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� INWESTYCJE 

Plany rozbudowy Galerii Krotoszyńskiej
Czytaj na str. 2

� EKOLOGIA

Jak segregować odpady – krok po kroku 
– część VI Czytaj na str. 11



Na za pro sze nie bur mi strza Da riu sza
Dę bic kie go w Sul mie rzy cach go ści ły
de le ga cje z wę gier skiej gmi ny Ba la -
ton fe ny vesh oraz ukra iń skiej wsi
Uła nów. Ce lem tych wi zyt by ła re ali -
za cja roz po czę tej w 2006 ro ku
współ pra cy pol sko -wę gier skiej
miast part ner skich oraz pod pi sa nie
umo wy z ukra iń ską miej sco wo ścią
z Ob wo du Win nic kie go.

W trak cie uro czy stej se sji Ra dy Miej -
skiej w Sul mie rzy cach Da riusz Dę bic ki
oraz Ser giej Go ło ben ko, bur mistrz Uła -

no wa, pod pi sa li umo wę o wza jem nym
part ner stwie i współ pra cy. 

Po nad to na rę ce rad ne go z gmi ny Ba -
la ton fe ny vesh D. Dę bic ki wrę czył akt
nada nia Lombáro wi Gábo ro wi ty tu łu
Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta Sul mie -
rzy ce. Wy róż nio ny nie mógł uczest ni czyć
w uro czy sto ści ze wzglę dów oso bi stych.

Po czę ści ofi cjal nej dla za pro szo nych
go ści wy stą pił chór szkol ny, a swo je umie -
jęt no ści ta necz ne za pre zen to wa ły dzie ci
z miej sco we go przed szko la i uczen ni ce
szko ły pod sta wo wej.

Za gra nicz ni go ście uda li się rów nież
na wy ciecz kę do Wro cła wia, gdzie zwie -
dzi li naj pięk niej sze miej sca. 

(NO VUS)

Aktualności2 WTOREK, 16 października 2018

Wydawca:Wielkopolska Squad S.C.

Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny:
Andrzej Kamiński 691 275 725
a.kaminski@glokalna.pl 
Grzegorz Nowak
g.nowak@glokalna.pl
Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl 
Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
g.kotecki@glokalna.pl 
Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl

Wydawca nie odpowiada za treść 
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

9 paź dzier ni ka na te re nie Ga le rii Kro -
to szyń skiej od by ła się kon fe ren cja
pra so wa, któ rej ce lem by ło prze ka za -
nie in for ma cji na te mat pla nów roz -
bu do wy te go cen trum han dlo we go. 

Jak po wie dział Pa tryk Rzep ka, ma -
na ger Ga le rii Kro to szyń skiej, roz mo wy
do ty czą ce roz bu do wy GK trwa ją już
od kil ku mie się cy. – Na jem cy lo ka li
od dłuż sze go cza su py ta ją o do dat ko we
miej sca w obiek cie – wy ja śniał. – Do ce -
lo wo ma po wstać co naj mniej dzie sięć
no wych skle pów. Po wierzch nia naj mu
wy nie sie 3300 me trów kwa dra to wych,
a ca ło ści – 4100 me trów kwa dra to wych.
Jesz cze to czą się roz mo wy z po ten cjal ny -
mi na jem ca mi, dla te go jest zbyt wcze -
śnie, że by mó wić o kon kret nych fir -
mach. Nie pla nu je my oczy wi ście li kwi -
do wać ma rek, któ re już są u nas obec ne.
Po ja wią się zu peł nie no we – za po wie -
dział ma na ger Ga le rii.

Po wsta nie tak że no wy par king. Wjaz -
dy i wy jaz dy do cen trum han dlo we go bę -
dą umiej sco wio ne od ulic Be nic kiej i Sło -
do wej. Za koń cze nie prac prze wi du je się
na prze łom lat 2019 i 2020. In we sto rem
roz bu do wy jest przed się bior stwo KSH.

Pod czas spo tka nia mó wio no tak że
o bu do wie re stau ra cji McDo nald’s, któ ra
ma po wstać w po bli żu Ga le rii. – Z pew -
no ścią bu do wa McDo nald's umoż li wia
rów nież dzia ła nia dla in we sto ra Ga le rii
Kro to szyń skiej – stwier dził Pa tryk Rzep -
ka. Re stau ra cja ma sta nąć przy uli cy Mic -
kie wi cza, na te re nie po by łym bro wa rze.
Jej otwar cie pla no wa ne jest na gru dzień
te go ro ku. Bę dzie to obiekt ty pu McDri -
ve, z li nią ob słu gi bez po śred nio dla kie -
row ców sa mo cho dów. Znaj dzie się tam
na ziem ny par king na oko ło 130 sa mo cho -
dów. W re stau ra cji bę dzie 60 miejsc sie -
dzą cych w stre fie ogól nej i 20 w stre fie
McCa fe.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

INWESTYCJE

Galeria Krotoszyńska
będzie rozbudowana

SULMIERZYCE

Wizyta delegacji z Węgier i Ukrainy
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3Aktualności

W trak cie nie daw ne go spo tka nia
z soł ty sa mi bur mistrz Koź mi na
Wlkp., Ma ciej Brat bor ski, po dzię ko -
wał go spo da rzom wsi za pra cę i za -
an ga żo wa nie spo łecz ne. By ła to
ostat nia w tej ka den cji sa mo rzą du
na ra da z soł ty sa mi.

By ła to więc oka zja do pod su mo wa -
nia czte ro let niej współ pra cy. Te ma tem
prze wod nim spo tka nia by ły jed nak pla -
no wa ne od no we go ro ku zmia ny w sys te -
mie go spo da ro wa nia od pa da mi. Od 1
stycz nia na te re nie gmi ny Koź min
Wlkp. miesz kań cy, któ rzy za de kla ro wa li
pro wa dze nie se lek tyw nej zbiór ki od pa -

dów, bę dą mu sie li wrzu cać po piół z pie -
ców do od dziel nych po jem ni ków, któ re
otrzy ma ją nie od płat nie w uży cze nie. Bę -
dą one od bie ra ne spod po se sji w okre sie
od paź dzier ni ka do kwiet nia, raz na dwa
ty go dnie, zgod nie z har mo no gra mem
od bio ru od pa dów, któ ry bę dzie obo wią -
zy wał w 2019 ro ku. 

Jak wy ja śnił bur mistrz, wy od ręb -
nia nie frak cji po pio łu z od pa dów ko mu -
nal nych ma uza sad nie nie eko no micz ne.
Ce na za wy se gre go wa ny po piół jest bo -
wiem niż sza niż za zmie sza ne od pa dy
ko mu nal ne, któ rych tym spo so bem bę -
dzie mniej. 

OPRAC. (NO VUS)

9 paź dzier ni ka miał miej sce ofi cjal ny
od biór uli cy Le śnej w Biad kach.
Na miej scu by li obec ni pra cow ni cy
Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie oraz
przed sta wi cie le wy ko naw cy in we sty cji.

Ro bo ty bu dow la ne po le ga ły
na utwar dze niu de struk tem bi tu micz -
nym (po fre zo wym) ist nie ją cej na -
wierzch ni dro gi o dłu go ści oko ło 500 m
i sze ro ko ści od 3 do 4,5 m, utrwa le niu
po wierzch nio wym emul sją as fal to wą
i gry sem ka mien nym oraz obu stron nym
utwar dze niu kru szy wem gra ni to wym
po bo czy o sze ro ko ści 0,4 m. Koszt te go
za da nia wy niósł ok. 130 tys. zł.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Ostatnie spotkanie z sołtysami

BIADKI

Ulica Leśna utwardzona
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W nie dzie lę w re stau ra cji „U Bie law -
ne go” od by ła się de ba ta kan dy da -
tów z okrę gu nr 1 do Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go. Dys ku to wa no
o wie lu waż nych za gad nie niach, m.
in. o szpi ta lu, edu ka cji, dro gach czy
pro mo cji na sze go po wia tu.

W spo tka niu udział wzię li sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka (Pol skie Stron nic two
Lu do we), wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski
(Sa mo rzą do wa Ini cja ty wa Oby wa tel ska)
i rad ny po wia to wy Da riusz Ro zum (Ko -
ali cja Plat for ma Oby wa tel ska / No wo cze -
sna). Z za pro sze nia nie sko rzy sta li An -
drzej Skrzyp czak (Pra wo i Spra wie dli -
wość) i Zbi gniew Bro dziak (Oby wa tel skie
Po ro zu mie nie Sa mo rzą do we). Mo de ra to -
rem dys ku sji był Ma riusz Ossow ski, dy -
rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Po go rze li.

W pierw szej ko lej no ści roz ma wia no
o przy szło ści kro to szyń skie go szpi ta la
w kon tek ście roz po czę tej roz bu do wy. Nie
po mi nię to gło śnych ostat nio spraw, któ re
nie co nad szarp nę ły wi ze ru nek tej pla ców ki.

– Nie chciał bym wy sta wiać złej opi -
nii in nym szpi ta lom, ale zda rza ją się ta kie
hi sto rie, że ja kiś po wiat mu si pła cić do ży -
wot nie od szko do wa nie ro dzi nie dziec -
ka – mó wił S. Szczot ka. – U nas te go nie
ma. Zda rza ją się oczy wi ście in cy den ty,
któ re są moc no roz dmu chi wa ne przez
me dia. Po wiem tak – na sza de cy zja o roz -
bu do wie szpi ta la uru cho mi ła pew ne gre -
mium le kar sko -biz ne so wo -po li tycz ne,
któ re mu nie na rę kę jest to wszyst ko i dą -
żą za wszel ką ce nę do te go, by wy sta wiać
szpi ta lo wi złą opi nię w Pol sce. Są pro ble -

my, ale głów nie zwią za ne z od po wied nią
ka drą le ka rzy, któ rych po pro stu bra ku je,
nie tyl ko w kro to szyń skim szpi ta lu.

Sta ro sta od niósł się do nie daw nej
spra wy, kie dy to pół rocz ne dziec ko tra fi ło
do kro to szyń skie go szpi ta la. Jak za zna -
czył, nie jest praw dą, że le kar ka od mó wi ła
po mo cy i że nie zle ci ła nie zbęd nych ba -
dań. – Pro blem po ja wił się wte dy,
gdy – ma jąc do dys po zy cji dwie ka ret -
ki – le kar ka ka za ła ro dzi com je chać
do Ostro wa wła snym sa mo cho dem. Z te -
go, co się do wie dzia łem, pa ni dok tor nie -
dłu go prze sta nie pra co wać w na szym
szpi ta lu – do po wie dział S. Szczot ka.

Je go opi nię po dzie la li po zo sta li kan -
dy da ci. – W ra mach na szych moż li wo ści

fi nan so wych mo że my sta rać się mo der ni -
zo wać szpi tal i do po sa żać w no wy sprzęt
me dycz ny. Nie mo że my jed nak mieć
wpły wu na po li ty kę ka dro wą i na to, co
się dzie je we wnątrz szpi ta la – wy ja śnił P.
Ra do jew ski.

– Ocze ku je się od le ka rzy i pie lę gnia -
rek ol brzy miej em pa tii, a to nie idzie
w pa rze z za rob ka mi. My ślę, że to jest pro -
blem, nad któ rym trze ba się moc no po -
chy lić, bo za ja kiś czas ka dry w ogó le nie
bę dzie – stwier dził D. Ro zum

Je śli cho dzi o edu ka cję, to wszy scy
kan dy da ci sku pi li się na szkol nic twie za -
wo do wym, któ re – jak przy zna -
li – w ostat nich la tach zo sta ło ze pchnię te
na mar gi nes. Zwró co no uwa gę na fakt, że

na ryn ku pra cy bra ku je wy kwa li fi ko wa -
nej ka dry rze mieśl ni ków. Wie lu wy je cha -
ło za gra ni cę. 

D. Ro zum za uwa żył, że pro blem ów
ist nie je od 25 lat i nikt go nie chciał za -
uwa żyć. – Kie dy czte ry la ta te mu zo sta -
łem rad nym po wia to wym, mo im prio ry -
te tem by ło pod ję cie dzia łań w ce lu zmia -
ny te go sta nu rze czy. Po wsta ła Po wia to wa
Ra da Oświa to wa, któ ra we spół z pra co -
daw ca mi, przed się bior ca mi i dy rek to ra -
mi szkół sta ra się zła go dzić ten pro blem.
Po czę ści się to uda ło. Za in te re so wa nie
kie run ka mi za wo do wy mi znacz nie wzro -
sło – oznaj mił D. Ro zum.

Sta ro sto wie na to miast przy po mnie li
o or ga ni zo wa nych od pa ru lat Po wia to -

wych Tar gach Pra cy. Wy da rze nie to przy -
cią ga przed sta wi cie li szkół śred nich oraz
przed się bior ców, u któ rych ucznio wie
czę sto ma ją moż li wość od by cia prak tyk
za wo do wych. 

Trud nym te ma tem jest tak że szkol -
nic two spe cjal ne. Kan dy da ci zgod nie
stwier dzi li, że trze ba bę dzie pod jąć w ko -
lej nej ka den cji stra te gicz ne de cy zje, bo -
wiem szko ły spe cjal ne ge ne ru ją spo re stra -
ty. Naj lep szym roz wią za niem by ło by
utwo rze nie jed ne go ośrod ka kształ ce nia
spe cjal ne go. Obiek ty, w któ rych te raz
funk cjo nu ją pla ców ki spe cjal ne, są sta re,
nie do sto so wa ne do stan dar dów, nie speł -
nia ją ce wy mo gów.

W kwe stii dróg sta ro sta przy znał, że
wie le in we sty cji nie uda ło by się zre ali zo -
wać bez po mo cy sa mo rzą dów gmin nych.
W przy szłym ro ku pla no wa na jest fi na li -
za cja na stę pu ją cych in we sty cji – uli ce
Chwa li szew ska i Lan gie wi cza w Kro to -
szy nie, uli ce Flo riań ska i Pod gór na w Koź -
mi nie Wlkp., ścież ka ro we ro wa do Ko na -
rze wa i Basz ko wa, do koń cze nie ścież ki
Hen ry ków -Roz dra żew, po sze rze nie dro gi
Roz dra że wek -Dą bro wa, chod nik w No -
wej Wsi, chod nik na ul. Ka li skiej w Sul -
mie rzy cach, ul. Basz kow ska w Ko by li nie,
ścież ka ro we ro wa ze Smo lic do Ra szew.

Kan dy da ci zgo dzi li się co do te go, że
dzię ki osią gnię ciom klu bów spor to wych
i po szcze gól nych za wod ni ków po wiat ma
zna ko mi tą pro mo cję i trze ba to wspie rać.
Dla te go prze wi du je się stwo rze nie har -
mo no gra mu, któ re bę dzie do kład nie in -
for mo wał o ska li przy zna wa nych za da ne
osią gnię cia na gród. Wszy scy stwier dzi li
też, że war to po chy lić się, we spół z klu ba -
mi i sto wa rzy sze nia mi, nad wy pra co wa -
niem ja kiejś im pre zy, któ ra by ła by w sta -
nie ścią gnąć do Kro to szy na lu dzi z ca łej
Pol ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

DEBATA

Zgadzają się w wielu kwestiach



9Na Bieżąco
KONARZEW

Wkrótce boisko będzie gotowe

W Ko na rze wie do bie ga koń ca bu do -
wa bo iska spor to we go. In we sty cja ta
re ali zo wa na jest w ra mach pro gra -
mu Urzę du Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go „Pięk nie -
je Wiel ko pol ska Wieś”. Gmi na Zdu -
ny zło ży ła do te go pro gra mu dwa
wnio ski o do fi nan so wa nie i oba zo -
sta ły po zy tyw nie roz pa trzo ne.

Po nad 21 tys. zł do ta cji zo sta nie prze -
zna czo ne na za kup i mon taż tzw. pił ko -
chwy tów i no wych bra mek w Ko na rze -
wie. W ra mach wkła du wła sne go spo łecz -
ność wsi, któ ra od daw na za bie ga ła o mo -

der ni za cję bo iska spor to we go, wy rów na
na wierzch nię i za dba o traw nik. 

W tej chwi li po wierzch nia bo iska jest
nie rów na, bram ki są znisz czo ne, a ogro dze -
nia, któ re by za trzy my wa ło pił ki, bra ku je. 

Basz ków na to miast otrzy ma 30 tys. zł.
na dal sze za go spo da ro wy wa nie te re nu
przy świe tli cy wiej skiej i szko le. Po wsta nie
tam przy sta nek „Za trzy maj się na chwi lę...”
ze sto ja ka mi na ro we ry, ław ka mi i zie le nią.
Ko lej ny frag ment ob sza ru zo sta nie utwar -
dzo ny i oświe tlo ny eko lo gicz ny mi lam pa mi
z czuj ni ka mi zmierz chu. Oba pro jek ty bę -
dą zre ali zo wa ne jesz cze w tym ro ku.

(NO VUS)
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NA DRODZE

Osobówka uderzyła w drzewo

5 paź dzier ni ka w miej sco wo ści Ku -
kli nów (gmi na Ko by lin) do szło
do zda rze nia dro go we go. Ja dą cy
dro gą kra jo wą sa mo chód oso bo wy
z nie zna nych przy czyn zje chał z jezd -
ni i ude rzył w przy droż ne drze wo. 

Na miej sce wy sła no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie, po jed nym z OSP Ko by lin i OSP
Ku kli nów, po go to wie ra tun ko we oraz po -
li cję. Jak usta lo no, sa mo chód oso bo wy
mar ki Se at Ibi za zje chał z dro gi i ude rzył
w drze wo. Roz bi ty po jazd znaj do wał się
w ro wie. Dwie oso by sa mo dziel nie opu -
ści ły sa mo chód. 

Stra ża cy udzie li li kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy uczest ni kom zda rze -
nia, któ ra po le ga ła na sta bi li za cji od cin ka
szyj ne go krę go słu pa oraz na wspar ciu psy -
chicz nym. Po tem po szko do wa ny mi za jął
się Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go. 

– Kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Se at
Ibi za 62-let ni miesz ka niec gmi ny Ko by lin
zje chał z jezd ni i ude rzył w przy droż ne
drze wo. Pa sa żer ka zo sta ła prze trans por to -
wa na do szpi ta la, ale oka za ło się, że nie od -
nio sła po waż niej szych ob ra żeń. Spraw ca zo -
stał uka ra ny man da tem w wy so ko ści 250
zło tych – in for mu je Bar tosz Kar wik z Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

SMOSZEW

Uwięziony w kabinie koparki

8 paź dzier ni ka na jed nej z po se sji
w miej sco wo ści Smo szew (gmi na
Kro to szyn) do szło do nie szczę śli we -
go wy pad ku. W trak cie wy ko ny wa -
nia prac go spo dar skich ko par ko -ła -
do war ka przy gnio tła męż czy znę. Po -
szko do wa ny zo stał prze wie zio ny
do szpi ta la.

Gdy służ by ra tow ni cze do tar ły
na miej sce, ko par ko -ła do war ka le ża ła
na bo ku, a w ka bi nie znaj do wał się przy -
tom ny męż czy zna. Ope ra tor nie mógł sa -
mo dziel nie opu ścić po jaz du, gdyż kon -
struk cja ma szy ny za blo ko wa ła mu dol ną
koń czy nę.

Po za bez pie cze niu miej sca zda rze -
nia stra ża cy oce ni li stan po szko do wa ne -
go, na stęp nie usta bi li zo wa li po jazd
i przy po mo cy po du szek pneu ma tycz -
nych unie śli le żą cą ko par kę na ta ką wy -
so kość, któ ra umoż li wi ła męż czyź nie
opusz cze nie ka bi ny.

Ra tow ni cy me dycz ni opa trzy li ob ra -
że nia po szko do wa ne go, po czym prze -
trans por to wa no go do kro to szyń skie go
SOR -u. – Na ten mo ment po li cjan ci ba -
da ją wszyst kie oko licz no ści, któ re do pro -
wa dzi ły do te go wy pad ku – ko men tu je
Bar tosz Kar wik z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

4 paź dzier ni ka w bu dyn ku jed no ro -
dzin nym w Zdu nach wy buchł po żar.
Nie szczę ście ni ko mu nic się nie sta ło.

Na miej sce skie ro wa no po jed nym za -
stę pie z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz z OSP Zdu ny. Jak się
oka za ło, pa li ło się w ko tłow ni w bu dyn ku
jed no ro dzin nym. Miesz kań cy znaj do wa li
się na ze wnątrz, nikt nie od niósł ob ra żeń. 

Stra ża cy, wy po sa że ni w sprzęt ochro -
ny dróg od de cho wych i w li nię ga śni czą,
we szli do po miesz cze nia i przy stą pi li
do ga sze nia po ża ru. Po upo ra niu się

z ogniem ca ły bu dy nek prze wie trzo no,
a na stęp nie spraw dzo no urzą dze nia mi
po mia ro wy mi, nie stwier dza jąc za gro żeń. 

(NO VUS)

ZDUNY

Ogień 
w kotłowni

Wie czo rem 4 paź dzier ni ka do szło
do za dy mie nia jed ne go z miesz kań
w bu dyn ku wie lo ro dzin nym na uli -
cy 56 Puł ku Pie cho ty Wiel ko pol skiej
w Kro to szy nie. Za rzą dzo no ewa ku -
ację wszyst kich miesz kań ców. Jed -
na oso ba zo sta ła prze wie zio na
do szpi ta la.

Do zda rze nia wy sła no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to -
szy nie oraz je den z miej sco wej OSP. W jed -
nym z miesz kań dym wy do by wał się z pie -

ca, mi mo że w nim się nie pa li ło. Miesz kań -
cy lo ka lu znaj do wa li na ze wnątrz. 

Stra ża cy, wy po sa że ni w sprzęt ochro -
ny dróg od de cho wych i urzą dze nia po -
mia ro we, przy stą pi li do spraw dza nia
miesz kań. Po mia ry wy ka za ły obec ność
tlen ku wę gla. Pod ję to więc de cy zję o ewa -
ku acji lo ka to rów po zo sta łych miesz kań.
Łącz nie ewa ku owa no 20 osób. Jed no
dziec ko skar ży ło się na złe sa mo po czu cie,
o czym stra ża ków po in for mo wa li ro dzi ce. 

We zwa no więc Ze spół Ra tow nic twa
Me dycz ne go, a do cza su je go przy by cia

stra ża cy udzie li li po szko do wa ne mu kwa -
li fi ko wa nej pierw szej po mo cy, po le ga ją cej
na wspar ciu psy chicz nym oraz tle no te ra -
pii. Gdy ka ret ka po go to wia do tar ła
na miej sce, zde cy do wa no o za bra niu
dziec ka do szpi ta la. 

Z pie ców, w któ rych się pa li ło, usu -
nię to ma te riał pal ny i wy nie sio no na ze -
wnątrz. Na bie żą co mo ni to ro wa no oraz
wie trzo no miesz ka nia, gdzie wy ka za no
obec ność tlen ku wę gla. Po do kład nym
prze wie trze niu wszyst kich po miesz czeń
ra tow ni cy po raz ko lej ny spraw dzi li
wszyst ko urzą dze niem wie lo ga zo wym.
Za gro żeń nie stwier dzo no i miesz kań cy
mo gli wró cić do swo ich do mostw. 

(NO VUS)

KROTOSZYN

Ewakuowano mieszkańców 

Czte ry nie le gal ne au to ma ty do gier
ha zar do wych zo sta ły za re kwi ro wa ne
przez kro to szyń skich po li cjan tów
i funk cjo na riu szy urzę du cel ne go
w Ka li szu. Za prze stęp stwo kar no -
-skar bo we gro zi na wet do trzech lat
po zba wie nia wol no ści.

Funk cjo na riu sze Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie oraz Urzę du Cel no -
-Skar bo we go w Ka li szu zli kwi do wa li
dwa nie le gal ne sa lo ny gier ha zar do -

wych. 3 paź dzier ni ka we szli do dwóch
lo ka li miesz czą cych się w Kro to szy nie.
Tam zna leź li łącz nie czte ry au to ma ty
do gier ha zar do wych. W lo ka lach za sta -
li oso by praw do po dob nie zaj mu ją ce się
ob słu gą „sa lo nu gier”. Obec nie trwa ją
czyn no ści wy ja śnia ją ce wszyst kie oko -
licz no ści tej spra wy.

Po no we li za cji Usta wy o grach ha -
zar do wych, któ ra we szła w ży cie 1
kwiet nia 2017 ro ku, wła ści cie lo wi lo -
ka lu oraz wła ści cie lo wi au to ma tów
gro zi grzyw na w kwo cie 100 ty się cy
zło tych od każ dej za bez pie czo nej ma -
szy ny oraz ka ra do trzech lat po zba wie -
nia wol no ści.

(NO VUS)

Z POLICJI

Nielegalne automaty do gier
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WYWIAD 

Nie miewam kryzysów twórczych 
Nie daw no w Zdu nach go ści ła Ka ta -
rzy na Bon da, au tor ka be st sel le ro -
wych kry mi na łów. Nam uda ło się
po roz ma wiać z tą nie zwy kle po pu -
lar ną pi sar ką. Wy wiad prze pro wa -
dził Mi chał Ko bu szyń ski. 

Zyg munt Mi ło szew ski, tak że au tor
kry mi na łów, na zwał Pa nią „kró lo wą
pol skich kry mi na łów”. Jak pa ni od bie ra
ta kie wy róż nie nie? 

– Z sa mym sło wem ,,kró lo wa” nie
mam żad ne go pro ble mu, po nie waż każ da
ko bie ta po win na być kró lo wą dla swo je go
męż czy zny. A tak na po waż nie – trak tu ję
to jak do bry żart. Pi szę po wie ści kry mi nal -
ne od kil ku na stu lat. Gdy za czy na łam,
na pol skim ryn ku rocz nie na pal cach obu
rąk moż na by ło wy mie nić ty tu ły po wie ści
kry mi nal nych. Dzi siaj wy cho dzi ich pew -
nie 400 każ de go ro ku. Ozna cza to, że
zwie lo krot nie nie jest czter dzie sto krot ne.
Na ryn ku pi sar skim jest wie lu kró lów, kró -
lo wych, ksią żąt czy hra biów. Moż na do -
wol nie żon glo wać ty mi ty tu ła mi. Dla
mnie nie ma ją one żad ne go zna cze nia.
Nie ma zna cze nia, czy czy tel nik się ga
po mo ją książ kę ze wzglę du na za war tość
kry mi nal ną, oby cza jo wą, spo łecz ną, hi sto -
rycz ną czy psy cho lo gicz ną. Je śli pan spoj -
rzy na mo je książ ki sze rzej, nie tyl ko z po -
zy cji kry mi na łu, to bę dę dum na i znacz -
nie bar dziej za do wo lo na. 

W każ dej po wie ści za ska ku je Pa ni
czy tel ni ków prze wrot ną fa bu łą, no wy mi
po sta cia mi, nie ocze ki wa ny mi zwro ta mi
ak cji, za ska ku ją cy mi za koń cze nia mi.
Skąd Pa ni czer pie in spi ra cje do two rze -
nia no wych hi sto rii? 

– W mo ich książ kach nie opo wia -
dam o zbrod ni sen su stric te. One są pew -
ną osią, ra mą do ob ra zu. A naj waż niej szą
rze czą, któ rą chcę czy tel ni kom prze ka -
zać, jest od sło nię cie pew ne go se kre tu, ta -
jem ni cy rze czy wi sto ści, w któ rej kon kret -
ni bo ha te ro wie ży ją. Każ da z mo ich ksią -
żek za wie ra pier wia stek praw dy. Bu du ję
fa bu łę na ele men tach praw dzi wych
spraw, rze czy wi stych hi sto rii i opo wie ści.
Ża den z opi sy wa nych ele men tów nie jest
wy du ma ny. 

W swo ich książ kach po ka zu je Pa ni
ciem ną stro nę czło wie ka. Jak Pa ni my -
śli, dla cze go czy tel ni ków po cią ga ją te go
ty pu kwe stie, bę dą ce na po rząd ku
dzien nym w każ dym kry mi na le? 

– To jest bar dzo skom pli ko wa ny te -
mat, na ba zie któ re go lu dzie ro bią dok to -
ra ty i pro fe su ry na wet. Mam swo ją wła sną
teo rię. W Ro sji po ziom bez pie czeń stwa
so cjal ne go lu dzi jest ni ski. Kry mi na ły,
któ re się tam sprze da ją, są jak ko me die.
Na wet twór czość słyn nej Alek san dry Ma -

ry ni ny, któ ra w Pol sce świę ci trium fy, tam
jest za li cza na do ga tun ku „lek kich” opo -
wie ści. Si ła cięż ko ści jest prze rzu co na
na ele men ty, dzię ki któ rym mo że my ode -
tchnąć, zre lak so wać się, choć by przy frag -
men tach hu mo ry stycz nych. A trze ba po -
wie dzieć, że ona jest jed ną z naj po pu lar -
niej szych au to rek w tam tych re jo nie. Jest
wie lu au to rów, któ rzy pi szą śmiesz ne kry -
mi na ły, tak jak u nas Jo an na Chmie lew -
ska w cza sach PRL -u. Dla cze go świę ci ła
ta kie trium fy, gdy mie li śmy w tam tym
cza sie cięż ką sy tu ację? Ten ro dzaj sys te -
mu po li tycz ne go był do tkli wy dla więk -
szo ści lu dzi i nie da wał po czu cia wol no -
ści. Te raz ma my in ne cza sy, choć moż na
się spie rać, jak to wy glą da po li tycz nie czy
fi nan so wo. Są lu dzie, któ rzy nie ma ją pra -
cy, któ rzy bo ry ka ją się z roz ma ity mi pro -
ble ma mi. Ale ma my co do garn ka wło żyć.
Je śli pan po je dzie do świą ty ni kon sump -
cjo ni zmu – do wiel kie go mo lo cha z ubra -
nia mi, skle pa mi, ki na mi, ka wiar nia mi, to
nie moż na tam za par ko wać. Wszy scy lu -
dzie, któ rzy na rze ka ją, że nie ma ją pie nię -
dzy, wy jeż dża ją tam na za ku py, spę dza ją
tam swój wol ny czas. Cza sa mi się za sta na -
wiam, jak to jest moż li we i gdzie jest ta
bie da. Jej de fac to nie ma. To nie są te cza -
sy, w któ rych ży ła mo ja mat ka. Nasz po -
ziom bez pie czeń stwa i kom for tu jest dzi -
siaj do syć wy so ki. 

Na dru giej li nii ma my skan dy naw -
skie kra je, któ re nie sa mo wi cie otwar ły się
na po wie ści kry mi nal ne. Tam tej si au to -
rzy opi su ją na praw dę dra ma tycz ne hi sto -
rie – se ryj ni mor der cy sza le ją z ma cze ta -

mi, są po kro jo ne cia ła, zwło ki wie sza ne
na ska łach. To tak wy du ma ne i udziw nio -
ne zbrod nie, że bar dzo rzad ko do cho dzi
do ta kich w rze czy wi sto ści. W tych kra -
jach tzw. so cjal jest na bar dzo wy so kim
po zio mie, lu dzie du żo za ra bia ją i po ziom
bez pie czeń stwa jest wy so ki. Oczy wi ście,
ma ją in ne pro ble my – sa mot ność, sa mo -
bój stwa, al ko ho lizm. 

Tak więc we dle mo jej teo rii, im bar -
dziej bez piecz na rze czy wi stość, tym chęt -
niej czło wiek się ga po opo wie ści, któ re
ocie ka ją krwią. A dla cze go? Bo po trze ba
nam ta kich emo cji. A je śli ży je my w rze -
czy wi sto ści moc no kry mi nal nej, nie ma -
my po trze by do dat ko wo czy tać ta kich po -
wie ści. Ale gdy je ste śmy bez piecz ni, to
pod koł der ką czy przy her ba cie chęt nie
po czy ta my o zbrod niach. My ślę, że to
zdro we po dej ście. W praw dzi wym ży ciu
nie po win ni śmy mieć kry mi na łów, a ro -
man se, któ ry mi ja aku rat się nie zaj mu ję. 

Po wieść kry mi nal na prze ję ła rów nież
funk cję, ja ką nie gdyś speł nia ły ga ze ty. Dziś
już nie ma miejsc, gdzie moż na by opu bli -
ko wać na praw dę praw dzi wy re por taż.
Wszyst ko bo wiem zmie rza ku new so wi
i kli kal no ści. A czy tel nik po trze bu je po głę -
bie nia te ma tu, chce się do wie dzieć o przy -
czy nach i skut kach pew nych spraw. Nie -
go dzi wość mu si być wy ja śnio na, bo czło -
wiek chce roz wią za nia za gad ki. I po wieść
kry mi nal na te go wła śnie do star cza. 

A czy nie oba wia się Pa ni, że za -
brak nie kie dyś no wych po my słów? Nie
boi się Pa ni tzw. kry zy su twór cze go? 

– A czy pan oba wia się, że za brak nie
pa nu te ma tów dzien ni kar skich..? Je śli się
roz wi ja my, to nie ma ta kiej moż li wo ści.
Mar twię się tyl ko, że by wy star czy ło mi
zdro wia i ży cia. Nie ma ta kiej opcji, że ja -
kie kol wiek lau ry sta ną się koń cem, bo
od daw na  mo gła bym prze stać pi sać. Mi -
lio ny sprze da nych eg zem pla rzy, tłu ma -
cze nia na in ne ję zy ki – mo gła bym zro bić
so bie pięć lat prze rwy, że by od po cząć.
Wy je chać na dru gi ko niec świa ta i za jąć
się swo im ży ciem. Mo ja do ku men ta cja
jest jed nak do syć bo ga ta. Mam kil ka kar -
to nów, że bym mo gła pi sać da lej. A je śli za -
brak nie mi ma te ria łów, to ru szę w dro gę
i coś na pew no znaj dę... Ja wręcz się na sy -
cam, gdy pi szę. Jest to dla mnie jak ła do -
wa nie ba te rii. Nie prze wi du ję sy tu acji,
w któ rej osią dę na lau rach, wej dę w kap -
cie i prze sta nę być cie ka wa świa ta. Je śli
ktoś pod cho dzi do tej spra wy bał wo -
chwal czo i jest me ga lo ma nem sku pia ją -
cym się tyl ko na so bie, to nie po wi nien
być pi sa rzem. Prę dzej czy póź niej się
skoń czy i do pad nie go tzw. kry zys twór -
czy. Ja nie mie wam kry zy sów twór czych.
Nie kie dy je dy nie ma rzę, by się wy spać, bo
mam tak wie le pra cy. Gło wię się nad fa -
bu łą, nad wie lo ścią wąt ków, nad te ma ta -
mi i kon tek sta mi. Chcę wszyst ko uło żyć
tak, że by by ło zro zu mia łe dla każ de go
czy tel ni ka – za rów no pro fe so ra uni wer -
sy te tu, jak i pa na z ma sar ni. To jest bar dzo
trud ne. O wie le ła twiej jest na pi sać pięk -
ną me ta fo rę, gdzie wrzu ci się du żo neo lo -
gi zmów i fi gur po etyc kich. Wte dy moż na
pom po wać swo je ego. Nie ro bię te go,
gdyż chcę, że by czy tel nik uczest ni czył
w rze czy wi sto ści, któ rą mu fun du ję, że by
miał po czu cie, iż nie tyl ko ro zu mie, ale
jest jed nym z uczest ni ków tej hi sto rii, że -
by się bał. Jak pan jest pod wo dą z nur -
kiem, któ ry od kry wa aku rat zwło ki, to
chcę, że by się pan prze stra szył rę ki, któ ra
po pa na się ga. 

Któ ra z Pa ni ksią żek sta no wi ła dla
pa ni naj więk sze wy zwa nie pod wzglę -
dem pi sar skim i po ru sza nej te ma ty ki? 

– Wszyst kie! Za każ dym ra zem
pod no szę po przecz kę tak wy so ko, że nie
ma in nej dro gi. Ina czej nie po tra fi ła bym
żyć. Uwa żam, że każ dy czło wiek, któ ry
po stę pu je w ten spo sób, za wsze bę dzie
szczę śli wy. Trze ba sta wiać so bie ce le,
któ re się re ali zu je. To da je po czu cie sa -
tys fak cji. Nie pi szę ksią żek przez kil ka
mie się cy, lecz kil ka lat. To ozna cza, że
w tym mo men cie wyj mu ję z ży cia tyl ko
tę hi sto rię i po świę cam jej wszyst ko, mój
czas, ro dzi nę. Nie wy bie ram bła hych hi -
sto rii, któ re mnie nie fa scy nu ją i któ re
nie sta no wią wy zwa nia. By ło by to głu -
pie. To tak, jak by pan wią zał się z ko bie -
ta mi, któ rych nie sza nu je, któ re uwa ża

za głu pie i nie atrak cyj ne. Źle by to o pa -
nu świad czy ło. Pan wy bie ra ko bie tę dla
sie bie – naj pięk niej szą, któ rej wszy scy
bę dą pa nu za zdro ścić, któ ra bę dzie wiel -
bić pa na. Tak sa mo jest z pi sa niem. Trak -
tu ję mo ją pra cę w peł ni ra cjo nal nie
i prag ma tycz nie. Sta ram się nie roz kle jać
prze strze ni ar ty stycz nych, nie opar tych
o rze mio sło. To jest dla ama to rów. Ja je -
stem za wo dow cem i z te go ży ję. 

Spo ro Pa ni pi sze – to już wie my.
A czy du żo Pa ni czy ta? Ja kich pi sa rzy
da rzy Pa ni szcze gól ną es ty mą? 

– Mo gę po dać kon kret ne ty tu ły, po -
nie waż nie któ re książ ki mo ich uko cha -
nych au to rów mnie po pro stu aż tak nie
po ru sza ją. Trak tu ję z es ty mą więc ich
dzie ła wy biór czo i tak na le ży po cho dzić
do świa ta. Oto więc: „Mid dle sex” Jef -
freya Eu ge ni de sa, to my opo wia -
dań – „Prze stęp stwa” i „Wi na” – Fer di -
nan da von Schi ra cha, „Żar” Sándo ra
Mára ia, „An na Ka re ni na” Lwa Toł sto ja,
„Mistrz i Mał go rza ta” Mi cha iła Buł ha ko -
wa. A je śli cho dzi o kry mi na ły, to „Czar -
ne mi nu ty” Mar ti na So la re sa, „Rze ka ta -
jem nic” Den ni sa Le ha ne'a. Mo gła bym
wy mie niać do ra na książ ki, któ re zo sta ją
u mnie na pół ce. Nie kie ru ję się ga tun -
kiem. Nie ma dla mnie zna cze nia, na ja -
kiej pół ce au tor „stoi”. Każ dy ma swo je
gu sta. Dla mnie wy so ką ar ty stycz nie li te -
ra tu rą jest to, co zro bił Eu ge ni des
w „Mid dle sex”. Stwo rzył sa gę ro dzin ną,
roz gry wa ją cą się w trzech miej scach
na świe cie, na prze strze ni kil ku po ko leń.
Z ko lei książ ka Don ny Tartt „Ta jem na hi -
sto ria” jest od wró ce niem hi sto rii kry mi -
nal nej. Gdy by ta ko bie ta pi sa ła w Pol sce,
od są dzo no by ją od czci i wia ry. Tak sa mo
jak to ro bią kry ty cy ze mną, bia do ląc, że
pro fa nu ję ga tu nek, ja kim jest kry mi nał.
Uwa ża ją, że po wi nien być ab so lut nie or -
to dok syj ny. Don na Tartt, za ba wia jąc się
for mą kry mi nal ną, stwo rzy ła ge nial ną
opo wieść o gru pie przy ja ciół. Zbu do wa ła
na ty siącu stron praw dzi wą za gad kę, któ -
rej roz wią za nie zna my od po cząt ku,
a jed nak po wieść trzy ma w na pię ciu. To
jest praw dzi wa sztu ka! 

Pa ni książ ki cie szą się co raz więk -
szą po pu lar no ścią. Czy po ja wi ły się pro -
po zy cje ekra ni za cji? Trze ba przy znać,
że bra ku je w Pol sce do bre go ki na kry -
mi nal ne go, z cie ka wą i po cią ga ją cą fa -
bu łą, któ rą moż na zna leźć w Pa ni po -
wie ściach. 

– Ow szem, po ja wi ły się ta kie pro po -
zy cje. Nie mo gę nie ste ty wię cej ujaw nić.
Jest te raz sprzy ja ją ca fa la na ada pta cje, co
mnie bar dzo cie szy. Je stem ab so lut ną fan -
ką se ria li ze skom pli ko wa ną kom po zy -
cją – na Show ma xie, HBO czy Ne ftli xie.
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Dziś ko lej na, a za ra zem już ostat nia
od sło na opo wie ści o Da riu szu Fa bia -
now skim i je go fir mie ogól no bu dow -
la nej Daf -Mal. Tym ra zem jed nak
sku pi my się na jej wła ści cie lu, któ ry
osią gnął wie le nie tyl ko na płasz czyź -
nie za wo do wej. Dzia ła bo wiem na -
der ak tyw nie rów nież na ni wie spor -
to wej, a po nad to wie lo kroć an ga żu je
się w ak cje cha ry ta tyw ne. Ży cio wym
suk ce sem pa na Dar ka jest tak że je -
go ro dzi na. Po znaj my za tem za ło ży -
cie la Daf -Ma lu od nie co in nej stro ny,
nie ko niecz nie tej za wo do wej – bo tę
sfe rę przy bli ży li śmy na szym Czy tel ni -
kom w po przed nich czę ściach. 

Dzię ki cięż kiej pra cy, wy trwa ło ści,
cier pli wo ści i uczci wo ści moż na wie le
osią gnąć. Nie tyl ko na po lu za wo do wym,
ale tak że w kwe stii re ali za cji swo ich ma -
rzeń. Pa sja jest tym, co kar mi na szą du szę.
To ona po zwa la czło wie ko wi na re laks
i roz wój, na speł nia nie się. Każ dy z nas,
w więk szym bądź mniej szym stop niu,
jest za ab sor bo wa ny spra wa mi, któ re znaj -
du ją się w or bi cie na szych po za za wo do -
wych za in te re so wań.

Pa sjo nat spor tu
Da riusz Fa bia now ski nie jest wy jąt -

kiem. Je go pa sją jest sport. – Spor tem in te -
re su ję się od dzie ciń stwa – przy zna -
je. – Miesz ka łem wów czas w Ła giew ni -
kach i do dziś pa mię tam, jak z ko le ga mi
gra li śmy w pił kę noż ną. Pierw sze kro ki
w spo rcie sta wia łem w Pia ście Ko by lin.
Po prze pro wadz ce do Kro to szy na wstą pi -
łem do Astry Kro to szyn. Spor tem ży łem
za wsze. Jest to dla mnie od skocz nia
od spraw co dzien nych. Okre sem przej ścio -
wym – bez spor tu – by ła pół to ra rocz na
służ ba woj sko wa, któ rą mu sia łem od być.
Po tem za ło ży łem fir mę i wów czas nie by ło
cza su, by moc no po świę cić się mo jej pa sji. 

Gdy fir ma Daf -Mal za czę ła le piej pro -
spe ro wać, o po moc po pro si ła pa na Dar ka
kro to szyń ska Astra. – Wkrót ce wy bra ny
zo sta łem na wi ce pre ze sa te go klu -
bu – wspo mi na nasz roz mów ca. – Nie ste -
ty, na sze dro gi się ro ze szły, jed nak mi mo
wszyst ko do dziś chęt nie po ma gam
Astrze, któ ra jest mi po pro stu bli ska.

Ja kiś czas te mu D. Fa bia now ski swo je
ser ce w peł ni od dał su mo. – Da riusz Ro -
zum za an ga żo wał mnie w róż ne dzia ła nia
zwią za ne z tą dys cy pli ną spor tu – mó -
wi. – Udzie la łem się na der ak tyw nie w tej
sfe rze, aż zo sta łem za uwa żo ny i dziś peł -
nię funk cję wi ce pre ze sa Pol skie go Związ -
ku Su mo. Po nad to za czą łem sę dzio wać za -
wo dy su mo na are nie mię dzy na ro do wej. 

Su mo i pił ka noż na to nie wszyst ko.
W 2004 pan Da rek wstą pił w sze re gi kro -
to szyń skie go Brac twa Kur ko we go. – Sta ło

się to za spra wą śp. bra ta Ma łec kie go oraz
bra ta Je rze go Pio trow skie go. Moż na po -
wie dzieć, że zro bi łem to bez wie dzy mo -
jej mał żon ki, któ ra by ła prze ciw na te mu,
bym brał so bie na gło wę ko lej ne obo wiąz -
ki – uśmie cha się wła ści ciel Daf -Ma -
lu. – Dziś jed nak mi ki bi cu je i wspól nie
z dzieć mi prze ży wa my dzia łal ność
w brac twie – do da je. 

Czło wiek o wiel kim ser cu
D. Fa bia now ski ma w so bie du żo

em pa tii i al tru izmu, co po twier dza ją
opi nie wie lu osób. W ra zie po trze by za -
wsze jest go tów nie zwłocz nie po móc.
Dla te go też bar dzo chęt nie włą cza się
w roz ma ite ak cje cha ry ta tyw ne. – Bar -
dzo faj nym przed się wzię ciem jest im -
pre za „VIP -y śpie wa ją” – za zna -

cza. – Od pa ru lat bio rę udział w tym
przed się wzię ciu. Dwa ra zy na wet śpie -
wa łem. Wpraw dzie słuch mam ta ki, jak -
by mi słoń na ucho na dep nął, ale z po -
mo cą mo jej cór ki, San dry, któ ra prze -
pięk nie śpie wa, da łem ra dę – śmie je się. 

Pan Da rek wie lo krot nie uczest ni czy
we wszel kie go ro dza ju li cy ta cjach, któ re
ma ją na ce lu ze bra nie środ ków na rzecz
po trze bu ją cych. Czę sto li cy tu je, ale i nie -
rzad ko sam prze zna cza ja kieś rze czy na li -
cy ta cje. Po nad to nie od ma wia po mo cy
kro to szyń skim przed szko lom. 

Mo ni ka Kwiat kow ska to jed na
z osób, któ ra wie le ra zy współ pra co wa ła
z D. Fa bia now skim. – Pan Da riusz za -
wsze po ma ga przy ak cjach cha ry ta tyw -
nych – oznaj mia M. Kwiat kow ska. – Ta -
kich jak choć by „Tyt ka cha ry ta tyw na” czy
„Tor ni ster pe łen uśmie chu”. Za an ga żo wał
się tak że w ostat nie ak cje – bieg na rzecz
kro to szyń skich har ce rzy i ma ra ton fit ness
dla WTZ. Wspie rał nas rów nież
przy kon cer cie dla szko ły mu zycz nej. Za -
wsze ofe ru je swo je wspar cie pod czas roz -
ma itych fe sty nów. Jest na pew no czło wie -
kiem, któ ry ma otwar te ser ce dla każ de -
go. Na wszyst kie proś by za wsze od po wia -
da po zy tyw nie. Jest do bry i po moc ny.
Bar dzo do brze współ pra cu je mi się z pa -
nem Dar kiem, bo ta kich lu dzi jak on to ze
świe cą dzi siaj szu kać – za zna cza M.
Kwiat kow ska. 

Ro dzi na to fun da ment szczę ścia
Pan Da riusz jest czło wie kiem ro -

dzin nym. Swo ich bli skich sta wia
na pierw szym miej scu. Moż na się jed -
nak za sta no wić, czy przy tak ak tyw nej
dzia łal no ści na róż nych płasz czy znach,
da się nie za nie dbać swo jej ro dzi ny? Od -
daj my za tem głos człon kom fa mi lii Fa -

bia now skich. – Mój ta ta jest mo im naj -
więk szym mo ty wa to rem i wspar ciem.
Za wsze za chę ca mnie do tre nin gów i do -
ra dza, że bym mógł osią gać jesz cze lep sze
wy ni ki w su mo – stwier dza Mi chał, syn
pa na Da riu sza. – Po za spor tem po ma ga
mi w spra wach szkol nych. Ma gło wę
na kar ku i my śli ra cjo nal nie. Dla te go po -
dej mu je wła ści we de cy zje. Wi dać to
po roz wo ju je go naj star sze go dziec ka,
czy li... fir my.

– Mój ta ta ma świa do mość te go, jak
waż ną spra wą jest od po wied nie wy cho wa -
nie – mó wi San dra, cór ka pa na Dar -
ka. – Za wsze bar dzo du żo wy ma gał ode
mnie i od mo je go bra ta, ale dzię ki te mu,
że przy ło żył się do te go so lid nie, co za owo -
co wa ło lek ką si wi zną na je go gło wie, dziś
nie mu si się za nas wsty dzić. My ślę, że jest
uro dzo nym wy cho waw cą, uwiel bia roz -
pra wiać na waż ne dla nie go te ma ty, ga wę -
dzić i dys ku to wać. Ma my bar dzo po dob ne
cha rak te ry, co przy na szej wro dzo nej ży -
wio ło wo ści i czę stej od mien no ści zdań da -
je nie raz wy bu cho we efek ty w po sta ci wie -
lo go dzin nych de bat. Nie raz przy pra wia
mnie o ból gło wy, ale wiem, że lep sze go ry -
ce rza, bro nią ce go mo ich spraw i ra tu ją ce -
go mnie z opre sji, ni gdy nie znaj dę – pod -
kre śla San dra Fa bia now ska. 

A co na to mał żon ka bo ha te ra te go
tek stu? O swo jej żo nie kro to szyń ski
przed się bior ca za wsze wy po wia da się
z uśmie chem na twa rzy i z sza cun kiem.
W myśl po wie dze nia, że mąż jest gło wą
ro dzi ny, zaś żo na szy ją, któ ra nią krę ci, nie
mo gli śmy nie spy tać pa ni Fa bia now skiej
o opi nię na te mat mę ża...

– Przez 23 la ta na sze go mał żeń stwa
by ły dni sło necz ne i bu rzo we – oznaj mia
pa ni Ol ga. – Mę ża nie moż na za bar dzo
chwa lić, że by nie po padł w zbyt du ży sa -
mo za chwyt, ale mu szę przy znać, że jest
ko cha ją cy, ro dzin ny, opie kuń czy i bar dzo
pra co wi ty, a wszyst ko, co ro bi, ro bi z my -
ślą o nas. Mi mo że więk szość dnia spę dza
w pra cy lub udzie la jąc się spo łecz nie, po -
tra fi zna leźć czas dla mnie i dzie ci. Uwiel -
bia my wspól ne po dró że, więc sta ra my się
przy naj mniej raz w ro ku wy je chać w ja -
kieś cie ka we miej sce. Chcia ła bym oczy -
wi ście, że by czę ściej by wał w do mu, ale
rów no cze śnie zda ję so bie spra wę, że bez
pra cy nie był by so bą, przez co też nie wy -
obra żam so bie, jak bę dzie wy glą dać je go
eme ry tu ra... – koń czy z uśmie chem żo na
pa na Dar ka. 

____________
W ma ju przy szłe go ro ku fir ma DAF -

-MAL świę to wać bę dzie swój ju bi le usz.
Do kład nie 16 ma ja 2019 mi nie 25 lat,
od kąd „na ro dzi ło się” naj star sze dziec ko
Da riu sza Fa bia now skie go. 

KLAU DIA BOR KIE WICZ

DAF-MAL

Takich ludzi to ze świecą szukać
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Wto rek, 9 paź dzier ni ka, był szcze -
gól nym dniem w Szko le Pod sta wo -
wej nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich w Kro to szy nie. Naj pierw od sło -
nię to ta bli cę po świę co ną ge ne ra ło wi
bro ni Jó ze fo wi Do wbo ro wi -Mu śnic -
kie mu, a na stęp nie od by ła się kon -
fe ren cja na uko wa na te mat po wsta -
nia wiel ko pol skie go. Zwień cze niem
dnia był kon cert pa trio tycz ny.
Przed licz nie zgro ma dzo ną wi dow -
nią wy stą pił Bar tas Szy mo niak. 

W uro czy stym od sło nię ciu ta bli cy po -
świę co nej do wód cy po wsta nia wiel ko pol -
skie go udział wzię li m. in. bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek, prze wod ni czą ca Ra dy
Miej skiej Zo fia Jam ka, Sła wo mi ra Ka -
lak – dy rek tor SP nr 1 w Kro to szy nie, Piotr
Mi ko łaj czyk – dy rek tor Mu zeum Re gio -
nal ne go im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka, dr
Mi chał Krzy ża niak – dy rek tor 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, dr
Edward Jo kiel – pre zes kro to szyń skie go
ko ła To wa rzy stwa Pa mię ci Po wsta nia Wiel -
ko pol skie go 1918/1919. Ta bli cę po świę cił
ks. pra łat dr Alek san der Gen de ra, pro -
boszcz Pa ra fii pw. Św. Ja na Chrzci cie la.

Dal sza część uro czy sto ści od by wa ła się
w po bli skiej ha li wi do wi sko wo -spor to wej.

Po od śpie wa niu hym nu Pol ski oraz hym nu
szko ły pierw szo kla si ści zło ży li ślu bo wa nie
i zo sta li pa so wa ni na uczniów Je dyn ki. 

Po tem wszy scy ze bra ni mie li oka zję
wy słu chać dwóch pre lek cji. P. Mi ko łaj -
czyk opo wie dział o dzia ła niach po wstań -
czych na Zie mi Kro to szyń skiej, na to -

miast M. Krzy ża niak przy bli żył po stać ge -
ne ra ła Jó ze fa Do wbo ra -Mu śnic kie go.
Na za koń cze nie uro czy sto ści od był się
kon cert Bar ta sa Szy mo nia ka, któ ry wy ko -
nał utwo ry skom po no wa ne do wier szy ta -
kich po etów jak K. K. Ba czyń ski, T. Gaj cy
czy A. Sło nim ski.

– Na sza szkol na uro czy stość pa trio -
tycz na przy bli ży ła miesz kań com mia sta
i gmi ny po stać ge ne ra ła bro ni Jó ze fa Do -
wbo ra -Mu śnic kie go, głów ne go do wód cy
zwy cię skie go po wsta nia wiel ko pol skie go.
Naj więk szą ra do ścią dla mnie jest fakt, iż
na mu rach szko ły, któ rą kie ru ję, umiesz czo -
na zo sta ła ta bli ca pa mię ci ge ne ra ła, któ re -
mu Wiel ko pol ska tak wie le za wdzię cza,
a tak nie wie le od da ła sza cun ku i pa mię ci
po la tach. Oprócz cie ka wych hi sto rycz nych
wy kła dów nie zwy kłym zja wi skiem był
kon cert Bar ta sa Szy mo nia ka, czy li współ -
cze sna ilu stra cja mu zycz na do słów pol -
skich po etów – sko men to wa ła Sła wo mi ra
Ka lak, dy rek tor kro to szyń skiej Je dyn ki.

Jó zef Do wbor -Mu śnic ki uro dził
się 25 paź dzier ni ka 1867 ro ku w Gra bo -
wie. Po cho dził z ro dzi ny szla chec kiej i tak
jak je go bra cia – Kon stan ty (póź niej rów -
nież ge ne rał) oraz Cze sław (póź niej szy

puł kow nik) – zo stał żoł nie rzem ar mii
car skiej. W chwi li wy bu chu I woj ny świa -
to wej był car skim puł kow ni kiem. Zde cy -
do wa nie po ka zał swój ta lent do wód czy.

Gdy utwo rzo no I Kor pus Pol ski, je go
or ga ni za cję i do wódz two po wie rzo no
wła śnie Jó ze fo wi Do wbo ro wi -Mu śnic kie -
mu. Żoł nie rze pod je go do wódz twem to -
czy li dłu gie wal ki z Niem ca mi i z bol sze -
wi ka mi. Po po wro cie do od ra dza ją cej się
oj czy zny ge ne rał zo stał po pro szo ny o ob -
ję cie do wódz twa w po wsta niu wiel ko pol -
skim. Z nie re gu lar nych grup po wstań -
czych stwo rzył pra wie stu ty sięcz ną Ar -
mię Wiel ko pol ską, któ ra by ła do brze wy -
szko lo na i zor ga ni zo wa na. Bra ła ak tyw ny
udział w woj nie pol sko -bol sze wic kiej,
zwłasz cza w zwy cię skiej bi twie war szaw -
skiej, zwa nej Cu dem na Wi słą. 

Po wy bu chu woj ny pol sko -bol sze wic -
kiej ge ne rał od dał się do dys po zy cji Pił sud -
skie go, któ ry chciał, aby prze jął od gen.
Wa cła wa Iwasz kie wi cza, je go daw ne go
pod wład ne go, do wódz two Ar mii Po łu -
dnio wej pod Lwo wem. Do wbor od mó wił,
bo wiem ce nił Iwasz kie wi cza. W kwiet -
niu 1920 od mó wił przy ję cia sta no wi ska
do wód cy 4 Ar mii, a w sierp niu te goż ro ku
sta no wi ska do wód cy Fron tu Po łu dnio we -
go. Wo bec te go 6 paź dzier ni ka 1920 prze -
nie sio ny zo stał do re zer wy, a z dniem 31
mar ca 1924 w stan spo czyn ku. 

Peł niąc funk cje do wód cze w Po zna -
niu, urzę do wał w bu dyn ku przy pla cu
Dzia ło wym. Miał też wła sne, dwu po ko jo -
we miesz ka nie przy ul. Myl nej 15.
W koń cu mar ca 1920 osiadł w Lu so wie,
a na stęp nie w Ba to ro wie ko ło Po zna nia.
Ja ko zwo len nik apo li tycz nej ar mii pod -
czas za ma chu ma jo we go opo wie dział się
prze ciw pu czo wi. 

Zmarł na ser ce 26 paź dzier ni -
ka 1937 w Ba to ro wie. Zo stał po cho wa ny
w gro bow cu ro dzin nym na cmen ta rzu
w Lu so wie. Ro dzi na ge ne ra ła nie mia ła
lek ko. Je go żo na zmar ła w przeded niu bi -
twy war szaw skiej. Je go syn na to miast zgi -
nął w nie ja snych oko licz no ściach. Jed na
cór ka zo sta ła za mor do wa na przez Niem -
ców w Pal mi rach, a dru ga przez So wie tów
w Ka ty niu (ja ko je dy na ko bie ta).

(KLB)

POD NASZYM PATRONATEM

Jedynka uczciła generała w pięknym stylu
ZSP ZDUNY

W irlandzkim klimacie

Od 1 do 4 paź dzier ni ka ucznio wie
Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych
im. Ja na Ki liń skie go w Zdu nach po -
zna wa li kul tu rę, hi sto rię i sym bo le Ir -
lan dii w ra mach Ty go dnia Ir landz kie -
go. Jest to je den z ele men tów pro -
gra mu Era smus+, dzię ki któ re mu
ucznio wie wy ja dą na prak ty ki za gra -
nicz ne do miej sco wo ści Cork.

Pierw sze go dnia gru py ży wie nio we
przy go to wy wa ły po tra wy, in for ma ty -
cy – mu zy kę, a po zo sta łe oso by wy ci na ły
fla gi, ko ni czy ny, two rzy ły pięk ne ka pe lu -
sze i za baw ne bro dy, a wszyst ko w ce lu zro -
bie nia ide al ne go sel fie. Po szcze gól ne kla sy
mia ły też do przy go to wa nia pla kat na do -
wol ny te mat, któ ry ko ja rzył by się z Ir lan dią. 

Ko lej ny dzień to kon kurs na naj -
cie kaw sze sel fie / zdję cie wśród
uczniów ZSP. Na stęp ne go dnia czas
wszyst kim umi li ły wi zu al no -mu zycz -
ne kli ma ty ir landz kie, a głów nym
punk tem był Kon kurs Wie dzy o Ir lan -
dii. Ucznio wie, któ rzy uczest ni czy li
w Ty go dniu Ir landz kim, za za ję cie
trzech pierw szych miejsc otrzy ma li
atrak cyj ne na gro dy, ufun do wa ne w ra -
mach pro jek tu Era smus+. 

Ty dzień Ir landz ki za po cząt ko wał
przy go to wa nia do wy jaz du na za gra -
nicz ne sta że za wo do we mło dzie ży w ra -
mach pro jek tu Era smus+ „Za wo dow cy
po łu dnio wej Wiel ko pol ski otwar ci
na stan dar dy eu ro pej skie”. 

(AN KA)

ZSP ZDUNY

Patriotycznie w Kilińskim

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad gim -
na zjal nych im. J. Ki liń skie go w Zdu -
nach wzię li udział w uro czy sto ściach
upa mięt nia ją cych wy da rze nia zwią -
za ne z od ro dze niem nie pod le głej
Pol ski. Z ini cja ty wy Se ba stia na Świ -
sta, na uczy cie la hi sto rii, w szko le
zor ga ni zo wa no wy sta wę po świę co -
ną po wsta niu wiel ko pol skie mu. 

Od 1 do 9 paź dzier ni ka na ta bli cach
wy sta wio nych w szkol nym ho lu moż na
by ło za po znać się z hi sto rią walk po wstań -
czych w na szym re gio nie. Jed na z ta blic
do ty czy ła walk na Zie mi Zdu now skiej.

Eks po zy cja by ła do stęp na dzię ki uprzej -
mo ści Pio tra Mi ko łaj czy ka, dy rek to ra
Mu zeum Re gio nal ne go w Kro to szy nie. 

W trak cie uro czy ste go za koń cze nia Se -
ba stian Świst, ubra ny w strój po wstań czy,
opo wie dział hi sto rię walk na na szym te re -
nie. To wa rzy szy ła te mu pre zen ta cja mul ti -
me dial na. Z ko lei mło dzież, we współ pra -
cy z na uczy cie la mi ję zy ka pol skie go, przy -
go to wa ła pro gram mu zycz no -po etyc ki. 

Po szkol nej uro czy sto ści pa trol „po -
wstań czy” ru szył uli ca mi Zdun, by od -
wie dzić miej sca zwią za ne z wal ka mi
w mie ście. 

(AN KA)
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KOBYLIN

Rozmawiali o ochronie
środowiska

2 paź dzier ni ka w Ko by li nie od by ło
się co rocz ne spo tka nie gru py miesz -
kań ców gmi ny Ko by lin – Ko ła Go -
spo dyń Wiej skich oraz Pol skie go
Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów i In -
wa li dów. Jak za wsze, w ra mach ob -
cho dów Świę ta Drze wa, głów nym te -
ma tem by ła ochro na śro do wi ska.

W spo tka niu uczest ni czył bur -
mistrz To masz Le siń ski, któ ry przed -

sta wił do ro bek in we sty cyj ny gmi ny
w mi ja ją cej ka den cji. Z ko lei pod in -
spek tor Wie sław Po pio łek omó wił ta -
kie kwe stie jak pie lę gna cja i sa dze nie
drzew, wy mia na pie ców oraz pro gram
rzą do wy „Czy ste po wie trze”, bu do wa
ka na li za cji i przy do mo wych oczysz -
czal ni ście ków, uty li za cja azbe stu
i zmia ny do ty czą ce go spo da ro wa nia
od pa da mi. 

(NO VUS)

ROZRYWKA

Paintball w Hufcu Pracy

Ka dra pe da go gicz na Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie zor ga ni zo wa ła
dla 32-oso bo wej gru py uczest ni ków
jed nost ki za ję cia te re no we, po łą czo -
ne z ak cją pie czo ne go ziem nia ka. 

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej z Od -
dzia ła mi Przy spo sa bia ją cy mi do Pra cy
w Kro to szy nie, Ze spo łu Szkół Po nad gim -
na zjal nych w Zdu nach, Szko ły Bran żo -
wej I stop nia w Ko by li nie oraz Szko ły
Bran żo wej I stop nia w Odo la no wie mie li
oka zję wziąć udział w pa int bal lu.

Or ga ni za to rzy gry po in stru owa li
wszyst kich o bez piecz nych za sa dach po -
ru sza nia się na przy go to wa nym te re nie,
za po zna li z ob słu gą sprzę tu, wy ja śni li za -
sa dy gry i po dzie li li na dru ży ny.

Uczest ni cy mie li za za da nie m. in.
obro nę fla gi, od bi cie jej czy zna le zie nie
okre ślo ne go przed mio tu. Wszy scy
świet nie się przy tym ba wi li. Po mę czą -
cych zma ga niach każ dy mógł się po si lić
kieł ba ską z ogni ska i pie czo nym ziem -
nia kiem. 

(AN KA)
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PODŁOGA

Oferta specjalna 
Promis Wood
Czę sto dzwo ni cie do nas z roz ma ity -
mi za py ta nia mi, np. czy zna my wy so -
kiej kla sy hy drau li ka, do staw cę pie -
ców ga zo wych etc. So lid nych fa chow -
ców nie brak tak że w bran ży pod ło -
go wej. Dla te go też dziś do py tu je my
na szych Part ne rów – fir mę Pro mis
Wo od – o moż li wo ści pro mo cyj ne, ja -
kie są do stęp ne w okre sie let nim.

Mó wi Zbi gniew Dur ka, kie row nik
sprze da ży kra jo wej Pro mis Wo od. – Sza -
now ni Pań stwo, je ste śmy pol ską mar ką,
spe cja li zu ją cą się w pro duk cji pod łóg
drew nia nych, wy ko na nych z dę bu, je sio -
nu i orze cha ame ry kań skie go. Je den z za -
kła dów pro duk cyj nych umiej sco wio ny
jest w Ko by li nie, gdzie pra cu je my dla
Pań stwa od ro ku 2003. Na naj bliż szy
kwar tał Pro mis Wo od przy go to wa ło dla
Klien tów cie ka wą ofer tę pod ką tem czę -
ści asor ty men tu. Pro po nu je my Pań stwu
pro mo cję zwią za ną z de ska mi pod ło go -
wy mi, za chę ca jąc jed no cze śnie do za po -
zna nia się z ca łą ga mą pro duk to wą, któ -
ra jest do stęp na na www.jppro mis.pl. 

Je ste śmy pręż nie roz wi ja ją cym się
pro du cen tem pod łóg drew nia nych, li -

tych i war stwo wych. Za wsze sta ra my
się iść z du chem cza su, wy prze dzać ry -
nek, sta le po sze rza jąc swój asor ty -
ment. Po sia da my pod ło gi o sze ro kiej
ga mie wy koń czeń, a na sza bo ga ta ofer -
ta cie szy się uzna niem od bior ców.
Przy go to wu je my go to we pod ło gi war -
stwo we i li te. W na szej pra cy sta wia my
na ja kość, dzię ki cze mu mo że my śmia -
ło stwier dzić, iż two rzy my wy łącz nie
pro duk ty o naj wyż szej kla sie, a na sze
na tu ral ne pod ło gi drew nia ne po zwa la -
ją na wy ko na nie zin dy wi du ali zo wa nej
prze strze ni do ży cia na naj wyż szym
po zio mie.

Do na szych klu czo wych pro duk -
tów na le żą róż no rod ne par kie ty oraz
de ski war stwo we o roz ma itym wy koń -
cze niu. 

Dla te go też w okre sie let nim sta -
wia my na na tu ral ne de ski pod ło go we,
któ re są do na by cia w oka zyj nych ce -
nach – już od 45zł/m2 brut to.

Owe pro duk ty moż na na być bez -
po śred nio w za kła dzie, umiej sco wio -
nym w Ko by li nie przy ul. Ko le jo wej 21
(+48 65 548 24 57).

(RED.)

Na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni -
ka To wa rzy stwo Przy jaź ni Kro to szyn -
-Mej sza go ła zor ga ni zo wa ło ko lej ny
wy jazd in te gra cyj no -edu ka cyj ny
do part ner skiej gmi ny Mej sza go ła.
Na Li twę uda ło się po nad 40 osób.

Po byt na Li twie roz po czął się
od spo tka nia kro to szy nian z in ny mi de -
le ga cja mi z Pol ski w Do mu Po lo nii
w Wil nie. Na sze mia sto re pre zen to wa li
prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej Zo fia
Jam ka, wi ce bur mistrz Ry szard Czusz ke
i Ta de usz Sta chur ski – pre zes To wa rzy -
stwa Przy jaź ni Kro to szyn -Mej sza go ła.
Na stęp ne go dnia go ście z Kro to szy na
wzię li udział w uro czy sto ściach do żyn -
ko wych re jo nu wi leń skie go w miej sco -
wo ści Pi kie lisz ki, przed dwor kiem Jó ze -
fa Pił sud skie go.

Część po by tu na Li twie upły nę ła
na wi zy cie w pol skiej Szko le Śred niej im.
Ks. Jó ze fa Ob rem skie go, zwie dza niu mu -
zeum po świę co ne go pa mię ci te go wie lo -
let nie go pro bosz cza Mej sza go ły oraz od -
wie dzi nach w Cen trum Rze mio sła Tra -
dy cyj ne go w dwo rze Ho uwal tów, któ re
peł ni funk cję do mu kul tu ry. Do mu zeum
księ dza pra ła ta J. Ob rem skie go prze ka za -
no dar od wszyst kich uczest ni ków wy jaz -

du – pa miąt ko wy me da lion z brą zu z po -
do bi zną Ja na Paw ła II. 

W mej sza gol skiej ka wiar ni od by ło się
spo tka nie in te gra cyj ne. Li tew skiej szko le
prze ka za no re pli kę ta bli cy wi szą cej
na fron to wej ścia nie kro to szyń skie go ra -
tu sza. Upa mięt nia ona wie lo let nią przy -
jaźń mię dzy miesz kań ca mi obu miej sco -
wo ści. Współ pra ca ze szko łą, jej ma te rial -
ne i fi nan so we wspie ra nie przez To wa rzy -
stwo Przy jaź ni Kro to szyn -Mej sza go ła
trwa już bli sko 30 lat.

Uczest ni cy wy jaz du mie li tak że oka -
zję zwie dzić Tro ki, Wil no (za byt ki, Ostrą
Bra mę, ka te drę, Gó rę Trzech Krzy ży,
cmen tarz na Ros sie). Po nad to uda li się
na Żmudź i nad li tew ski Bał tyk. W Cy to -
wia nach zwie dzi li uni ka to wy ze spół

klasz tor ny wraz ze słyn nym ba ro ko wym
ko ścio łem NMP oraz ka pli cą Mę ki Pań -
skiej, w któ rej znaj du je się 28 świę tych
scho dów. Tra sa wy ciecz ki pro wa dzi ła tak -
że do ośrod ka kul tu Ma ryj ne go w Szy dło -
wie na Żmu dzi, na zy wa ne go Żmudz ką
Czę sto cho wą lub Żmudz kim Lo ur des.

Kro to szy nia nie od wie dzi li nad bał tyc -
ką Po łą gę, zna ny li tew ski ku rort, a w nim
naj więk sze w Eu ro pie Mu zeum Bursz ty -
nu, znaj du ją ce się w pa ła cu Tysz kie wi -
czów. Na stęp ne go dnia zwie dzi li za byt ko -
wy ry nek w Kłaj pe dzie, wy brze że por to -
we i in ne obiek ty. W dro dze po wrot nej
do Pol ski za trzy ma li się w pa ła cu w Tau ro -
gach, zna nej z „Try lo gii” Hen ry ka Sien kie -
wi cza po sia dło ści ro du Ra dzi wił łów. 

OPRAC. (NO VUS)

Z ZAGRANICY

Niezwykła podróż na Litwę
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6 paź dzier ni ka Sto wa rzy sze nie „ku -
KLI Nów” zor ga ni zo wa ło im pre zę
„Mu zy ko wa nie na szą pa sją”. Pro jekt
współ fi nan so wa ny jest przez gmi nę
Ko by lin. 

Tym ra zem przy by ło 12 ka pel – Ale
Bab ki z Roz dra że wa, Biad ko wian ki, Łą ko -
ca nie, Lu to gnie wia nie, Ła giew ni czan ki,
Zło te Kło sy z Bo ni ko wa, Fa mi lia z Ku kli no -
wa, chór pa ra fial ny ze Sta re go gro du, ka pe -
la Fur ma ny z Go rzyc, Ka pe la z Kli na, Or -

kie stra Dę ta z Ko by li na i gru pa uczniów
Szko ły Pod sta wo wej w Ku kli no wie.

Każ dy ze spół wy ko nał czte ry pio sen -
ki bie siad ne oraz – z oka zji set nej rocz ni -
cy od zy ska nia nie pod le gło ści – jed ną pa -
trio tycz ną. Pod czas wy stę pów wszy scy
zgro ma dze ni włą cza li się do śpie wu.

Wszy scy wy ko naw cy otrzy ma li z rąk
bur mi strza To ma sza Le siń skie go oraz Ra -
do sła wa Ko niecz ne go – pre ze sa Sto wa -
rzy sze nia ku KLI Nów – pa miąt ko we sta -
tu et ki, dy plo my i skrom ne upo min ki. Po -

tem oczy wi ście by ło wspól ne gra nie, śpie -
wa nie i tań ce. Nie za bra kło też po sił ku
ser wo wa ne go przez człon ków sto wa rzy -
sze nia.

(NO VUS)
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KUKLINÓW

Pasja muzykowania

W pią tek w au li I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Hu go na Koł łą ta ja
w Kro to szy nie od by ła się uro czy -
stość z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do -
wej. Jed no cze śnie do szło do prze ka -
za nia no we go sztan da ru szko ły
i prze pro wa dzo no ślu bo wa nie klas
pierw szych. 

– W ży ciu każ de go czło wie ka, każ -
dej spo łecz no ści są chwi le, któ re na za -
wsze za pi su ją się w pa mię ci. Dzień dzi -
siej szy jest szcze gól nie waż ny dla
uczniów, pra cow ni ków i na uczy cie li I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. Hu go na
Koł łą ta ja w Kro to szy nie. Przyj mu je my
no wy sztan dar z wdzięcz no ścią. Bę dzie

na szą chlu bą i du mą, sym bo lem naj waż -
niej szych war to ści edu ka cyj nych na sze go
li ceum. W imie niu ca łej spo łecz no ści
szkol nej chcia ła bym po dzię ko wać
wszyst kim pań stwu za uświet nie nie tej
szcze gól nej uro czy sto ści swo ją obec no -
ścią. Tak wie le osób i in sty tu cji nas wspie -
ra, że jest to dla nas du żą in spi ra cją – po -
wie dzia ła Elż bie ta Płó cien nik, dy rek -
tor I LO.

Jak pod kre śli ła, uro czy stość z oka zji
Świę ta Edu ka cji Na ro do wej, w trak cie
któ rej pierw szo kla si ści skła da ją ślu bo wa -
nie, jest rów nież mo men tem po chy le nia
się nad wspól ną hi sto rią i tra dy cją pa tro na
szko ły, a tak że wspo mnie nia zmar łych na -
uczy cie li i dy rek to rów.

No wy sztan dar I LO zo stał ufun do -
wa ny z ini cja ty wy pro fe so ra Ka zi mie rza
Pa ta la sa, ab sol wen ta tej że szko ły, któ ry

ma wiel kie za słu gi w roz wo ju kro to szyń -
skie go Koł łą ta ja. – Nad szedł czas, że by
po że gnać nasz sta ry sztan dar, któ ry to wa -
rzy szył nam przez ostat nie 50 lat. Był
z na mi pod czas uro czy sto ści szkol nych,
po wia to wych, na po grze bach dy rek to rów
i na uczy cie li oraz w trak cie zjaz du ab sol -
wen tów. Rocz nik 2002 bę dzie pierw -
szym, któ ry zło ży ślu bo wa nie już przy no -
wym sztan da rze – oznaj mi ła E. Płó cien -
nik. Po dzię ko wa nia dy rek tor LO zło ży li
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek i sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka.

Uro czy stość uświet nił wy stęp ar ty -
stycz ny w wy ko na niu uczniów kro to -
szyń skie go li ceum.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

UROCZYSTOŚĆ

Liceum z nowym sztandarem
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W Ko men dzie Po wia to wej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie
do szło do pod su mo wa nia i uro czy -
ste go wrę cze nia na gród w kon kur sie
„Czuj ka w do mu, tle nek wę gla nic
złe go nie zro bi ni ko mu”. Or ga ni za to -
ra mi przed się wzię cia by ły KP PSP,
Sta ro stwo Po wia to we i Urząd Miej -
ski w Kro to szy nie.

Kon kurs jak co ro ku cie szył się du -
żym za in te re so wa niem. Tym ra zem wpły -
nę ły 452 an kie ty. Roz lo so wa no 88 czuj ni -

ków tlen ku wę gla. St. bryg. Ja cek Stru żyń -
ski, ko men dant po wia to wy PSP, wy gło sił
pre lek cję od no śnie za gro żeń zwią za nych
z wy stę po wa niem tlen ku wę gla oraz spo -
so bów po stę po wa nia w sy tu acji za gro że -
nia. Wspie ra jąc się da ny mi sta ty stycz ny -
mi, pod kre ślił, jak waż ną funk cję od gry -
wa ją czuj ni ki tlen ku wę gla. 

Na gro dy lau re atom wrę cza li sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka, bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek i ko men dant Ja cek
Stru żyń ski.

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Czujki zostały rozdane

W ra mach dzia ła nia „Do po sa że nie
jed nost ki OSP w Sul mie rzy cach”
stra ża cy otrzy ma ją no wy sprzęt. Mi -
ni ster stwo Spra wie dli wo ści przy zna -
ło gmi nie na ten cel do ta cję w wy so -
ko ści 5200 zł.

Pod ko niec wrze śnia bur mistrz Sul mie -
rzyc Da riusz Dę bic ki, przy kontr asy gna cie
Ur szu li Ju ra szyk, skarb nik gmi ny, pod pi sał
umo wę na po wie rze nie re ali za cji za dań ze
środ ków Fun du szu Po mo cy Po krzyw dzo -
nym oraz Po mo cy Post pe ni ten cjar nej – Fun -
du szu Spra wie dli wo ści wza kre sie udzie le nia
po mo cy po szko do wa nym bez po śred nio
na miej scu po peł nie nia prze stęp stwa.

W ra mach dzia ła nia „Do po sa że nie
jed nost ki OSP w Sul mie rzy cach” w pla -
nach jest za kup dwóch la ta rek z aku -
mu la to rem, ła do wa nej la tar ki stra żac -
kiej z ob ro to wą gło wi cą, de tek to ra prą -
du zmien ne go, ma ty sprzę to wej i zbi ja -
ka do szyb. Otrzy ma na do ta cja z pew -
no ścią wpły nie na po pra wę bez pie czeń -
stwa miesz kań ców i przy czy ni się
do spraw niej sze go prze pro wa dza nia ak -
cji ra tow ni czych. 

Głów nym za ło że niem pro jek tu jest
sku tecz ne za po bie ga nie po ten cjal nym
za gro że niom i ogra ni cza nie ich skut -
ków. 

(NO VUS)

SULMIERZYCE

Dotacja na nowy sprzęt dla OSP
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W mi nio ny czwar tek od by ło się
otwar cie no wej sie dzi by Warsz ta tu
Te ra pii Za ję cio wej w Kro to szy nie.
Mie ści się ona w bu dyn ku przy uli cy
Ko by liń skiej 9a. 

Dzień 14 lip ca te go ro ku na dłu go po -
zo sta nie w pa mię ci wie lu kro to szy nian,
a zwłasz cza tych, któ rzy by li czy są zwią -
za ni z Warsz ta tem Te ra pii Za ję cio wej,
Pań stwo wą Szko łą Mu zycz ną I stop nia,
Huf cem ZHP bądź Po wia to wym Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie w Kro to szy nie.
Wte dy wszyst kie te in sty tu cje po waż nie
bo wiem ucier pia ły w wiel kim po ża rze ich
ów cze snej sie dzi by – bu dyn ku przy ul.
Młyń skiej.

Od tam te go wy da rze nia mi nę ły już
trzy mie sią ce, a wspo mnia ne in sty tu cje
po wo li sta ją na no gi. Sie dzi ba WTZ -u to
dla wie lu je go pod opiecz nych dru gi dom,
w związ ku z czym otwar cie no we go lo -
kum mia ło pod nio sły cha rak ter. 

Na uro czy stość przy by li m. in. sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka, bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek, An na Sku pień – dy rek tor po -
znań skie go od dzia łu PFRON, Pa weł Kacz -

ma rek – kie row nik WTZ -u i pre zes Sto wa -
rzy sze nia na Rzecz Dzie ci i Osób Nie peł -
no spraw nych. Po czę ści ofi cjal nej go ście
mie li oka zję po dzi wiać wy stęp ta necz ny
pod opiecz nych WTZ -u, wzo ro wa ny
na po pi sach ich ido la – Mi cha ela Jack so na. 

Po sym bo licz nym prze cię ciu wstę gi
ks. ka no nik Da riusz Ko wa lek po świę cił
bu dy nek. Po tem uczest ni ków uro czy sto -
ści za pro szo no na skrom ny po czę stu nek
w no wej sie dzi bie WTZ -u. 

– Bar dzo się cie szę z tej sie dzi by. Do -
brze, że wresz cie ją ma my, po nie waż ina -
czej nie by li by śmy w sta nie funk cjo no -
wać. Pa ra dok sem jest to, że po żar wy -
buchł w pierw szy dzień na sze go urlo pu
mie sięcz ne go. Na szczę ście po wo li się
pod no si my, jak wi dać z suk ce sem – po -
wie dział Pa weł Kacz ma rek, kie row nik
kro to szyń skie go WTZ -u. 

(KLB)

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

KROTOSZYN

Uroczyste otwarcie nowej siedziby
Warsztatu Terapii Zajęciowej
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PARTIA RAZEM

Komunikacyjne postulaty 

W mi nio ny czwar tek przy dwor cu
PKP w Kro to szy nie od by ła kon fe ren -
cja pra so wa Kon ra da No wac kie go
z par tii Ra zem, kan dy da ta z na sze go
okrę gu z po zy cji nr 1 do Sej mi ku Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go.
W głów nej mie rze zwró cił uwa gę
na pro blem trans por tu pu blicz ne go,
a kon kret nie roz kła dów po cią gów
i au to bu sów w na szym po wie cie.

Kon rad No wac ki jest z po cho dze nia
kro to szy nia ni nem, ma 36 lat. Z wy kształ -
ce nia jest in for ma ty kiem, a na co dzień
zaj mu je się ban ko wy mi sys te ma mi in for -
ma tycz ny mi w Ja ro ci nie. Je go hob by to
książ ki i pił ka noż na.

– Dzi wię się, że je stem pierw szym
kan dy da tem, któ ry za bie ra głos w spra wie
sta nu trans por tu pu blicz ne go – stwier -
dził K. No wac ki. – Na trans port ko le jo wy
w bu dże cie sej mi ku prze zna czo no
w 2018 ro ku środ ki rzę du 410 mi lio nów
zło tych. Dzi wi mnie, że nie ma de ba ty
na ten te mat. In ni kan dy da ci nie pro po -
nu ją żad nych po stu la tów, nie mó wią, jak
na le ża ło by wy ko rzy sty wać te środ ki
na wnio sek miesz kań ców po wia tu kro to -
szyń skie go.

K. No wac ki omó wił trzy po stu la ty,
któ re chciał by zre ali zo wać ja ko rad ny sej -
mi ku. Jak za uwa żył, nie dłu go koń czy się
re mont tra sy ko le jo wej do Wro cła wia,
na od cin ku Gra bo wo Wiel kie – Zdu ny.
We dług nie go dzię ki te mu jest szan sa
na przy wró ce nie prze wo zów pa sa żer skich.

– Ta kie pla ny ma dol no ślą ski urząd
mar szał kow ski. Nie po koi mnie to, że nie
bę dzie po łą czeń bez po śred nich z Po zna -
nia do Wro cła wia, przez Kro to szyn. Pla -
no wa ne są prze siad ki. Mo im pierw szym
po stu la tem jest przy wró ce nie po łą czeń

przez Kro to szyn. Jest to wy ko nal ne,
a miesz kań cy po wia tu te go po trze bu -
ją – oznaj mił kan dy dat par tii Ra zem. 

Po dru gie – K. No wac ki za mie rza za -
bie gać o wy dłu że nie tra sy Lesz -
no – Ostrów Wlkp. do Ka li sza. Do tej po -
ry Kro to szyn nie ma bez po śred nich po łą -
czeń z Ka li szem, ani ko le jo wych, ani au to -
bu so wych. – Ka lisz jest daw ną sto li cą wo -
je wódz twa. To ośro dek aka de mic ki. Mnó -
stwo lu dzi jeź dzi tam do pra cy czy
do szko ły. Wy dłu że nie tej tra sy po łą czy
dwa wiel kie ośrod ki po łu dnio wej Wiel ko -
pol ski – wy ja śnił. 

Trze ci po stu lat do ty czy au to bu sów
miej skich. Jak po wie dział, mi mo że po -
wiat ma na sta nie wie le pięk nych, eko lo -
gicz nych au to bu sów, zdo by tych dzię ki
fun du szom unij nym, to są pro ble my, je śli
cho dzi o nie któ re miej sco wo ści. – Przy -
kła do wo w Roz dra że wie ostat ni au to bus
od cho dzi o go dzi nie 15.00. Nie ma my
bez po śred nie go po łą cze nia w po wia tem
ra wic kim, Po go rze lą czy Ple sze wem. To
sy tu acja nie do pusz czal na, że w cen trum
Eu ro py gra ni ce po wia tów są nie mal że jak
gra ni ce państw. Par tia Ra zem bę dzie
wspie rać sa mo rząd kro to szyń ski w or ga -
ni zo wa niu trans por tu mię dzy po wia to we -
go – za po wie dział K. No wac ki.

Je go ugru po wa nie chce rów nież, by
w każ dym po wie cie wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go po wsta ło Cen trum In ter -
wen cji Kry zy so wej, a tak że przy wró cić
pro gram psy chia trii, któ ry za koń czo no
w 2016 ro ku. – De pre sja jest cho ro bą cy -
wi li za cyj ną. Chce my lu dziom po móc
w jej zwal cza niu. Chce my tak że roz wi jać
pro gram miesz kań chro nio nych dla nie -
peł no spraw nych – za koń czył kan dy dat
par tii Ra zem.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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6 paź dzier ni ka w sa li przy Szko le
Pod sta wo wej nr 3 z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi im. Ja na Paw ła II w Kro -
to szy nie od był się kon cert cha ry ta -
tyw ny na rzecz Iwo ny Ptak, na uczy -
ciel ki tej że pla ców ki. Gwiaz dą te go
wy da rze nia był An drzej Cier niew ski.

Iwo na Ptak od 1988 ro ku pra cu je
w SP nr 3 w edu ka cji wcze snosz kol nej.
Od dwóch lat zma ga się z cho ro bą no wo -
two ro wą. W ostat nim cza sie po ja wi ły się
w me dy cy nie no wa tor skie me to dy te ra -

pii, któ re da ły moż li wość dal sze go, kosz -
tow ne go le cze nia tej cho ro by.

Współ or ga ni za to rem kon cer tu był Ca -
ri tas Die ce zji Ka li skiej, a pa tro nat ob ję li bur -
mistrz Kro to szy na, sta ro sta kro to szyń ski
oraz dzie kan de ka na tu kro to szyń skie go. Im -
pre za od by ła się w ra mach Dnia Pa pie skie go.

Wy da rze nie przy cią gnę ło licz ną pu -
blicz ność. Każ dy widz mógł na być sym -
bo licz ną ce gieł kę o war to ści 50 zł. Na sce -
nie wy stą pi li ze spół Ta cy Nie In ni, Sul -
-Jazz band oraz An drzej Cier niew ski, zna -
ny z ta kich prze bo jów jak „Al bo on al bo
ja” czy „Znasz li ten kraj”.

Pod czas kon cer tu uda ło się ze -
brać 21 300 zł. Środ ki te prze zna czo ne
zo sta ną na te ra pię me dycz ną Iwo ny Ptak.

(NO VUS)
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KONCERT

Zagrali dla Iwony Ptak
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POD NASZYM PATRONATEM

Triumf wrocławian w KLD

KOLARSTWO

Krzysztof Kubik na pudle
Na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni -
ka od by ły się dwa ostat nie eta py ry -
wa li za cji w mo bil nym mia stecz ku
To ur de Po lo gne. W obu świet nie spi -
sał się Krzysz tof Ku bik, dzię ki cze mu
zna lazł się na trze cim miej scu w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej.

Z oka zji 90-le cia wy ści gu do oko ła
Pol ski oraz 100-le cia od zy ska nia nie pod -
le gło ści Cze sław Lang, we spół z Mi ni ster -
stwem Spor tu i Tu ry sty ki, zor ga ni zo wał
„Ro ad show”, czy li mo bil ne mia stecz ko
To ur de Po lo gne. Do tar ło ono do dzie się -
ciu miast w kra ju. 

Moż na by ło zmie rzyć się na in te rak -
tyw nych tre na że rach na tra sie z Cze sła wem
Lan giem, spraw dzić swo ją for mę w wy ści -
gach mi ni ro we rów czy sto czyć po je dy nek
ama to rów To ur de Po lo gne. W tej ostat niej
ry wa li za cji do po ko na nia by ły trzy okrą że -
nia na ma kie cie, któ ra by ła od zwier cie dle -

niem eta pu ze Ścia ną Bu ko wi na. W tych za -
wo dach udział wziął Krzysz tof Ku -
bik. – W Ka li szu uda ło mi się wy krę cić naj -
lep szy czas dnia – 38,9 se kun dy. Dzień
póź niej wró ci łem, by spró bo wać po now nie.
Po pra wi łem swój re zul tat, osią ga jąc 33,5 s.
Wy nik ten li czył się rów nież do ran kin gu
kra jo we go – mó wi kro to szyń ski ko larz. 

Po ty go dniu mia stecz ko go ści ło
w Szcze ci nie. Tam rów nież swo ich sil
spró bo wał K. Ku bik. – Róż ni ce po mię -
dzy za wod ni ka mi wa ha ły się w gra ni -
cach 0,5-2 se kun dy. Mnie uda ło się osią -
gnąć 32 s. Ten wy nik po zwo lił mi za jąć
trze cie miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
mi kro To ur de Po lo gne w gru pie 600 star -
tu ją cych osób. Ja kiś czas te mu my śla łem,
że to ko niec ści ga nia, a tu przy szła mi ła
nie spo dzian ka. Dwa zło te me da le bę dą
nie zwy kle cen ną pa miąt ką z te go wy da -
rze nia – pod su mo wu je K. Ku bik. 

(GRZE LO)

Ko lej ne uda ne za wo dy ma ją zaso bą za -
wod ni cy UKS Sam son Ko by lin i TA Ro -
zum Kro to szyn. Tym ra zem re pre zen -

tan ci tych klu bów świet nie za pre zen to -
wa li się na Mi strzo stwach Pol ski Ju nio -
rów i Ju nio rek w Su mo w Rop czy cach. 

W zma ga niach ju nio rek trzy me da le
zdo by ły za wod nicz ki Sam so na. Ju lia Jan -
ko wiak wy wal czy ła sre bro w ka te go -
rii 50 kg, a Mo ni ka So wa (65 kg) oraz Kin -
ga Sro czan (70 kg) sta nę ły na trze cim
stop niu po dium. W kla sy fi ka cji klu bo wej
ju nio rek ko by liń ski klub zna lazł się trze -
ciej lo ka cie. 

Z ko lei w kla sy fi ka cji ju nio rów trze -
cie miej sce przy pa dło To wa rzy stwu
Atle tycz ne mu Ro zum. Do ro bek eki py
z Kro to szy na to trzy krąż ki – zło to Mi -
cha ła Fa bia now skie go w kat. +100 kg
oraz brąz Oska ra Kmie ci ka i Pio tra Kra -
jew skie go w kat. 70 kg. Czwar ty me dal
w ju nio rach do rzu cił Pa weł Si ko ra
z Sam so na, któ ry był naj lep szy
w kat. 60 kg.

(GRZE LO)

SUMO

Nasi z siedmioma medalami

40. PZU Ma ra ton War szaw ski, któ ry
od był się ostat nie go dnia wrze śnia,
był szcze gól nie wy jąt ko wy dla Ka ro -
la i Ju sty ny Olej ni cza ków. Przed sta -
wi cie le KS Kro tosz zdo by li bo wiem
Ko ro nę Pol ski Ma ra to nów. 

War szaw ski ma ra ton ukoń czy -
ło 7525 za wod ni ków. Or ga ni za to rzy za -
dba li o to, aby te go rocz na edy cja by ła in na
niż po przed nie, a za ra zem na wią zy wa ła
do pierw szych, któ re od by wa ły się jesz cze
pod na zwą Ma ra ton Po ko ju. Bie ga cze
na tra sie mi ja li Ła zien ki Kró lew skie,
Ogród Zoo lo gicz ny, Kra kow skie Przed -
mie ście czy sta dion na ro do wy. 

Na li nii me ty, usy tu owa nej na Wi sło -
stra dzie w po bli żu Mul ti me dial ne go Par ku
Fon tann, pierw szy po ja wił się Ke nij czyk Da -
wid Met to z cza sem 2: 12: 44. Ko lej ne miej -
sca za ję li Fran cuz Flo rian Ca rvah lo

(2: 15: 14) oraz Po lak Adam No wic ki
(2: 17: 43). Wśród ko biet naj lep sza by ła Ke -
nij ka Be atri ce Che rop (2: 35: 22), wy prze -
dza jąc An nę Ła piń ską (2: 38: 41) i Ele nę Do -
li nin (2: 38: 46).

Na tra sie nie za bra kło oczy wi ście
przed sta wi cie li po wia tu kro to szyń skie go.
Ka rol i Ju sty na Olej ni cza ko wie dzię ki tym
za wo dom zdo by li Ko ro nę Ma ra to nów Pol -
skich, na któ rą skła da się pięć naj waż niej -
szych ma ra to nów w kra ju (War sza wa, Po -
znań, Kra ków, Wro cław, Dęb no). 

K. Olej ni czak z cza sem 3: 07: 46
upla so wał się na 298. lo ka cie w kla sy fi ka -
cji open i był 92. w ka te go rii M40. J. Olej -
ni czak i Pa weł Bła żu tycz wbie gli rów no
na me tę z wy ni kiem 3: 40: 24. Po za wy -
mie nio ny mi w sto li cy star to wa li Szy mon
Kar bo wiak (3188. miej sce – 3: 57: 20),
Le szek Ko kot (3870. miej sce – 4: 05: 56),
Ra do sław Rapczń ski (5326. miej -
sce – 4: 29: 37) oraz Ma ciej Sob ko wiak
(5834. miej sce – 4: 39: 54). 

(GRZE LO)

Ni na Lech i Ma riusz Gaw ło wicz zo -
sta li zwy cięz ca mi in au gu ra cyj ne go
tur nie ju Kro to szyń skiej Li gi Dar ta.
Tym sa mym ru szył ko lej ny se zon roz -
gry wek, któ re przy cią ga ją gra czy nie
tyl ko z Wiel ko pol ski. 

Wzo rem po przed nie go se zo nu ry wa -
li za cja to czy się sys te mem bra zy lij skim.
Ozna cza to, że za wod nik że gna się z tur -
nie jem do pie ro po dwóch prze gra nych
spo tka niach. 

W zma ga niach pań naj le piej spi sa ła
się Ni na Lech z Wro cła wia. W dro dze
do fi na łu po ko na ła Mar tę Paw lic ką (3: 0),
Ewę Paw lic ką (3: 1) oraz Mał go rza tę Pa -
cierp nik (3: 2). Z tą ostat nią zmie rzy ła się
po now nie w klu czo wym me czu, zwy cię -
ża jąc 4: 2. Na trze cim miej scu upla so wa ła
się Da nu ta Paw lic ka, któ ra ogra ła M. Paw -
lic ką (2: 0) i dwu krot nie ule gła M. Pa -
cierp nik (2: 3 i 0: 2).

W roz gryw kach męż czyzn trium fo -
wał Ma riusz Gaw ło wicz z Wro cła wia, któ -
ry w fi na le po ko nał Kon ra da Paw łow skie -

go 5: 0. Wcze śniej wro cła wia nin wy grał
z Da nie lem Bor skim (3: 0), Dmy tro Ko va -
lo vem (3: 1), Da nie lem Ma kie wi czem
(3: 1) i Jac kiem Cie śla kiem (3: 1). Po tem
nie spro stał K. Paw łow skie mu (2: 3), ale
po dru giej stro nie dra bin ki po ko nał Wi tol -
da Schul za (2: 0), a na stęp nie – już w fi na -
le – zre wan żo wał się K. Paw łow skie mu. 

Z gro na na szych dar te rów naj wy żej,
bo na czwar tej lo ka cie, zna lazł się J. Cie -
ślak. Kro to szy nia nin wy grał z Prze my sła -
wem Szla chet ką (3: 0), Ar tu rem Wi niar -
skim (3: 0), Ka ro lem Wil go sie wi czem
(3: 1) oraz Prze my sła wem Paw lic kim
(2: 1). W po je dyn ku o trze cie miej sce nie
dał ra dy W. Schul zo wi (1: 2). 

Po za Cie śla kiem nasz po wiat re pre -
zen to wa li P. Paw lic ki (5-6 miej sce), Da -
mian Klu ba (9-12), Prze my sław Sa wic ki
(9-12), A. Wi niar ski (13-16), D. Bor ski
(13-16), Krzysz tof No wak (13-16), Ad -
rian Ja siń ski (17-24), Ad rian Urba niak
(17-24), Ka rol Ba na szak (17-24) i Mar cin
Kmie ciak (25). 

(GRZE LO)

BIEGI

Zdobyli Koronę Polskich Maratonów 
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Superliga ruszyła
Roz po czął się pią ty se zon Su per li gi
Dar ta na Ste elu. Ju bi le uszo wa edy -
cja przy nio sła kil ka zmian. Po ja wi li
się też no wi gra cze. Pó ki co
na pierw szym miej scu są ex aequo
Ja cek Cie ślak, Mar cin Kmie ciak i Se -
ba stian Szo stak. 

Or ga ni za to rem su per li gi jest Sto wa -
rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga Dar ta. No we
twa rze to Mi chał Ko bu szyń ski, Da mian
Klu ba, Zdzi sław Ju siak, Mar cin Kmie ciak
oraz Ma riusz Cie ślak. – W tym ro ku zde -
cy do wa li śmy się grać do sze ściu wy gra -
nych le gów, a nie do pię ciu. Ma my na dzie -
ję, że wy dłu że nie cza su me czu skut ko wać
bę dzie bar dziej za cię tą wal ką i emo cja mi
do ostat niej ko lej ki li go wej – oznaj mia
Prze my sław Paw lic ki, pre zes SKLD. 

Każ dy z za wod ni ków ma do ro ze gra -
nia mecz i re wanż ze wszyst ki mi ry wa la -
mi. Je że li w wy zna czo nym ter mi nie dar -
ter nie ro ze gra po je dyn ku, wte dy or ga ni -
za to rzy za rzą dza ją wal ko wer (6: 0).
Za zwy cię stwo przy zna wa ne są dwa
punk ty, a za re mis jed no oczko. 

Po pierw szej se rii spo tkań na cze le
znaj du ją się Ja cek Cie ślak, Mar cin Kmie -
ciak oraz Se ba stian Szo stak. Dru gi z wy -
mie nio nych de biu tu je w roz gryw kach

i na do bry po czą tek po ko nał in ne go de biu -
tan ta – M. Ko bu szyń skie go (6: 0) – oraz
Paw ła Du la ja (6: 1). Obroń ca ty tu łu mi -
strzow skie go – S. Szo stak – ograł Ma te -
usza Woj tasz ka (6: 0) i Ewę Paw lic ką
(6: 1). Z ko lei J. Cie ślak wy grał z M. Cie śla -
kiem (6: 1) i Da nie lem Bor skim (6: 0). 

Kom plet punk tów zgar nął ko lej ny
de biu tant – D. Klu ba, któ ry po ko -
nał M. Ko bu szyń skie go (6: 0) i P. Du la -
ja (6: 2). W tej se rii mie li śmy trzy wal -
ko we ry. Bez wal ki punk ty zdo by li E.
Paw lic ka (6: 0 z Ad ria nem Ja siń skim),
Sła wo mir Ol grzy mek (6: 0 z Ma te -
uszem Mor gie lem) i M. Paw lic ka (6: 0
z M. Mor gie lem). 

War to do dać, iż J. Cie ślak za no to wał
naj szyb sze za koń cze nie le ga (15. lot ką)
oraz naj wyż sze skoń cze nie le ga (121
pkt.). 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Paweł Pawlicki 
na prowadzeniu
Wraz z roz po czę ciem no we go se zo -
nu dar ter skie go po now nie wy star to -
wa ły ama tor skie zma ga nia czwart -
ko we. Po dwóch tur nie jach na cze le
staw ki znaj du je się Pa weł Paw lic ki. 

Sto wa rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga
Dar ta or ga ni zu je tur nie je czwart ko we, że -
by za chę cić no we oso by do tej dys cy pli ny
spor tu. Ama to rzy ma ją więc oka zję ry wa -
li zo wać pod okiem do świad czo nych gra -
czy.

W fi na le pierw sze go tur nie ju Prze -
my sław Paw lic ki oka zał się lep szy od swo -
je go bra ta, Paw ła. Na naj niż szym stop niu
po dium zna lazł się Ja cek Cie ślak. Bar dzo
do brze za pre zen to wał się Da mian Klu ba,
któ ry do pie ro od wrze śnia jest człon kiem
KLD. W swo im pierw szym wy stę pie
upla so wał się tuż za po dium. Na po chwa -

ły za słu żył tak że Ar tur Wi niar ski, któ ry
ograł dwóch do świad czo nych za wod ni -
ków – Ad ria na Ja siń skie go i Ma te usza
Woj tasz ka. War to do dać, iż po dłu giej
prze rwie wró cił do gry Krzysz tof No wak,
a no wą twa rzą jest Ma ciej Mar kow ski. 

Co nie uda ło się Paw ło wi Paw lic kie -
mu w pierw szym tur nie ju, zre ali zo wał
w ko lej nym. Po now nie do tarł do fi na łu,
w któ rym po ko nał J. Cie śla ka, dzię ki cze -
mu awan so wał na pierw sze miej sce w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej. Z do brej stro ny po ka -
zał się Mar cin Kmie ciak, któ ry był trze ci.
Za pre zen to wa li się tak że dwaj ko lej ni no -
wi gra cze – Ma rek Szczu ra szek i Da riusz
Ję drzak. 

War to pod kre ślić, że w tym ro ku pu -
cha ry dla zwy cięz ców ufun do wał Prze -
my sław Paw lic ki. 

(GRZE LO)

W star ciu dwóch Pia stów lep szy
oka zał się ze spół z Ko by li na. Pod -
opiecz ni tre ne ra Paw ła Ja na sa po ko -
na li na wy jeź dzie eki pę z Cze ka no -
wa 3: 0. Go le dla przy jezd nych zdo -
by li Alan Ja now ski, Ja kub Szy ma -
now ski oraz Ma te usz Oli kie wicz. 

Dla dru ży ny z Ko by li na był to dru gi
mecz w ty go dniu. W śro dę pod opiecz ni
Paw ła Ja na sa za gra li bo wiem na wła snym
bo isku w Okrę go wym Pu cha rze Pol ski
z Cen trą Ostrów Wlkp. i od nie śli nie spo -
dzie wa ne zwy cię stwo (o czym pi sze my
w in nym tek ście na tej stro nie – przyp.
red.). 

Nie dziel na kon fron ta cja w Cze ka no -
wie by ła z ga tun ku tych o przy sło wio we
sześć punk tów. Zwy cię stwo po zwa la ło
od sko czyć od stre fy spad ko wej. 

Przez ca łe spo tka nie za wod ni cy mu -
sie li ra dzić so bie z sil nie wie ją cym wia -
trem. W pierw szej od sło nie sprzy jał on
go ściom, któ rzy zdo by li dwie bram ki.
W 18. mi nu cie świet nym strza łem z rzu -
tu wol ne go po pi sał się Alan Ja now ski,
otwie ra jąc re zul tat me czu. Obroń ca Pia -
sta ostat nio na tre nin gach nie źle wy ko ny -
wał ude rze nia ze sto ją cej pił ki i w nie dzie -
lę po twier dził swo je umie jęt no ści.

Dru gi gol dla Pia sta rów nież padł
po rzu cie wol nym. Tym ra zem jed nak

bram ka rza go spo da rzy po ko nał Ja kub
Szy ma now ski. 

Po zmia nie stron, w du żej mie rze
za spra wą wspo mnia ne go wia tru, optycz -
ną prze wa gę mie li miej sco wi, ale na nie -
wie le to się im zda ło. Bę dą cy w do brej for -

mie Bar tosz Ku biak ani ra zu nie dał się za -
sko czyć. 

W 80. mi nu cie ko by li nia nie wy pro -
wa dzi li szyb ką kontrę i po grą ży li eki pę
z Cze ka no wa. Ma te usz Wa cho wiak za -
grał pił kę z pra we go skrzy dła do Ma te usza
Oli kie wi cza, a ten mi nął wy cho dzą ce go
z bram ki gol ki pe ra i wpa ko wał fut bo lów -
kę do pu stej bram ki. 

Po tym zwy cię stwie Piast ma na kon -
cie 12 punk tów. W na stęp nej ko lej ce
do Ko by li na przy je dzie li der – Vic to ria
Ostrze szów. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Kobylinianie wygrali pojedynek Piastów 

Do spo rej sen sa cji do szło w Ko by li -
nie w me czu Okrę go we go Pu cha ru
Pol ski. Miej sco wy Piast, po emo cjo -
nu ją cym wi do wi sku, po ko nał 4: 3
wy stę pu ją cą w wyż szej li dze Cen trę
Ostrów Wiel ko pol ski. Świet ne spo -
tka nie ro ze grał Pa tryk Ka miń ski,
któ ry za no to wał hat tric ka. 

Po je dy nek roz po czął się ide al nie dla
przy jezd nych, któ rzy po dzie wię ciu mi nu -
tach pro wa dzi li już2:0. Naj pierw podo środ -
ko wa niu z le wej stro ny pił ka do tar ła do Szy -
mo na Strącz kow skie go, któ ry bez pro ble mu
po ko nał Bar to sza Ku bia ka. Po chwi li Strącz -
kow ski znów wpi sał się na li stę strzel ców,
pew nie eg ze kwu jąc rzut kar ny. 

W 16. mi nu cie po pro sto pa dłym
po da niu Pa tryk Ka miń ski mi nął wy cho -
dzą ce go z bram ki gol ki pe ra Cen try
i skie ro wał pił kę do bram ki. Kil ka na ście
mi nut póź niej ostro wia nie znów mie li
prze wa gę dwóch go li. Nie for tun nie
na li nii bram ko wej in ter we nio wał Szy -
mon Wo siek, któ ry tym sa mym za li czył
sa mo bój cze tra fie nie. 

Go spo da rzy to jed nak nie za ła ma ło
i jesz cze przed prze rwą do pro wa dzi li
do re mi su. Naj pierw Ma te usz Oli kie wicz
wy ko rzy stał złe za gra nie de fen so ra Cen -

try i wpa ko wał pił kę do siat ki, a nie dłu go
po tem P. Ka miń ski wy ko rzy stał sy tu ację
sam na sam z bram ka rzem przy jezd nych. 

Po zmia nie stron Cen tra prze wa ża ła,
ale de cy du ją cą bram kę zdo by li miej sco wi.
W 56. mi nu cie P. Ka miń ski tech nicz nym
ude rze niem na dal szy słu pek po raz trze -
ci zmu sił ostrow skie go gol ki pe ra do ka pi -
tu la cji. Wy nik już się nie zmie nił i Piast
awan so wał da lej. 

(GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Piast wyeliminował Centrę! 

Piast Czekanów - Piast Kobylin
0:3 (0:2)

BRAMKI: 0:1 – Alan Janowski (18’ rzut
wolny), 0:2 – Jakub Szymanowski (37’
rzut wolny), 0:3 – Mateusz Olikiewicz (80’)
PIAST: K. Kubiak – Janowski, Wosiek, A.
Kurzawa, K. Kubiak – Kamiński,
Szymanowski, Snela, Wachowiak (81’
E. Jędrzejak) – Kokot, Olikiewicz  

Piast Kobylin – Centra Ostrów
Wlkp. 4:3 (3:3)

BRAMKI: 0:1 – Szymon Strączkowski
(7’), 0:2 – Szymon Strączkowski (9’
karny), 1:2 – Patryk Kamiński (16’), 1:3
– Szymon Wosiek (28’ samobójcza),
2:3 – Mateusz Olikiewicz (35’), 3:3 –
Patryk Kamiński (44’), 4:3 – Patryk
Kamiński (56’) 
PIAST: B. Kubiak – K. Kubiak (88’
Kowalski), A. Kurzawa, Wosiek,
Ratajczak – Kamiński, Szymanowski,
Snela, K. Jędrzejak (34’Janowski) –
Olikiewicz, Kokot (80’ E. Jędrzejak) 
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Nie dziel ne star cie Bia łe go Or ła Koź -
min Wlkp. z GKS -em Som pol no nie
by ło po ka zem kunsz tu pił kar skie go.
Po za cię tej wal ce, w trak cie któ rej
sę dzia po ka zał aż czte ry czer wo ne
kart ki, go spo da rze wy gra li 2: 1.

Miej sco wi ob ję li pro wa dze nie w 27.
mi nu cie. Po strza le z rzu tu wol ne go bram -
karz przy jezd nych wy bił pił kę przed sie -
bie, do padł do niej Fa bian Wo siek i wpa ko -
wał do siat ki. Go ście wy rów na li w 57. mi -
nu cie. Po da le kim po da niu fut bo lów kę
w po lu kar nym Or łów prze jął Prze my sław
Jan kow ski i po ko nał Pa try ka Szul ca. 

W 71. mi nu cie sfau lo wa ny w po lu
kar nym GKS -u zo stał szar żu ją cy F. Wo -
siek, a Mar cin Kacz ma rek wy ko rzy stał je -
de nast kę. 

Za wod ni cy obu dru żyn twar do wal -

czy li na bo isku, a do te go czę sto wda wa li
się w py sków ki. Efek tem te go by ły aż czte -
ry czer wo ne kart ki, w tym trzy dla go ści.

W na stęp nej ko lej ce Bia ły Orzeł za gra
na wy jeź dzie z Wil ka mi Wil czyn. 

(GRZE LO)
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Po dzia łem punk tów za koń czy ło
się nie dziel ne spo tka nie Astry
Kro to szyn z Po lo nu sem Ka zi -
mierz Bi sku pi. Wy nik me czu
otwo rzył Szy mon Jan kow ski,
a po kil ku mi nu tach ry wa le wy -
rów na li. Na tym emo cje się
skoń czy ły. 

Miej sco wi przy stę po wa li do te go me -
czu bez kon tu zjo wa ne go Da riu sza Rey -
era. Z ko lei w dru giej po ło wie ura zu na ba -
wił się Ka rol Kry stek, któ ry opu ścił bo -
isko ze skrę co nym sta wem sko ko wym. Je -
go wy stęp w po je dyn ku z Or łem Mro czeń
stoi pod zna kiem za py ta nia.

W 23. mi nu cie po do środ ko wa niu

z rzu tu roż ne go naj przy tom niej w po lu
kar nym za cho wał się Szy mon Jan kow ski,
po ko nu jąc bram ka rza go ści strza łem gło -
wą. W 27. mi nu cie Krzysz tof Sło wiń ski
do pro wa dził do wy rów na nia.

Kro to szy nia nie mie li szan sę strze lić
zwy cię skie go go la w ostat nich se kun dach
spo tka nia. Po za gra niu wpro wa dzo ne go
z ław ki re zer wo wych Do mi ni ka Pi wo wa -
ra w ide al nej sy tu acji zna lazł się Da mian
Gme rek, ale źle ude rzył pił kę i bram karz
Po lo nu sa wy szedł z te go obron ną rę ką. 

(GRZE LO)
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Orły wygrały bitwę

PIŁKA NOŻNA

Pięć minut emocji 

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
– GKS Sompolno 2:1 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Fabian Wosiek (27’),
1:1 – Przemysław Jankowski (57’), 2:1
– Marcin Kaczmarek (71’ karny)
CZERWONE KARTKI: Marcin Kaczmarek
(93’) - Filip Wieczorek (70’), Mateusz
Przytuła (73’), Szymon Predecki (93’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Lis (63’
Jagodziński), Konopka, Kaczmarek,
Bierła – T. Miedziński (84’ M.
Miedziński), Oleśków (76’ Ratajczyk),
Błażejczak (86’ Borowczyk), Wosiek,
Maciejewski – Kamiński 

Astra Krotoszyn – Polonus
Kazimierz Biskupi 1:1 (1:1)

BRAMKI: 1:0 – Szymon Jankowski (23’
głową) 1:1 – Krzysztof Słowiński (27’)
ASTRA: Jarysz – Polowczyk, Jankowski,
Olejnik, Krystek (57’ Kuszaj),
Stachowiak, Juszczak, Mizerny, Budziak,
Gmerek, Paczków (70’ Piwowar)


