko stu
uczestników.
Inicjatorką rajdu jest radna powiatowa Irena Rękosiewicz. Z kolei organizatorami trzech etapów były Starostwo Powiatowe oraz urzędy miejskie w Krotoszynie,
Kobylinie, Sulmierzycach i Zdunach,
UMiG w Koźminie Wlkp, oraz Urząd
Gminy w Rozdrażewie i Klub Turystyki
Rowerowej PELETON.
Przedsięwzięcie miało na celu uhonorowanie bohaterów poległych za ojczyznę poprzez złożenie wiązanek kwiatów w miejscach pamięci, upamiętnienie powstania samorządu powiatowego
poprzez prezentowanie wspólnego dorobku okolicznych gmin, ukazanie piękna Ziemi Krotoszyńskiej, propagowanie
zdrowego i ekologicznego stylu życia
i turystyki rowerowej, jak również integrację samorządów z mieszkańcami całego powiatu.
W trzecim etapie rajdu udział wzięli
m. in. starosta Stanisław Szczotka, Leszek
Kulka – przewodniczący Rady Powiatu,
Franciszek Marszałek – burmistrz Krotoszyna, Tomasz Lesiński – burmistrz Kobylina, Julian Jokś – radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pracownicy
samorządowi i radni.
Uczestników powitała Irena Rękosiewicz, a następnie burmistrz Marszałek
przypomniał krótko historię gminy

i wspomniał o ostatnio zrealizowanych inwestycjach.
Komandorem rajdu był Juliusz Poczta, a kierownikiem trasy Antoni Azgier.
Z krotoszyńskiego rynku wszyscy udali
się na plac Jana Pawła II i tam złożono wiązankę kwiatów pod pomnikiem Wolności. Następnie przeszli na zmodernizowane boisko szkolne przy ZSP nr 2. O tej inwestycji opowiedziała Marzena Wiśniewska ze starostwa.
Następnym punktem była woliera
z ptakami w krotoszyńskim parku. O tym
obiekcie mówił F. Marszałek. Potem rowerzyści ruszyli ulicami ks. Popiełuszki, Rawicką i Konarzewską. Za wiaduktem kolejowym zaczęły się problemy, bo z powodu silnych porywów wiatru kilka osób
zrezygnowało z dalszej jazdy. Reszta podążała przez Konarzew w kierunku Baszkowa, gdzie w parku oczekiwał Dionizy
Waszczuk, dyrektor Domu Pomocy Społecznej.
Szef DPS-u omówił zasady funkcjonowania placówki, jego rozbudowę i zasady finansowania. Z Baszkowa uczestnicy

rajdu udali się do Kobylina, gdzie burmistrz Tomasz Lesiński opowiedział o historii miasta i obecnych wydarzeniach.
Na placu Andrzeja Glabera złożono
wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wlkp. Burmistrz zaprosił
wszystkich do sali szkolnej na podsumowanie rajdu i poczęstunek. Tam w formie
slajdów zaprezentowano zadania inwestycyjne, które udało się zrealizować gminie
Kobylin wespół z powiatem krotoszyńskim.
Na koniec Irena Rękosiewicz podziękowała wszystkim uczestnikom za udział
w trzech imprezach oraz samorządom
Zdun, Sulmierzyc, Rozdrażewa, Koźmina
Wlkp., Krotoszyna i Kobylina za pomoc
organizacyjną i materialną oraz Bankowi
Spółdzielczemu w Krotoszynie za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.
Ogółem w trzech etapach Rajdu
po Ziemi Krotoszyńskiej uczestniczyło
ponad 300 osób. Rowerzyści zaapelowali o to, by kontynuować je w następnych
latach.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Dbajmy o nasze serca

W minioną sobotę po raz kolejny
w naszym mieście odbył się ,,Spacer
dla serca”, będący formą profilaktyki wstępnej w chorobach serca
i układu krążenia. Tym razem głównym tematem wydarzenia była
miażdżyca.
Jest to choroba, która rozwija się
przez całe nasze życie, a nieleczona może
skończyć się zawałem serca, udarem mó-

zgu lub amputacją nogi. Miażdżyca to
stwardnienie oraz zwężenie tętnic, będące skutkiem odkładających się w nich blaszek miażdżycowych, tworzących złogi
utrudniające przepływ krwi, co w konsekwencji utrudnia funkcjonowanie całego
organizmu i prowadzi do wymienionych
wcześniej następstw. Dlatego właśnie
warto poznać czynniki ryzyka wystąpienia choroby, jej przyczyny, objawy i zasady
leczenia, a także zakres badań profilak-

tycznych, informujących o występujących
w organizmie zagrożeniach.
Uczestnicy spaceru zgromadzili się
na boisku Szkoły Podstawowej nr 5
w Krotoszynie, gdzie powitano zaproszonych gości, a pośród nich burmistrza
Franciszka Marszałka. Po krótkiej rozgrzewce grupa ruszyła marszem ulicami
miasta w kierunku Rodzinnych Ogrodów
Działkowych im. Mariana Langiewicza.
Tam zorganizowano konkurs wiedzy
„Czy znasz zasady profilaktyki i czynniki
ryzyka w chorobach serca i układu krążenia”. Potem Maciej R. Hoffmann, lekarz
rodzinny, wygłosił prelekcję „Miażdżyca – jej przyczyny i skutki oraz sposoby
profilaktyki w tej chorobie”.
Projekt „Spacer dla Serca” jest realizowany przy współudziale Stowarzyszenia
Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej oraz przy finansowym wsparciu powiatu krotoszyńskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert i pozyskanych z grupy krotoszyńskich firm sojuszników.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Żubry w gazie
Zanim rozegrano siódmą kolejkę,
nadrobiono zaległości z 25 sierpnia. Przypomnijmy, że wtedy mecz drugiej serii
pomiędzy Żubrami a LZS-em Kobierno-Tomnice z powodu ulewy został przerwany przy stanie 1: 1. W minionym ty-

godniu zdecydowanie lepsze były Żubry,
które rozgromiły LZS 7: 1.
W weekend Żubry poszły za ciosem
i po zaciętym boju pokonały 5: 4 Igloo.
Decydującego gola zwycięzcy strzelili
dwie minuty przed końcowym gwizdkiem arbitra. Dzięki tym dwóm wygranym spotkaniom Żubry awansowały
na drugie miejsce w tabeli. Pozycję lidera
utrzymał zdunowski Pancom, który zgarnął komplet punktów za walkower z Pato
Błonie (7: 0).

FOT. Justyna Krysztofiak

Za nami siódma kolejka rozgrywek
krotoszyńskiej Playareny. Liderem
po tej serii nadal jest ekipa Pancomu. Zdunowski zespół naciskają
jednak Żubry i A Seree Tee.

W minionym tygodniu rozegrano
także zaległy mecz szóstej kolejki – ekipa
A Seree Tee pokonała 8: 4 Hornets.
W weekend obrońcy tytułu mieli wolne,
ponieważ spotkanie z Albatrosami zostało przełożone.
W innych meczach LZS Kobierno-Tomnice wygrał z Hasta La Vista 5: 2,
a Hornets ograli Creative 2: 0.
W najbliższy weekend odbędą się
spotkania 1/8 Pucharu Krotoszyna.
Najciekawiej zapowiadają się starcia
Pancomu Zduny z MTV Rozdrażew
oraz Igloo z Żubrami. Ósmą kolejkę
Playareny zaplanowano na 13 października.
(GRZELO)

LEKKA ATLETYKA

SUMO

Dobre wyniki Katarzyny Wałęsy

Worek medali w Gorzowie
Znakomicie spisali się reprezentanci
TA Rozum Krotoszyn oraz UKS Samson Kobylin na zawodach Pucharu
Polski Młodzików i Kadetów w Sumo. Turniej odbył się w Gorzowie
Wielkopolskim.

Bardzo dobrze zaprezentowała się
Katarzyna Wałęsa na mityngu lekkoatletycznym Herbts Meeting & Europa Sport Fest In Zittau w Niemczech. Mieszkanka Koźmina Wlkp.
była najlepsza w biegu na 75 m
i trzecia w skoku w dal.
W zawodach rywalizowali zawodnicy
i zawodniczki z Czech, Niemiec i Polski. – Każdy z nas miał do pokonania trzy
sprinty. W finale biegu na 75 metrów uzyskałam czas 10,32 i zajęłam pierwsze miejsce. Zkolei wskoku wdal wyprzedziły mnie
dwie rywalki z Czech i uplasowałam się
na trzeciej pozycji z wynikiem 4,33 m – powiedziała Katarzyna Wałęsa.

Koźminianka przyznała, iż jest zadowolona ze swojej dyspozycji w Niemczech, choć przed zawodami czuła się niepewnie. – Wynikało to z różnicy w dystansach, na jakich biega się w Polsce
i u naszych zachodnich sąsiadów – stwierdziła młoda lekkoatletka.
K. Wałęsa może pochwalić się najlepszym wynikiem w Wielkopolsce oraz
trzecim w Polsce w roczniku 2006 w biegu na 60 m. 8,29s to rezultat, jaki uzyskała w Łodzi podczas Ogólnopolskich
Czwartków Lekkoatletycznych. Koźmińska zawodniczka na treningach wzoruje
się na Ewie Swobodzie, Adamie Kszczocie oraz Irenie Szewińskiej.
(GRZELO)

Do rywalizacji przystąpiło ponad 200 zawodników z całego kraju. Spośród naszych sumoków na najwyższym
stopniu podium stanęli Filip Urbaniak
(TA Rozum – młodzicy 35 kg), Dominika Miterska (UKS Samson – młodziczki 40 kg), Angelika Paradys (TA Rozum – młodziczki 50 kg), Roksana Konieczna (UKS Samson – młodziczki 55
kg), Wiktoria Przewoźna (UKS Samson – kadetki 55 kg), Piotr Sikora (UKS
Samson – kadeci 65 kg) i Mikołaj Kandzierski (UKS Samson – kadeci 95 kg).
Srebrne krążki wywalczyli Martyna
Flak (UKS Samson – młodziczki 35 kg),
Laura Siama (UKS Samson – młodziczki 40 kg), Wirgina Roszek (UKS Samson – kadetki 45 kg), Zuzanna Gałka
(UKS Samson – młodziczki 50 kg), Agata Mroczek (UKS Samson – kadetki 50
kg), Mikołaj Raźniak (TA Rozum – kadeci 55 kg), Aleksandra Osman (UKS Samson – młodziczki 55 kg), Oliwia Kuś
(UKS Samson – kadetki 60 kg), Mikołaj

Mrowiński (TA Rozum – kadeci 75 kg)
oraz Kacper Mikołajczyk (TA Rozum – kadeci +95 kg).
Brązowe medale zdobyli Mateusz
Szafraniak (UKS Samson – młodzicy 45
kg), L. Siama (kadetki 45 kg), A. Mroczek
(młodziczki 50 kg), Natalia Waszyńska
(UKS Samson – młodziczki 50 kg), Jakub Kaźmierczak (UKS Samson – kadeci 55 kg), R. Konieczna (kadetki 55 kg),
O. Kuś (młodziczki 60 kg), Paweł Sikora

(UKS Samson – kadeci 65 kg), Agata Jarka (UKS Samson – kadetki 60 kg), Igor
Tatarek (UKS Samson – młodzicy 65 kg),
Nikola Śliwowska (UKS Samson – kadetki 65 kg), Weronika Szafraniak (UKS
Samson – kadetki +70 kg), Mikołaj Wiśniewski (TA Rozum – kadeci 75 kg), Michał Grzempowski (UKS Samson – kadeci 85 kg) i Gabriel Szydłowski (TA Rozum – kadeci +95 kg).

w kat. 70 kg. Z kolei Norbert Roszczak
(70 kg) i Mikołaj Robakowski (86 kg) zakończyli zmagania na piątych pozycjach.

W tej grupie wiekowej Ceramik zajął drugie miejsce w klasyfikacji klubowej.

(GRZELO)

ZAPASY

Trzy krążki Ceramika w Miliczu
W Miliczu odbyły się Mistrzostwa Ludowych Zespołów Sportowych w Zapasach. Nieźle spisali się przedstawiciele LKS Ceramik Krotoszyn, zdobywając trzy medale.
Zapaśnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych – młodzików, kadetów i młodzieżowców. W najmłodszej
grupie walczył jeden zawodnik z naszego
powiatu. Norbert Adamczak, reprezentujący UKS Olimpijczyk Sulmierzyce, zajął czwarte miejsce w kategorii 41 kg.

W zmaganiach kadetów najlepiej
spisał się Maciej Kosmalski (LKS Ceramik), który w kategorii 55 kg stanął
na najwyższym stopniu podium. Poza
nim w kadetach startowali Gracjan Wieczorek (UKS Olimpijczyk – 5. miejsce
w kat. 60 kg), Bartek Kaźmierczak (LKS
Ceramik – 5. miejsce w kat. 65 kg), Artur Gibasiewicz (LKS Ceramik – 7. miejsce w kat. 71 kg), Tomasz Kowalski (UKS
Olimpijczyk – 11. miejsce w kat. 71 kg),
Jakub Jasik (LKS Ceramik – 13, miejsce
w kat. 71 kg), Robert Jaśniak (LKS Cera-

mik – 15. miejsce w kat. 71 kg), Bartek
Stodolny (LKS Ceramik – 5. miejsce
w kat. 80 kg), Oskar Stefański (LKS Ceramik – 9. miejsce w kat. 80 kg), Dawid
Jankowski (LKS Ceramik – 5. miejsce
w kat. 92 kg), Maciej Sobański (LKS Ceramik – 9. miejsce w kat. 92 kg) oraz Dominik Palczewski (LKS Ceramik – 11.
miejsce w kat. 92 kg).
Spośród młodzieżowców ze złotym
medalem do domu wrócił Dawid Setecki,
który rywalizował w kat. 92 kg, a brązowy
krążek wywalczył Rafał Bochyński

(GRZELO)
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Pojedynek starych znajomych na remis
Podziałem punktów zakończyło się
niedzielne spotkanie pomiędzy
Astrą Krotoszyn i Odolanovią Odolanów. Na listę strzelców wpisali się
Mateusz Sobczak i Damian Gmerek.
Mecz zapowiadany był jako spotkanie
starych znajomych. Z ekipy gości epizod
w Krotoszynie zaliczyli trener Leszek Krutin oraz zawodnicy – Mikołaj Marciniak,
Mateusz Stach i Kamil Czołnik. Najgorzej
niedzielny pojedynek wspominać będzie
szkoleniowiec Odolanovii, gdyż nie wytrzymał do ostatniego gwizdka arbitra
na ławce rezerwowych. W 88. minucie sędzia bowiem wyrzucił trenera na trybuny
za ciągłe krytykowanie jego decyzji.
Wynik konfrontacji w 23. minucie
otworzył Mateusz Sobczak, posyłając futbolówkę z kilkunastu metrów do bramki
tuż przy słupku, obok bezradnie interweniującego Bartosza Jarysza. Miejscowi odpowiedzieli już trzy minuty później. Piłka

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)

po uderzeniu Damiana Gmerka odbiła
się od jednego z rywali i wpadła do siatki
pod poprzeczką bramki.

W drugiej połowie Astra była blisko
objęcia prowadzenia. Po strzale D. Gmerka z rzutu wolnego bramkarz zbił futbolówkę na słupek, po czym dopadł do niej
Szymon Juszczak i trafił... w drugi słupek.
Mecz zakończył się więc sprawiedliwym podziałem punktów. W następnej
kolejce krotoszynianie zmierzą się na wyjeździe z liderem – Victorią Ostrzeszów.
(GRZELO)

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE
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Bez medali, ale zadowolone

W hołdzie zasłużonym działaczom
21 września odbył się II Memoriał
Tadeusza Nowackiego i Edwarda
Nowaka. Na stadionie miejskim
w Krotoszynie rywalizowały zespoły
oldbojów Astry i Ostrovii Ostrów
Wlkp. oraz krotoszyńscy sędziowie.
Tym sposobem uczczono zasłużonych dla lokalnego klubu działaczy.

Udany start zanotowały mieszkanki
gminy Koźmin Wielkopolski, na co
dzień reprezentujące MUKS Białe Tygrysy Jarocin, w turnieju rangi Pucharu Świata – Warsaw Cup & Polish
Open 2018. Natalia Wosiek otarła
się o strefę medalową, a Alicja Kowańdy zajęła dziewiątą pozycję.
W imprezie na warszawskim Torwarze rywalizowało ponad 1500 zawodniczek i zawodników z całego świata, w tym
również ośmioosobowa ekipa Białych Tygrysów, w składzie z dwoma mieszkankami gminy Koźmin Wlkp. – Alicją Kowańdy i Natalią Wosiek.
Juniorka N. Wosiek strefę medalową
przegrała zaledwie jednym punktem.
W pierwszej rundzie niespodziewanie,
ale zasłużenie pokonała Brytyjkę 8: 4.
W ćwierćfinale uległa minimalnie – 6: 7 – zawodniczce z Chorwacji,
która później zdobyła srebro.
Jeden pojedynek wygrała również
Alicja Kowańdy, która miała też dużego
pecha w losowaniu. Pierwsze starcie
z Norweżką wygrała zdecydowanie 16: 5,
by w drugiej rundzie przegrać 12: 22

z późniejszą złotą medalistką, reprezentantką Irlandii.
– Według mnie dziewczęta spisały
się bardzo dobrze – mówi Józefina Nowaczyk-Wróbel, trenerka MUKS Białe Tygrysy Jarocin. – Dla nas był to bowiem
start kontrolny, a dodatkowo pierwszy
występ po przerwie wakacyjnej. Jak to bywa w pierwszych walkach, oczywiście
wkradło się parę błędów. Teraz będziemy
nad tym pracować, aby je wyeliminować
przed kolejnymi imprezami. Należy jednak zauważyć, że obsada turnieju w Warszawie była bardzo mocna i już wygranie
jednej czy drugiej walki to ogromny sukces. Oczywiście, pozostał mały niedosyt,
gdyż przy odrobinie szczęścia albo większej wierze we własne umiejętności można było wywalczyć choćby jeden medal.
Teraz szykujemy się do październikowych
startów – na Mistrzostwach Polski Seniorów, Pucharze Polski w Legionowie i Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. Ukoronowaniem tego intensywnego miesiąca będzie organizowany przez
nasz klub White Tigers Cup Jarocin 2018 – zapowiada trenerka.
OPRAC. (ANKA)

Uroczystego otwarcia zawodów dokonali Stefan Nowacki (ojciec Tadeusza
Nowackiego) oraz Bożena Nowak (małżonka Edwarda Nowaka) w asyście Dariusza Fabianowskiego i Mieczysława Pełki, byłych prezesów Astry Krotoszyn.
T. Nowacki był wieloletnim trenerem
grup młodzieżowych Astry. Angażował
się w codzienną działalność klubu, a dodatkowo był arbitrem w strukturach kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
Z kolei E. Nowak przez 27 lat działał
w Krotoszynie, 19 lat był prezesem Astry.
W memoriale triumfowała ekipa krotoszyńskich sędziów, która pokonała 2: 0

oldbojów Astry i zremisowała 2: 2
z Ostrovią. Pojedynek Astry i Ostrovii zakończył się remisem 1: 1. Po zmaganiach
na boisku wszyscy udali się na grzybek
Miłośników Piłki Nożnej, gdzie
przy wspólnym posiłku wspominano
barwne dla krotoszyńskiej piłki lata oraz
zasłużonych działaczy.
– Chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom za udział w memoriale – powiedział Mariusz Ratajczak, wice-

prezes Astry. – Wspólnie z grupą krotoszyńskich sędziów udało nam się zorganizować trójmecz, którego główną ideą było
uczczenie zasłużonych dla klubu działaczy. Dziękuję Bogdanowi Kocie, Antoniemu Pyrzewskiemu, firmom Intermarche,
Daf-Mal i Honiart, piekarni Brykczyńscy
oraz Kolegium Sędziów OZPN Kalisz
za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Sport

24

WTOREK, 2 października 2018

PIŁKA NOŻNA

Piast sprowadził Orły na ziemię

Biały Orzeł Koźmin
Wielkopolski – Piast Kobylin
0:2 (0:0)
Za nami drugie piłkarskie derby powiatu krotoszyńskiego w tym sezonie klasy międzyokręgowej. Biały
Orzeł Koźmin Wielkopolski na własnym boisku przegrał z Piastem Kobylin 0: 2. Bohaterem spotkania był
Mateusz Olikiewicz, który dwa razy
trafił do siatki.

Miłośnicy futbolu, którzy zgromadzili się w niedzielne popołudnie na stadionie miejskim w Koźminie Wlkp., nie
zobaczyli porywającej gry. Widać było, że
spotkały się dwa zespoły z dolnych rejonów tabeli, bez aspiracji do walki o wyższą klasę rozgrywkową.
Decydujące dla losów spotkania były

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)

dwie minuty w drugiej połowie. W 66.
minucie piłkę wślizgiem zaatakowało
dwóch graczy przeciwnych drużyn. Sędzia zdecydował, że zawodnik Orłów faulował i podyktował rzut wolny dla Piasta.
Goście szybko rozegrali stały fragment
gry i piłka dotarła do Mateusza Olikiewicza, który stanął oko w oko z Patrykiem

BILARD

Damian Wierzyk z pucharem

We wrześniu w krotoszyńskim klubie Bila oraz w Szkole Podstawowej
w Zdunach przeprowadzono zawody
w pool bilard. W gronie dziewcząt
najlepsza była Milena Malicka,
a wśród chłopców zwyciężył Damian
Wierzyk.
O końcowe zwycięstwo rywalizowało 33 młodych bilardzistek i bilardzistów
z Wielkopolski oraz Dolnego Śląska. Rozgrywki toczyły się w odmianę 8-bil
do dwóch wygranych partii.

W kategorii juniorek zwyciężyła Milena Malicka (Akademia Bilardowa Rokietnica), pokonując w finale Wiktorię
Zawartą (Sokół Brody). W gronie juniorów triumfował Damian Wierzyk (UKS
Bila Zduny), który wygrał z Sebastianem
Ciesielskim (Świetlica Krobia).
Zwycięzcy zagrali o Puchar PZBil. D.
Wierzyk pokonał M. Malicką 2: 1. Przy okazji Weronika Połczyńska, reprezentantka
UKS Bila Zduny, otrzymała z rąk Ilony Galei, swojej trenerki, nowy kij bilardowy
McDermott G210.
(GRZELO)

Szulcem. Snajper Piasta nie zmarnował
wybornej okazji i otworzył wynik konfrontacji.
Miejscowi jeszcze nie zdążyli się
otrząsnąć, a już przegrywali 0: 2. W 68.
minucie przyjezdni wyszli z akcją dwóch
na jednego. Patryk Kamiński podał w kierunku M. Olikiewicza, a ten dołożył tylko
nogę i piłka wylądowała w siatce.
Warto odnotować dwie akcje byłego
gracza Piasta – Patryka Wciórki.
Przy pierwszej źle przyjął piłkę i bram-

karz
skutecznie
interweniował,
a przy drugiej próbował przelobować golkipera, lecz futbolówka nie trafiła w światło bramki. W końcówce kobylinianie
mogli strzelić trzeciego gola, lecz po uderzeniu Bartosza Kowalskiego dobrze spisał się P. Szulc.
W następnej kolejce Orły zmierzą się
na wyjeździe z Tulisią Tuliszków, a Piast
zagra u siebie z SKP Słupca.
(GRZELO)
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