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DZIŚ W NU ME RZE:
� CHARYTATYWNIE

Maciuś chce stanąć 
na dwie nogi

Czytaj na str. 2

� NA SYGNALE

Kolejne podpalenie 
na koncie 13-letniego
piromana

Czytaj na str. 3

� NA SYGNALE

46-letni mężczyzna
podpalił wiatę 
z balotami słomy 

Czytaj na str. 3

� SŁUŻBA ZDROWIA

Nowy kierownik
Oddziału Onkologii
Klinicznej 
w Krotoszynie

Czytaj na str. 5

� MOTORYZACJA

Dodatek TWÓJ
SAMOCHÓD

Czytaj na str. 6-7

� DODATEK

TWOJA EDUKACJA
Czytaj na str. 10-14

PLEBISCYT

Michał Fabianowski
SPORTOWCEM ROKU 2018!

W pią tek w Re stau ra cji Le śni czów -
ka w Kro to szy nie od by ła się Po wia -
to wa Ga la Spor tu, po łą czo na z Cha -
ry ta tyw nym Ba lem Spor tow ca.
W trak cie im pre zy pod su mo wa li śmy
Ple bi scyt Spor to wiec Po wia tu Kro to -
szyń skie go 2018 pod pa tro na tem
sta ro sty kro to szyń skie go. Nie za bra -
kło wzru sza ją cych chwil oraz wspa -
nia łej za ba wy na par kie cie.

Zda niem na szych Czy tel ni ków Spor -
tow cem Ro ku 2018 był Mi chał Fa bia now -

ski, su mo ka re pre zen tu ją cy To wa rzy stwo
Atle tycz ne Ro zum Kro to szyn. Spor to wą
Oso bo wo ścią Ro ku 2018 zo stał Sła wo mir
Gru cha ła, dy rek tor Gmin ne go Ośrod ka
Spor tu w Koź mi nie Wiel ko pol skim. Spo -
śród im prez spor to wych naj więk sze uzna -
nie zy skał pił kar ski tur niej Sum mer Cup,
tym sa mym de tro ni zu jąc za wo dy LO Gin -
LAB, któ re trium fo wa ły w dwóch po -
przed nich edy cjach ple bi scy tu.

Mia no Spor to wej Na dziei Po wia tu
Kro to szyń skie go przy zna no Ju lii Bie law -
nej, pły wacz ce KS Kro tosz Kro to szyn.

W trak cie ga li na gro dzi li śmy tak że Czy -
tel ni ków, któ rzy gło so wa li w na szym ple -
bi scy cie.

Go ściem spe cjal nym im pre zy by ła le -
gen da po znań skie go Le cha – Piotr Re iss.
Co nie zwy kle waż ne, nasz spor to wy bal
był cha ry ta tyw ny, al bo wiem po sta no wi li -
śmy wes przeć Krzysz to fa Jan kow skie go,
któ ry zma ga się z po waż ną cho ro bą.

(GRZE LO)

WIĘ CEJ NA TEN TE MAT 
NA STRO NACH 8-9
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Kil ku let ni Ma ciuś Wie le biń ski ze
Smo lic prze szedł już bar dzo wie le.
Los nie szczę dził te go chłop ca. Obec -
nie je go ro dzi na zbie ra pie nią dze
na pro te zę no gi, po nie waż Ma ciuś
po ru sza się na wóz ku.

Ma ły smo li cza nin prze szedł już cho -
ro bę no wo two ro wą – neu ro bla sto mę.
Mu siał pod dać się che mio te ra pii i ra dio te -
ra pii. Gdy wy da wa ło się, że cho ro ba zo -
sta ła po ko na na i chłop czyk bę dzie mógł
nor mal nie funk cjo no wać, 26 lip ca 2018
ro ku zda rzył się wy pa dek – Ma ciuś
wpadł pod ko ła sa mo cho du cię ża ro we go.

Na sku tek te go zda rze nia am pu to wa no
mu no gę. 

Te raz po trzeb na jest pro te za, by chło -
piec mógł cho dzić. Jed no ra zo wy koszt to
dla ro dzi ny ogrom ny wy da tek. Dla te go
wro cław ska Fun da cja Vo tum, któ rej pod -
opiecz nym jest Ma ciuś, zor ga ni zo wa ła dla
nie go pu blicz ną zbiór kę pie nię dzy na por -
ta lu www.sie po ma ga.pl. Po trze ba kwo ta
to po nad 60 ty się cy zło tych. Ape lu je my
więc o wspar cie dla ma łe go miesz kań ca
na sze go po wia tu. Szcze gó ły znaj dzie cie
pod ad re sem www.sie po ma ga.pl/ma ciej -
-wie le bin ski. 

(AN KA)

CHARYTATYWNIE

Pomóżmy Maciusiowi
stanąć na dwie nogi

17 lu te go na dro dze kra jo wej nr 36
w miej sco wo ści Smo li ce do szło
do ko li zji dro go wej z udzia łem
dwóch miesz kań ców gmi ny Ko by lin.
Jak usta li ła po li cja, obaj by li w sta -
nie nie trzeź wym.

– Otrzy ma li śmy zgło sze nie, że sa mo -
chód oso bo wy mar ki Peu ge ot wje chał
w ba rier kę – mó wi Piotr Szcze pa niak
z KPP w Kro to szy nie. – Na miej scu za sta -
no jed ne go z męż czyzn, był pi ja ny. Twier -
dził, że to nie on kie ro wał au tem i nie wie,

kto pro wa dził. Po tej roz mo wie i na pod -
sta wie re la cji osób po stron nych oka za ło
się, że sa mo cho dem po dró żo wał jesz cze
je den męż czy zna, któ ry od da lił się z miej -
sca ko li zji. Zo stał za trzy ma ny. Rów nież
za rze kał się, że nie pro wa dził po jaz du. 

Uczest ni cy ko li zji to miesz kań cy
gmi ny Ko by lin w wie ku 37 i 49 lat. Tra fi -
li do po li cyj ne go aresz tu. – Je śli ża den
z nich się nie przy zna, usta li my kie ru ją ce -
go po oglę dzi nach po jaz du – do da je P.
Szcze pa niak.

(NO VUS)

NA DRODZE

Pijani wjechali na barierkę

15 lu te go na dro dze kra jo wej
w miej sco wo ści No wa Ob ra (gmi na
Koź min Wlkp.) do szło do zde rze nia
dwóch po jaz dów. Je den z sa mo cho -
dów wy lą do wał w ro wie. 

Ruch dro go wy zo stał za blo ko wa ny
i wy zna czo no ob jaz dy. Po szko do wa ne

oso by zna la zły się pod opie ką Ze spo łu Ra -
tow nic twa Me dycz ne go. Stra ża cy z ko lei
odłą czy li aku mu la to ry, kie ro wa li ru -
chem, a po nad to, ze wzglę du na ist nie ją ce
za gro że nie, po da li prąd pia ny ga śni czej
na je den z po jaz dów. 

W wy pad ku uczest ni czy ło pięć osób,
spo śród któ rych trzy za bra no do szpi ta la.

Po czyn no ściach po li cyj nych i za bra niu
roz bi tych aut przez po moc dro go wą z jezd -
ni usu nię to po zo sta ło ści po zda rze niu. 

– Na miej scu wstęp nie usta lo no, że
kie ru ją ca sa mo cho dem mar ki Re nault
Me ga ne miesz kan ka gmi ny Koź min
Wlkp. z nie usta lo nej przy czy ny zje cha ła
na prze ciw le gły pas jezd ni i ude rzy ła
w pra wi dło wo ja dą cy po jazd mar ki Lan -
cia, któ rym kie ro wał miesz ka niec po wia -
tu słu pec kie go – in for mu je Piotr Szcze pa -
niak z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. – Spraw czy ni zda rze nia
oraz pa sa że ro wie Lan cii zo sta li od wie zie -
ni do szpi ta la. Wszy scy by li trzeź wi. Po li -
cjan ci wraz z tech ni kiem kry mi na li sty ki
do ko na li oglę dzin miej sca ko li zji. Po jaz dy
zo sta ły za bez pie czo ne. Pro wa dzo ne są
czyn no ści w ce lu usta le nia oko licz no ści
i przy czyn te go zda rze nia. We dług kie ru -
ją cej sa mo cho dem Re nault Me ga ne, po -
jazd ja dą cy przed nią skrę cał w pra wo,
przez co pró bo wa ła za ha mo wać i stra ci ła
pa no wa nie nad swo im au tem – do da je
funk cjo na riusz. 

(NO VUS)

NA DRODZE

Zderzenie na krajówce
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16 lu te go do szło do po ża ru na klat -
ce scho do wej w bu dyn ku wie lo ro -
dzin nym na ul. Flo riań skiej w Kro to -
szy nie. Du że za dy mie nie utrud nia ło
miesz kań com opusz cze nie obiek tu.
Jak się oka za ło, pod pa le nia do ko -
nał 13-la tek, któ ry nie daw no pod ło -
żył ogień w ko ście le pw. Św. Pio tra
i Paw ła, a wcze śniej po dob nych czy -
nów do pu ścił się w Mi li czu.

Na miej sce skie ro wa no trzy 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.
Na klat ce scho do wej przy wej ściu głów -
nym do bu dyn ku znaj do wał się wó zek
dzie cię cy, któ ry pa lił się w ca łej ob ję to ści.
Pa no wa ło du że za dy mie nie. Obiekt zdo -
ła ło opu ścić dzie sięć osób.

W pierw szej fa zie dzia łań stra ża cy po -
da li je den prąd ga śni czy pia ny sprę żo nej
na pa lą cy się wó zek, po czym otwo rzy li
okna na klat ce scho do wej i przy stą pi li
do me cha nicz ne go od dy mia nia bu dyn ku.

Urzą dze nia mi po mia ro wy mi spraw dzo no
skład po wie trza na klat ce scho do wej. Na -
stęp nie ra tow ni cy ewa ku owa li po zo sta łych
miesz kań ców i jed no cze śnie kon ty nu owa li
od dy mia nie. Lo ka to ra mi za jął się Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go. Le karz pod jął
de cy zję o prze trans por to wa niu czwór ki
dzie ci oraz ko bie ty w cią ży do szpi ta la. 

Po od dy mie niu wszyst kich lo ka li
urzą dze nia mi po mia ro wy mi spraw dzo no
ca ły obiekt. Za gro żeń nie stwier dzo no,
więc miesz kań cy mo gli wró cić do swo ich
miesz kań.

– Po li cjan ci za trzy ma li 13-let nie go
miesz kań ca Kro to szy na, któ ry wcze śniej
do ko nał pod pa le nia w ko ście le pw. Św.
Pio tra i Paw ła. Zo stał prze słu cha ny
w obec no ści ma my i przy znał się do wi -
ny – in for mu je Piotr Szcze pa niak, ofi cer
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. 13-lat ka za trzy ma no
w pla ców ce opie kuń czej. Je go spra wą zaj -
mie się sąd ro dzin ny.

(NO VUS)

17 lu te go w Sta rym gro dzie w ogniu
sta nę ła drew nia na wia ta wraz z ma -
ga zy no wa ną w niej sło mą. Przy czy -
ną po ża ru by ło pod pa le nie. Po li cja
już za trzy ma ła spraw cę. Ak cja ga śni -
cza trwa ła kil ka na ście go dzin.

W dzia ła niach udział bra ły czte ry za -
stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie i sie dem z jed no stek
OSP – z Ku kli no wa, Ko by li na, Wy ga no -
wa, Ła giew nik, Kro to szy na oraz Be nic.
Po ża rem ob ję ta by ła drew nia na wia ta, wy -
peł nio na ba lo ta mi ze sło mą. Osób po -
szko do wa nych na szczę ście nie by ło.

Po za bez pie cze niu te re nu ak cji stra -
ża cy przy stą pi li do po da wa nia prą dów
wo dy na pa lą cą się sło mę. Utwo rzo no
dwa od cin ki bo jo we. Pierw szy po dej mo -
wał dzia ła nia ga śni cze, a za da niem dru -
gie go od cin ka by ło za pew nie nie cią gło ści
po da wa nia środ ka ga śni cze go po przez
zbu do wa nie ma gi stra li prze sy ło wej z wę -
ży tłocz nych W110. Sta no wi sko wod ne
utwo rzo no w opar ciu o na tu ral ny ciek
wod ny, znaj du ją cy się w od le gło ści 800
me trów od miej sca po ża ru.

Po stłu mie niu ognia przy stą pio no
do wy wo że nia tlą cych się ba lo tów na po -
bli skie po le, gdzie je do ga sza no. Dłu go -

trwa ła ak cja sta no wi ła du ży wy si łek dla
ra tow ni ków, dla te go pod ję to de cy zję
o wy mia nie stra ża ków, dys po nu jąc
na miej sce ko lej ne za stę py.

– Dziel ni co wy pod czas ob cho du
swo je go re jo nu za uwa żył, że na jed nym
z pól pa li się wia ta wy peł nio na ba lo ta -
mi – mó wi Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra -
so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. – Po wia do mił o tym fak -
cie dy żur ne go i straż po żar ną. Po prze -
pro wa dze niu roz mo wy ze świad kiem
dziel ni co wy usta lił, że chwi lę przed po -
ża rem w po bli żu wia ty wi dzia ny był
męż czy zna. Świa dek nie do strzegł sa me -
go fak tu pod pa le nia, ale po twier dził, że
po odej ściu męż czy zny za czę ło się pa lić.

Dziel ni co wy wraz z pa tro lem udał się
na po szu ki wa nie po ten cjal ne go spraw cy.
Za trzy ma no 46-let nie go miesz kań ca
gmi ny Kro to szyn, któ ry był w sta nie sil -
ne go upo je nia al ko ho lo we go. Nie był
w sta nie pod dać się ba da niu na za war -
tość al ko ho lu. Wstęp nie przy znał się
do pod pa le nia sto gu sło my. W trak cie
prze szu ka nia od dał do bro wol nie za pał -
ki, któ ry mi praw do po dob nie do pro wa -
dził do po ża ru. Umiesz czo no go w po li -
cyj nym aresz cie w ce lu wy trzeź wie nia.
Zo sta ną mu po sta wio ne za rzu ty. Stra ty
po wsta łe w wy ni ku po ża ru osza co wa no
wstęp nie na 300 ty się cy zło tych – do da -
je P. Szcze pa niak.

(NO VUS)

3Na Sygnale
KROTOSZYN

13-letni piroman 
znów podpalił 

STARYGRÓD

Spłonęła wiata z balotami słomy
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16 lu te go w Ko na rze wie zor ga ni zo -
wa no uro czy stość z oka zji set nej
rocz ni cy walk po wstań czych
pod Zdu na mi. Or ga ni za to ra mi
przed się wzię cia by ły Sto wa rzy sze -
nie,, Ra zem dla Ko na rze wa”, To -
wa rzy stwo Pa mię ci Po wsta nia
Wiel ko pol skie go 1918-1919 oraz
Mu zeum Re gio nal ne im. Hie ro ni -
ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie. 

W uro czy sto ści udział wzię li przed -
sta wi cie le sa mo rzą du po wia tu oraz gmi -
ny Zdu ny, soł tys i Ra da So łec ka Ko na rze -
wa, a tak że re pre zen tan ci miej sco wych
or ga ni za cji spo łecz nych – KGW i OSP,
jak rów nież To wa rzy stwa Mi ło śni ków
i Ba da czy Zie mi Kro to szyń skiej.

Piotr Mi ko łaj czyk, dy rek tor kro to -
szyń skie go mu zeum, wy gło sił pre lek cję
„Za nim wy bu chły wal ki. Po wsta nie wiel -
ko pol skie na Zie mi Kro to szyń skiej
do koń ca stycz nia 1919 ro ku”. Z ko lei dr
Edward Jo kiel, pre zes To wa rzy stwa Pa -
mię ci Po wsta nia Wiel ko pol skie go 1918-
1919, opo wie dział o Ko na rze wie pod czas
walk po wstań ców wiel ko pol skich
w 1919 ro ku. W czę ści ar ty stycz nej za -
pre zen to wa li się ucznio wie kla sy IV Szko -
ły Pod sta wo wej w Basz ko wie pod kie run -
kiem Ewy Fy nyk.

W dru giej czę ści uro czy sto ści od sło nię -
ta zo sta ła ta bli ca pa miąt ko wa, po świę co -
na po wstań com wiel ko pol skim, po cho dzą -
cym z Ko na rze wa. War tę ho no ro wą peł ni li
dru ho wie z OSP Ko na rzew oraz „po wsta -
niec” Piotr. Fun da to rem ta bli cy jest E. Jo -
kiel, zaś ste laż mo cu ją cy nie od płat nie wy -
ko nał przed się bior ca z Ko na rze wa – Ma rek
So bań ski z fir my SOB ME TAL. 

Na ta bli cy pa miąt ko wej wid nie ją na -
zwi ska po wstań ców z Ko na rze wa, od zna -
czo nych Wiel ko pol skim Krzy żem Po -
wstań czym. Są to Jó zef Bie law ny, Piotr
Bie law ny, Jan Cza cho rek, To masz Cza -
cho rek, Jó zef Czu bak, Woj ciech Czu bak,
To masz Dwor ni czak, An drzej Kot, Le on
Maj chrzak, Ma ria Paw łow ska, Sta ni sław
Pa siecz ny, Jan Pła czek, Sta ni sław Sta cho -
wiak, Fran ci szek Stró żyk, Ka zi mierz

Szczu rek, Kon stan ty To kar ski, Mie czy -
sław To kar ski, Jó zef Wło dar czyk, Jan
Woj cie chow ski, Piotr Woj cie chow ski.

Od sło nię cia ta bli cy do ko na li wi ce sta -
ro sta Pa weł Ra do jew ski i bur mistrz Zdun
To masz Chu dy. Apel Pa mię ci pro wa dził
E. Jo kiel. Na stęp nie zło żo no wią zan ki
kwia tów oraz zni cze. Z ko lei dzie ci i mło -
dzież z Ko na rze wa usta wi ły świa teł ka pa -
mię ci ku czci ko na rzew skich po wstań -
ców. Uczest ni cy uro czy sto ści od śpie wa li
„Ro tę”. Na ko niec przed sta wi cie le Sto wa -
rzy sze nia „Ra zem dla Ko na rze wa”, so łec -
twa oraz TPPW 1918-19 uda li się
pod wia dukt ko le jo wy, w oko li cach któ re -
go w lu tym 1919 to czy ły się wal ki po -
wstań cze.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

O tym zwycięstwie należy pamiętać



5Ludzie

Od dział On ko lo gii Kli nicz nej w Kro to szy -
nie ma no we go kie row ni ka. Zo stał nim
dr n. med. Krzysz tof Roż now ski zPo zna -
nia. Od 26 lat zaj mu je się le cze niem no -
wo two rów, spe cja li zu je się w le cze niu
ra ka prze wo du po kar mo we go.

Krzysz tof Roż now ski jest ab sol wen -
tem Wy dzia łu Le kar skie go Aka de mii Me -
dycz nej im. Ka ro la Mar cin kow skie go
w Po zna niu. Dy plom le kar ski uzy skał
w 1992. Po stu diach roz po czął pra cę
na Od dzia le Che mio te ra pii Szpi ta la Kli -
nicz ne go Prze mie nie nia Pań skie go Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go im. K. Mar cin -
kow skie go w Po zna niu (1993-2016). Po -
mię dzy 2003 a 2015 był rów nież na uczy -
cie lem aka de mic kim w Ka te drze i Kli ni ce
On ko lo gii Uni wer sy te tu Me dycz ne go
w Po zna niu.

Dok to ry zo wał się pra cą po świę co ną
za leż no ścia mi po mię dzy mu ta cja mi ge -
nów na praw czych a pre dys po zy cja mi do za -
cho ro wa nia na ra ka pier si u ko biet. Po za
wy kry ciem i opi sa niem po raz pierw szy
mu ta cji w ge nie NBS, zwięk sza ją cej ry zy ko
za cho ro wa nia na ra ka pier si, w swo jej pra cy
dok tor skiej wy ka zał więk szą sku tecz ność
che mio te ra pii w tej gru pie cho rych. Dr
Roż now ski jest au to rem wie lu ar ty ku łów
na uko wych do ty czą cych on ko lo gii, pu bli -
ko wa nych w pol skich i an giel sko ję zycz nych
ma ga zy nach le kar skich. 

Na le ży do Pol skie go To wa rzy stwa On -
ko lo gicz ne go. W ko lej nych la tach pra cy dr
Roż now ski był or dy na to rem Od dzia łu On -
ko lo gii Kli nicz nej i dy rek to rem me dycz -
nym Cen trum Me dycz ne go Mał go rza ta
w Śre mie, a po za koń cze niu je go dzia łal no -
ści or dy na to rem Śrem skie go Ośrod ka On -
ko lo gicz ne go Bo na Spe, rów nież w Śre mie.

– Kie dy roz po czy na łem pra cę, on ko -
lo dzy dys po no wa li za le d wie kil ko ma cy to -
sta ty ka mi, któ ry mi le czo no cho rych na ra -
ka – mó wi Krzysz tof Roż now ski. – Mia -
łem jed nak prze świad cze nie, że ta dzie dzi -
na me dy cy ny bę dzie się roz wi jać i bę dzie
moż na wie le do bre go zro bić dla cho rych.
Wy bór spe cja li za cji był więc świa do my.
Wie dzia łem, że bę dzie to trud ne za da nie,

ale po trak to wa łem je ja ko wy zwa nie. Gdy
przy szedł czas, by wy spe cja li zo wać się w le -
cze niu kon kret nych no wo two rów, z tych
sa mych po wo dów za in te re so wa łem się le -
cze niem no wo two rów prze wo du po kar -
mo we go – je lit oraz żo łąd ka.

Dzi siaj on ko lo gia dys po nu je sze ro kim
wa chla rzem le ków. Nie ustan nie pro wa dzo -
ne są ba da nia w za kre sie na uk pod sta wo -
wych, dzię ki któ rym po zna je my co raz le -
piej na tu rę ko mór ki no wo two ro wej, me -
cha ni zmy jej po wsta wa nia i funk cjo no wa -
nia, co po zwa la kon stru ować co raz sku tecz -
niej sze le ki. On ko lo gia dys po nu je też co raz
sku tecz niej szy mi spo so ba mi za po bie ga nia
po wsta wa nia no wo two rów oraz ich wcze -
sne go wy kry wa nia. Rów nież zna czą cy roz -
wój ra dio te ra pii oraz chi rur gii on ko lo gicz -
nej po zwa la ją na uzy ski wa nie co raz lep -
szych wy ni ków le cze nia pa cjen tów cho ru ją -
cych na no wo two ry.

We dług no we go kie row ni ka od dzia łu
ma my wpraw dzie do czy nie nia z dra ma -
tycz nym wzro stem licz by za cho ro wań
na ra ka, ale dzię ki po stę po wi me dy cy ny co -
raz więk sza licz ba cho rych mo że być wy le -
czo na, a u po zo sta łych uzy sku je się zna czą -
ce wy dłu że nie ży cia z za cho wa niem je go
do brej ja ko ści.

Dok tor po da je przy kład cho rych z roz -
sia nym ra kiem je li ta gru be go. Kil ka dzie siąt
lat te mu ta cy lu dzie prze ży wa li śred nio 3-6
mie się cy. Dzię ki wpro wa dze niu co raz sku -
tecz niej szych le ków, da ją cych mniej efek -
tów ubocz nych, oraz współ pra cy in ter dy -
scy pli nar nej dzi siaj cho rym z ra kiem je lit,

po za sto so wa niu kom plek so we go le cze nia,
moż na prze dłu żyć ży cie do 3-4 lat. 

– Wie le no wo two rów w sta dium roz -
sie wu z cho rób śmier tel nych, na któ re daw -
niej umie ra ło się bar dzo szyb ko, sta ło się
cho ro ba mi prze wle kły mi. Mi mo że nie
moż na ich cał ko wi cie wy eli mi no wać z or -
ga ni zmu, dzię ki sta łe mu przyj mo wa niu le -
ków nie mu szą one pro wa dzić do śmier ci.
Sku tecz ne le cze nie po zwa la zna czą co prze -
dłu żyć ży cie i zmi ni ma li zo wać do le gli wo ści
ta kie jak ból – stwier dza on ko log, do da jąc,
że w wie lu przy pad kach no wo two rów
wcze śnie wy kry wa nych, nie po sia da ją cych
prze rzu tów, współ cze sna on ko lo gia po zwa -
la na cał ko wi te wy le cze nie.

Dok tor Roż now ski pod kre śla, że le cze -
nie on ko lo gicz ne to le cze nie ze spo ło we,
w któ rym bie rze udział za rów no pa cjent,
jak i ze spół le ka rzy róż nych spe cja li za cji: on -
ko lo gów, ra dio te ra peu tów, pa to lo gów, chi -
rur gów, ra dio lo gów, far ma ceu tów, a tak że
die te ty ków, psy cho lo gów czy psy chia -
trów. – Za wsze trak tu ję pa cjen ta ja ko istot -
ne go człon ka na sze go ze spo łu te ra peu tycz -
ne go. Cho ry po wi nien wie dzieć jak naj wię -
cej o swo jej cho ro bie, jej na tu rze, za awan so -
wa niu i ro ko wa niu, ale tak że o moż li wych
for mach le cze nia, szan sach na wy zdro wie -
nie lub prze dłu że nie ży cia. Po wi nien też
świa do mie zga dzać się na za sto so wa nie
okre ślo nej me to dy le cze nia. Je śli chce skon -
sul to wać na szą dia gno zę i spo sób le cze nia
z in nym spe cja li stą, nie mam nic prze ciw -
ko. Do każ de go cho re go na le ży pod cho dzić
in dy wi du al nie. Je śli to ko niecz ne, trze ba
stop nio wać in for ma cje o je go sta nie zdro -
wia i ro ko wa niu – oznaj mia K. Roż now ski.

On ko log przy zna je, iż cza sem zda rza
się, że pa cjent nie chce wie dzieć, ja ki jest
stan je go zdro wia i ja kie są ro ko wa nia. Je śli
wy ra zi to zde cy do wa nie, w da nym mo -
men cie, zda niem Roż now skie go, nie na le ży
mu udzie lać ta kich in for ma cji. Trze ba być
jed nak go to wym, by na każ dym eta pie le -
cze nia prze ka zać cho re mu ak tu al ną in for -
ma cję o je go sta nie zdro wia. 

– Z mo je go do świad cze nia wy ni ka, że
pa cjen ci, któ rzy po cząt ko wo nie chcą wie -
dzieć, ja ki jest stan ich zdro wia, i mó wią:

„pan dok tor naj le piej wie, jak mnie le czyć,
pro szę to ro bić”, po ja kimś cza sie sa mi do -
ma ga ją się in for ma cji o swo jej cho ro bie.
Ozna cza to, że w tym mo men cie są go to wi
na przy ję cie in for ma cji od le ka rza. Wte dy
na le ży z ni mi du żo roz ma wiać – uwa ża no -
wy kie row nik od dzia łu on ko lo gii.

Dr Roż now ski po twier dza, że wie lu
cho rych prze cho dzi przez pod ręcz ni ko -
we eta py swo jej re ak cji na cho ro bę,
od we wnętrz ne go szo ku, po przez gniew -
-bunt, apa tię i zre zy gno wa nie, do po go -
dze nia się z fak tem cho ro by i roz po czę cia
wal ki o sie bie.

Są jed nak i ta cy, któ rzy bar dzo szyb ko,
po wia do mo ści o cho ro bie, prze cho dzą
do eta pu wal ki. Są rów nież i ta cy, któ rzy
mo gą za trzy mać się na któ rymś z wcze -
śniej szych eta pów. – Każ de mu pa cjen to wi
na le ży po świę cić mak sy mal nie moż li wą
ilość cza su, roz ma wiać z nim, wspo ma gać,
od po wia dać na py ta nia – mó wi on ko log.
Zwra ca też uwa gę na nie zwy kle istot ną ro -
lę psy cho lo ga kli nicz ne go, któ re go za da -
niem jest wspar cie psy cho lo gicz ne cho -
rych. Waż ne są rów nież re la cje z per so ne -
lem pie lę gniar skim, któ ry spę dza wie le
cza su z cho rym.

We dług dra Roż now skie go za le tą
mniej szych od dzia łów, ta kich jak w Kro to -
szy nie, jest to, że w po rów na niu z du ży mi
ośrod ka mi kli nicz ny mi, gdzie przyj mo wa -
na jest du ża ilość pa cjen tów, cho rych jest
mniej, a co za tym idzie – moż na po świę cić
im wię cej cza su i uwa gi. – Dla mnie pa -
cjent, któ re go le czy my, jest kon kret nym
czło wie kiem, ze swo ją hi sto rią i swo imi oba -
wa mi, lę ka mi i cier pie niem, któ re go do -
tknę ło, a nie ko lej nym przy pad kiem cho ro -
bo wym czy sta ty stycz nym nu me rem – za -
zna cza dr Roż now ski. We dług nie go od -
dział on ko lo gicz ny pro wa dzić bę dzie da lej
che mio te ra pię w le cze niu wszyst kich moż -
li wych no wo two rów. Cho dzi o to, by co raz
wię cej osób ko rzy sta ło z od dzia łu w Kro to -
szy nie za miast jeź dzić do du żych ośrod ków
w mia stach wo je wódz kich. Ze wzglę du
na swo je do świad cze nie w le cze niu no wo -
two rów prze wo du po kar mo we go – ta kich
pa cjen tów jest nie ste ty co raz wię cej – dr
Roż now ski chce w jak naj lep szy spo sób po -
ma gać im w Kro to szy nie.

Na wią za na zo sta nie rów nież ści sła

współ pra ca z od dzia łem chi rur gicz nym
w kro to szyń skim szpi ta lu, gdzie wy ko ny -
wa ne są za bie gi chi rur gicz ne w za kre sie no -
wo two rów żo łąd ka i je li ta gru be -
go. – Chciał bym, aby w Kro to szy nie pro -
wa dzo ne by ło kom plek so we le cze nie pa -
cjen tów z te go ro dza ja mi no wo two -
rów – stwier dza Roż now ski. W przy pad -
kach (bez wzglę du na ro dzaj no wo two ru),
któ re wy ma gać bę dą współ dzia ła nia
z ośrod ka mi o wyż szym stop niu re fe ren cyj -
no ści, cho rzy – jak to by ło do tej po ry – kie -
ro wa ni bę dą do in nych spe cja li stów. Na dal
pro wa dzo ne bę dzie le cze nie męż czyzn z ra -
kiem ją dra. Spe cja li stą w tej dzie dzi nie był
zmar ły nie daw no dr Grze gorz Świą to niow -
ski, po przed ni kie row nik od dzia łu. Le ka rze
i pie lę gniar ki od dzia łu ko rzy stać bę dą
z prze ka za ne go przez nie go do świad cze nia.

Na od dzia le, oprócz kie row ni ka, za -
trud nio nych jest jesz cze dwo je le ka rzy: Syl -
wia Ce te ra i Wal de mar Czech. Do świad -
czo nym ze spo łem pie lę gniar skim kie ru je
Pau li na Krut kie wicz. In te gral ną czę ścią le -
cze nia cho rych jest dzia łal ność po rad ni on -
ko lo gicz nej. Przyj mo wać bę dą w niej dr
Krzysz tof Roż now ski oraz lek. Wal de mar
Czech i lek. Piotr Ko bie lak.– Roz po czy -
nam pra cę w kro to szyń skim Od dzia le On -
ko lo gii Kli nicz nej. Je stem przy go to wa ny
do pod ję cia no wych wy zwań oraz
do współ pra cy z ca łym ze spo łem od dzia łu
i po zo sta ły mi jed nost ka mi szpi ta la – za -
pew nia no wy kie row nik.

OPRAC. (NO VUS)

SP ZOZ KROTOSZYN

Nowy kierownik oddziału onkologicznego
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Spor tow cem Ro ku 2018 zo stał Mi chał Fa bia now ski! Su mo ka re pre zen tu ją cy To wa rzy stwo Atle tycz ne Ro zum Kro to szyn o za le d -
wie 0,1 pro cen ta gło sów wy prze dził Ka ro la Olej ni cza ka (bie gi, KS Kro tosz). Trze cią po zy cję za jął Aron Ro zum (su mo, TA Ro zum Kro to -
szyn). Na ko lej nych lo ka tach upla so wa li się Prze my sław Paw lic ki (dart, Sto wa rzy sze nia Kro to szyń ska Li ga Dar ta), Syl wia Bart ko wiak
(pił ka ręcz na pla żo wa, BHT GRU Piotr ków Try bu nal ski), We ro ni ka Po łczyń ska (bi lard, UKS Bi la Zdu ny), We ro ni ka Kar wik (bi lard, UKS
Bi la Zdu ny), Ali cja Ko wań dy (ta ekwon do, MUKS Bia łe Ty gry sy Ja ro cin), Szcze pan Zim mer mann (trój bój si ło wy, SAC Ur sus Kro to szyn),
Pa tryk Fol ty no wicz (siat ków ka, UMKS MOS Wo la War sza wa).

Na Spor to wą Oso bo wość Ro ku 2018 na si Czy tel ni cy wy bra li Sła wo mi ra Gru cha łę, dy -
rek to ra Gmin ne go Ośrod ka Spor tu w Koź mi nie Wiel ko pol skim. Dru gą lo ka tę za jął Piotr
Bie law ski – tre ner i za wod nik ka ra te w ASW Nip pon Kro to szyn, a trze ci był Cze sław
Rosz czak – we te ran aren lek ko atle tycz nych, re pre zen tu ją cy UKS Olim pij czyk Po go rze la. 

Mia no Spor to wej Na dziei Po wia tu Kro to szyń skie go przy zna no Ju lii Bie law nej, pły wacz ce
KS Kro tosz Kro to szyn. No mi no wa ni by li tak że Mar cel Cza prac ki (pił ka noż na, UKS Aka -
de mia Ta len tów Kro to szyn) oraz Mo ni ka Jad czak (bie gi, Kro to szyń ska Gru pa Bie go wa).
Dla Spor to wej Na dziei Po wia tu sta ro sta kro to szyń ski ufun do wał rocz ne sty pen dium.

Ga lę tra dy cyj nie pro wa dzi li – jak za wsze spraw nie i z hu mo rem – Wal de mar Wro nec ki
ze Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to szy nie oraz Da niel Bor ski – wy daw ca Ga ze ty Lo kal -
nej KRO TO SZYN.

Spo śród im prez spor to wych naj więk sze uzna nie zy skał pił kar ski tur niej Sum mer Cup.
W mi nio nym ro ku od by ła się już dzie sią ta edy cja tej im pre zy. 

PLEBISCYT

Uroczyście! Charytatywnie! Zabawowo!     
Za nami IV Gala Sportowa GLK!

Już po raz czwar ty zor ga ni zo wa li śmy
Ple bi scyt Spor to wiec Po wia tu Kro to -
szyń skie go 2018 pod pa tro na tem sta -
ro sty kro to szyń skie go. W pią tek w Re -
stau ra cji Le śni czów ka od by ła się Po -
wia to wa Ga la Spor tu, w trak cie któ rej
na gro dzi li śmy lau re atów na szej za ba -
wy. Po raz trze ci zwy cię żył przed sta wi -
ciel su mo, ale tym ra zem Czy tel ni cy
na Spor tow ca Ro ku wy bra li Mi cha ła
Fa bia now skie go (dwa ra zy trium fo wał
Aron Ro zum – przyp. red.). Mia no
Spor to wej Oso bo wo ści Ro ku 2018
przy zna no na to miast Sła wo mi ro wi
Gru cha le, dy rek to ro wi Gmin ne go
Ośrod ka Spor tu w Koź mi nie Wlkp.
Po ga li od był się Cha ry ta tyw ny Bal.
W tym ro ku, we spół ze Sto wa rzy sze -
niem na Rzecz Dzie ci i Osób Nie peł no -
spraw nych w Kro to szy nie, po sta no wi li -
śmy wes przeć Krzysz to fa Jan kow skie -
go, któ ry zma ga się z cho ro bą no wo two -
ro wą. Na je go le cze nie i re ha bi li ta cję pó -
ki co uda ło się ze brać 11 911,99 zło -
tych. Na dal jed nak moż na wpła cać pie -
nią dze na po da ny ni żej nu mer konta. 

PO WIE DZIE LI... 
MI CHAŁ FA BIA NOW SKI 
– SPOR TO WIEC RO KU 2018

– Wy gra na w ple bi scy cie jest dla
mnie du żym za sko cze niem. Chcia łem
po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy od da li
na mnie gło sy za po śred nic twem
smsów. Dzię ku ję też mo im tre ne -
rom – Mar ko wi Ko niecz ne mu oraz
Aro no wi Ro zu mo wi. To dzię ki nim sta -
le pod no szę swo je umie jęt no ści. 
SŁA WO MIR GRU CHA ŁA 
– SPOR TO WA OSO BO WOŚĆ 
RO KU 2018

– Mo je zwy cię stwo to do ce nie nie
pra cy wszyst kich osób w mie ście i gmi -
nie Koź min Wiel ko pol ski. Zor ga ni zo -
wa li śmy wie le im prez spor to wych, któ -
re cie szy ły się spo rym za in te re so wa -
niem. W tym ro ku nie za mie rza my
zwal niać tem pa i po sta ra my się po now -
nie, ja ko Gmin ny Ośro dek Spor tu, przy -
go to wać sze reg even tów spor to wych dla
miesz kań ców. 
MI RO SŁAW TU SZYŃ SKI 
– OR GA NI ZA TOR SUM MER CUP

– Je ste śmy bar dzo za do wo le ni, że
na sza im pre za zna la zła się na pierw -
szym miej scu w ple bi scy cie or ga ni zo wa -
nym przez Wiel ko pol ską Ga ze tę Lo kal -
ną KRO TO SZYN. Nie spo czy wa my
na lau rach i już te raz pla nu je my uroz -
ma ice nie ko lej nej edy cji Sum mer Cup.
Szko da, że nie mo że my zre ali zo wać pro -
jek tu zor ga ni zo wa nia tur nie ju na kro to -
szyń skim ryn ku. Nie ste ty, do roz sta wie -
nia bo iska bra ku je nam za le d wie czte -
rech me trów.
DA NIEL BOR SKI – WY DAW CA 
GA ZE TY LO KAL NEJ KRO TO SZYN

– Bar dzo dzię ku ję wszyst kim part -
ne rom za za an ga żo wa nie i po moc w or -
ga ni za cji Po wia to wej Ga li Spor tu. Mi ło
by ło zo ba czyć tak wie lu lu dzi do bre go
ser ca, któ rzy po świę ci li swój czas i środ -
ki fi nan so we, aby wspo móc Krzysz to fa
Jan kow skie go. Za rok po sta ra my się
przy go to wać ko lej ne atrak cje. Nie mo że
ni ko go na tym even cie za brak nąć. 
PIOTR RE ISS – GOŚĆ SPE CJAL NY
SPOR TO WEJ GA LI

– Dzię ku ję or ga ni za to rom, że ko lej -
ny rok mo głem być go ściem spe cjal nym
Po wia to wej Ga li Spor tu. Gra tu lu ję
wszyst kim wy róż nio nym. Sam je stem
spor tow cem i wiem, jak cięż ko trze ba
tre no wać, aby osią gnąć upra gnio ny cel.
Dla te go je stem pod wiel kim wra że niem
wszyst kich, któ rzy po świę ca ją się, by do -
sko na lić się w okre ślo nej dys cy pli nie
spor to wej. 
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Bal Spor tow ca był cha ry ta tyw ny. Po sta no -
wi li śmy bo wiem wes przeć Krzysz to fa Jan -
kow skie go (na zdję ciu je go cór ki, które
przy by ły na ga lę), któ ry od paź dzier ni -
ka 2017 ro ku zma ga się z cho ro bą no wo -
two ro wą. Pan Krzysz tof jest no si cie lem ge -
nu BRCA1 i ist nie je le cze nie, dzię ki któ re -
mu bę dzie mógł żyć. Nie ste ty, jest to kosz -
tow na te ra pia i po trzeb ne jest wspar cie lu -
dzi o do brych ser cach. Do tej pory udało
się zebrać 11 911,99 złotych (kwota
łączna z balu i z wpłat na konto SnRDiON).

Wpła ty na rzecz K. Jan kow skie go 
moż na do ko ny wać na nu mer kon ta:

95 1090 1157 0000 0000 1502 2029
z do pi skiem „Krzysz tof Jan kow ski”

STO WA RZY SZE NIE 
NA RZECZ DZIE CI

I OSÓB NIE PEŁ NO SPRAW NYCH 
W KRO TO SZY NIE

W trak cie ga li na gro dzi li śmy
tak że Czy tel ni ków, któ rzy gło so -
wa li w na szym ple bi scy cie. 
Oto zdo byw cy na gród: 

Mar cin Bzdę ga – bon na mie sięcz ne 
za ję cia o war to ści 100 zł 
od Cen trum Tań ca Show Dan ce
Jan Bzdę ga – bon na mie sięcz ne za ję cia
o war to ści 100 zł od Cen trum Tań ca
Show Dan ce
Mi ro sław Kar wik – bon na za ku py
o war to ści 200 zł 
od Ga le rii Kro to szyń skiej 
Bar tło miej Mosz – bon o war to ści 150 zł
od Skle pu Mo to ry za cyj ne go Paw lic ki
Zdzi sław Ju siak – bon na mie sięcz ne 
za ję cia w Aka de mii Pił kar skiej Re is sa
o war to ści 100 zł

El wi ra Kacz ma rek – bon na mie sięcz ne
za ję cia w Aka de mii Pił kar skiej Re is sa
o war to ści 100 zł
Ka mil Ko niecz ny – bon na mie sięcz ne
za ję cia w Aka de mii Pił kar skiej Re is sa
o war to ści 100 zł
Fry de ryk Wró bel – bon na mie sięcz ne
za ję cia w Aka de mii Pił kar skiej Re is sa
o war to ści 100 zł
Ad rian Olej ni czak – po dwój ne 
za pro sze nie na spek takl Neo -Nów ki
o war to ści 160 zł 
An na Bart ko wiak – po dwój ne 
za pro sze nie na spek takl Neo -Nów ki
o war to ści 160 zł
Mag da le na Olej ni czak – dysk 
oraz trans mi ter o war to ści 250 zł 
od fir my Nest

Uczest ni cy ba lu mie li oka zję, za do wol ne dat ki na rzecz Krzysz to fa Jan kow skie go, 
sko rzy stać z fo to bud ki. Ta ką moż li wość za pew ni ło Stu dioV 24 Se ba stia na Szo sta ka. 

Wszy scy go ście zna ko mi cie się ba wi li. Na ba lu grał ze spół mu zycz ny TA MER. Emo cji nie bra ko wa ło w trak cie lo te rii. Każ dy, kto ku pił
los, miał szan sę zdo być jed ną z wie lu cen nych na gród, ufun do wa nych przez na szych Dar czyń ców. By ły tak że li cy ta cje. Za re kor do wą
kwo tę, bo aż 2 ty się cy zło tych, zli cy to wa na zo sta ła pił ka z pod pi sa mi siat ka rzy Za ksy Kę dzie rzyn -Koź le, prze ka za na przez Łu ka sza
Kacz mar ka. Z ko lei ko szul ka z au to gra fa mi m. in. Cri stia no Ro nal do, Oty lii Ję drzej czak czy Oli vie ra Ja nia ka po szła za 950 zł. 

Fun da to ra mi na gród dla lau re atów ple bi scy tu by li: Urząd Miej ski w Kro to szy nie, Urząd Miej ski w Ko by li nie, Urząd Mia sta i Gmi ny
w Koź mi nie Wiel ko pol skim, Urząd Gmi ny w Roz dra że wie, Urząd Miej ski w Zdu nach, Sta ro stwo Po wia to we w Kro to szy nie, Aka de mia
Pił kar ska Re is sa, fir ma Daf -Mal Da riusz Fa bia now ski, rad ny po wia to wy Da riusz Ro zum, Sklep Mo to ry za cyj ny Paw lic ki, Soft, Ga bi -
-Plast, Ga le ria Kro to szyń ska, CSiR Wod nik, 

OPRACOWAŁ I SPISAŁ (GRZELO)

Go ściem spe cjal nym na szej spor to wej ga li był Piotr Re iss – le gen da po znań skie go 
Le cha. Sław ny nie gdyś pił karz co ro ku za szczy ca nas swo ją obec no ścią. 

DAR CZYŃ CY
Eu ro Warsz tat Kacz ma rek – na pęd do bra my ga ra żo wej o war to ści 800 zł
Bez piecz ny Dom Pa tryk Po pra wa – mon taż na pę du bra my 
– usłu ga o war to ści 400 zł
Piotr Kaź mier czak Do bry Die te tyk – mie sięcz ny pro gram ży wie nio wy 
z kon sul ta cją o war to ści 350 zł
Mo nEw dla Wy jąt ko wych Ko biet – bon o war to ści 50 zł
Neo -Nów ka – po dwój ne za pro sze nie na spek takl o war to ści 160 zł 
Cen trum Tań ca Show Dan ce – bon na mie siąc za jęć o war to ści 100 zł 
Aka de mia Pił kar ska Re is sa – bon na mie siąc za jęć o war to ści 100 zł 
oraz ko szul ka z au to gra fem Pio tra Re is sa
Sa lo ny Optycz ne Vi sus – bon na oku la ry o war to ści 500 zł
CSiR Wod nik – kar net mie sięcz ny na pły wal nię WOD NIK
LAB. – kar net mie sięcz ny o war to ści 170 zł
Stu dio Zdro wia i Kształ to wa nia Syl wet ki – ana li za skła du cia ła 
o war to ści 200 zł oraz ze staw na do bry start w zdro we ży wie nie o war to ści 240 zł
Fo to Gac ka – vo ucher na 25 zdjęć o war to ści 40 zł
Ro man Wło dar czyk – bon na za ku py w Ga le rii Kro to szyń skiej o war to ści 50 zł
Ko sme to lo gia Mir ror – bon na ma ki jaż o war to ści 150 zł
Cech Rze miosł Róż nych – ku bek 
Śpi tal niak – bon o war to ści 50 zł 
Max -Pol – mi kro fa lów ka 
Łu kasz Kacz ma rek – pił ka z pod pi sa mi siat ka rzy Za ksy Kę dzie rzyn -Koź le 
Kro to stre fa – ko szul ka z pod pi sa mi Oty lii Ję drzej czak i Oli vie ra Ja nia ka
Ga ze ta Lo kal na KRO TO SZYN – ko szul ka z pod pi sa mi Ada ma Ma ły sza 
i Cri stia no Ro nal do
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Pią te miej sce za jął ze spół UKS Piast
Kro to szyn w fi na le Mi strzostw Wiel -
ko pol ski w Pił ce Siat ko wej Ka de tów.
Tur niej roz gry wa ny był w dniach 15-
17 lu te go w Sza mo tu łach. 

Te am do wo dzo ny przez Ce za re go
Gren dę i Pio tra Ro ba kow skie go miał
do ro ze gra nia czte ry po je dyn ki. W pre -
mie ro wym star ciu, z IUKS Je dyn ka Po -
znań, bar dzo za cię te by ły tyl ko dwie
pierw sze par tie. Kro to szy nia nie naj -
pierw prze gra li 25: 27, a w dru gim se cie
zwy cię ży li 25: 20. Ko lej ne dwie od sło ny

na le ża ły jed nak do ry wa li, któ rzy wy gra li
je do 14. 

Dru gim prze ciw ni kiem na szej dru -
ży ny był UKS SMS Jo ker Pi ła, któ ry – jak
się póź niej oka za ło – zo stał mi strzem
Wiel ko pol ski. Piast prze grał w trzech se -
tach – 22: 25, 18: 25, 15: 25. Po tem lep -
sze od kro to szyń skie go te amu by ły tak że
UKS Sza mo tu la nin Sza mo tu ły
(24: 26, 16: 25, 10: 25) i Enea Ener ge tyk
Po znań (20: 25, 17: 25, 20: 25). 

W ze spo le Piasta za gra li Wik tor Kos -
smann (wy bra ny na naj lep sze go za wod ni -
ka dru ży ny), Woj ciech Wa łę siak, Kac per

Pod sad ny, Ja kub Cza cho rek, Kac per Gło -
wac ki, Da wid Gier dal ski, Se ba stian Urba -
niak, Igor Ty siak, Bar tło miej Ostój, Ka sjan
Gniaz dow ski, Ja kub Bie liń ski, Ja kub Bu -

kow ski, Alan Boł kow ski oraz Gra cjan La -
chow ski. Opie kę nad gru pą spra wo wa li
Ce za ry Gren da, Piotr Ro ba kow ski oraz fi -
zjo te ra peu ta Sła wo mir Król. 

– Był to nasz naj waż niej szy start
w tym se zo nie, któ ry uwa żam za bar dzo
do bry w na szym wy ko na niu – pod kre -
śla C. Gren da, tre ner UKS
Piast. – W po rów na niu z in ny mi ze spo -
ła mi mie li śmy dru ży nę opar tą na gra -
czach rok młod szych i tyl ko z na szej
szko ły. Chłop cy wło ży li du żo ser ca
w grę, a pod czas każ de go me czu mie li -
śmy szan sę na zwy cię stwo. Tym ra zem
jed nak szczę ście nam nie do pi sy wa ło,
a war to za zna czyć, że siat ków ka mło -
dzie żo wa stoi na bar dzo wy so kim po zio -
mie. Uwa żam, że za gra li śmy kil ka nie -
złych se tów, co jest do brym pro gno sty -
kiem na przy szłość – do da je tre ner. 

(GRZE LO)

15Sport
SIATKÓWKA

Piast piąty w Wielkopolsce

Za na mi siód my z dzie się ciu tur nie -
jów w ra mach Kro to szyń skiej Li gi
Dar ta. Wśród pań po now nie naj lep -
sza by ła An na Ko wal czyk, a roz gryw -
ki męż czyzn wy grał Nor bert Pe cy na. 

Do koń ca li gi po zo sta ły już tyl ko trzy
tur nie je. War to przy po mnieć, że ostat ni
bę dzie tak że mi strzo stwa mi Kro to szy na. 

W ry wa li za cji ko biet czwar ty raz
z rzę du bez kon ku ren cyj na oka za ła się An -
na Ko wal czyk. Ostro wian ka ogra ła Ewę
Paw lic ką (3: 0), Ani tę Kry sic ką (3: 0) oraz
dwu krot nie Da nu tę Paw lic ką (3: 1 i 5: 1).

Trze cie miej sce za ję ła E. Paw lic ka, dzię ki
cze mu awan so wa ła na dru gą po zy cję
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Kro to szy nian ka
wy gra ła z Syl wią Grześ ko wiak (2: 0), Mar -
tą Paw lic ką (2: 1) i A. Kry sic ką (2: 0), a po -
nad to prze gra ła z D. Paw lic ką (0: 2). 

W tur nie ju mę skim słab szą dys po zy -
cję Jac ka Cie śla ka wy ko rzy stał Nor bert
Pe cy na, któ ry dzię ki wy gra niu te go tur -
nie ju wsko czył na pierw sze miej sce w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej i wy prze dza kro to szy -
nia ni na o osiem punk tów. N. Pe cy na ograł
Ka ro la Pie trza ka (3: 1), Wło dzi mie rza
Skal skie go (3: 0), Mar ci na Kmie cia ka

(3: 1) oraz dwu krot nie Paw ła Osieł kow -
skie go (3: 1 i 5: 2). 

Świet nie spi sał się de biu tu ją cy w tym
se zo nie KLD K. Pie trzak. Kro to szyń ski
dar ter po ko nał Prze my sła wa Mar kie wi -
cza (3: 2), J. Cie śla ka (2: 1), Mar ci na
Wojt ko wia ka (2: 0), Mar ci na Ko wal czy ka
(2: 0), M. Kmie cia ka (2: 0) i Da nie la Bor -
skie go (2: 1). 

Nasz po wiat re pre zen to wa li tak że D.
Bor ski (4. miej sce), Prze my sław Paw lic ki
(5-6), M. Kmie ciak (5-6), Ma ciej Wiesz -
cze czyń ski (9-12), W. Skal ski (9-12), M.
Wojt ko wiak (9-12), Grze gorz Mi ze ra (9-

12), Da mian Klu ba (13-16), J. Cie ślak
(13-16) i Łu kasz Ka czyń ski (17-18). 

Sto wa rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga
Dar ta dzię ku je za wspar cie gmi nie Kro to -

szyn, Wiel ko pol skiej Ga ze cie Lo kal nej
KRO TO SZYN oraz Skle po wi Mo to ry za -
cyj ne mu Paw lic ki. 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Nie ma mocnych na Annę Kowalczyk 



16 lu te go w ha li spor to wej przy uli cy
Olim pij skiej w Kro to szy nie od był się
tur niej pił kar ski Trans Net Cup. Zwy -
cię ży ła Astra, któ ra w fi na le po ko na -
ła po se rii rzu tów kar nych Aka de mię
Ta len tów. 

W szran ki sta nę ło osiem ze spo łów ry -
wa li zu ją cych na co dzień w ka te go rii ża -
ków. Pierw szą gru pę z kom ple tem zwy -
cięstw wy gra ła Astra Kro to szyn. Pod -
opiecz ni tre ne ra Ka ro la Kryst ka ogra li
pierw szy ze spół Aka de mii Ta len tów (3: 0),
An to nio Ja ro cin (2: 0) oraz KUKS Zęb ców
(2: 1). Na dru gim miej scu, po zwy cię -
stwach nad An to niem (2: 0) i KUKS -em
(2: 0), zna la zła się Aka de mia Ta len tów I. 

W gru pie dru giej naj lep sza by ła Aka -
de mia Kre ci ka. Ze spół z Ostro wa Wlkp.
po ko nał Aka de mię Ta len tów II (3: 0)
i Go rzy czan kę Go rzy ce Wiel kie (5: 0)
oraz zre mi so wał z KKS -em Ka lisz (0: 0).
Na dru gim miej scu upla so wa ła się Aka de -
mia Ta len tów II, któ ra wy gra ła z Go rzy -
czan ką (1: 0) i KKS -em (1: 0). 

W pół fi na łach Astra, po rzu tach kar -
nych, wy gra ła z AT II, na to miast pierw szy
te am Aka de mii Ta len tów ograł 3: 1 Aka -
de mię Kre ci ka. Siód me miej sce za ję ła dru -
ży na An to nio Ja ro cin, któ ra le piej eg ze -
kwo wa ła rzu ty kar ne od Go rzy czan ki. Pią -

ta lo ka ta przy pa dła pił ka rzom z Zęb co wa,
któ rzy rów nież po kar nych po ko na li KKS.

Na naj niż szym stop niu po dium sta -
nął te am z Aka de mii Kre ci ka, po ogra -
niu 2: 0 AT II. Fi nał za koń czył się re mi -
sem 1: 1. Rzu ty kar ne le piej wy ko ny wa li
re pre zen tan ci Astry i to oni zo sta li zwy -
cięz ca mi tur nie ju. 

Za naj lep sze go bram ka rza uzna no
Pa try ka Le wan dow skie go (Astra), a kró -
lem strzel ców zo stał Alan Igna siak.
W Astrze za gra li Pa tryk Le wan dow ski,
Mi łosz Swo ra, Jo nasz Za va la Kruk, Wik -
tor Ław ni czek, Ja kub Fur tan, Do mi nik
Olej ni czak, An to ni No wa czyk, An to ni
Sta rzyń ski oraz An to ni Ko ło dziej. 

(GRZE LO)

Dar te rzy ry wa li zu ją cy w roz gryw kach
kro to szyń skiej su per li gi roz po czę li
run dę re wan żo wą. Po in au gu ra cyj -
nej ko lej ce dru giej czę ści zma gań
po zy cję li de ra utrzy mał Ja cek Cie -
ślak. Po pię tach dep cze mu Se ba -
stian Szo stak. 

War to przy po mnieć, że do roz gry -
wek zgło si ło się 19 dar te rów, ale w trak cie
se zo nu pię ciu zre zy gno wa ło z róż nych po -
wo dów – Da riusz Sę dziak, Ad rian Ja siń -
ski, Ma te usz Mor giel, Pa weł Du laj i Zdzi -
sław Ju siak.

Li der su per li gi pew nie ograł Mi cha ła
Ko bu szyń skie go (6: 0) oraz Wło dzi mie -
rza Skal skie go (6: 2). Dwa oczka stra ty
do pro wa dzą ce go ma Se ba stian Szo stak,
któ ry tak że od niósł dwa prze ko nu ją ce

zwy cię stwa – nad Mar tą Paw lic ką (6: 0)
i Paw łem Paw lic kim (6: 2). 

Za cię ta wal ka to czy się o naj niż szy
sto pień po dium. Obec nie trze ci jest Mar -
cin Kmie ciak, któ ry ograł Ma riu sza Cie -
śla ka (6: 1) i Sła wo mi ra Ol grzym ka (6: 1).
Ten ostat ni gracz ma za le d wie punkt
mniej, a prócz po raż ki za no to wał zwy cię -
stwo – po ko nał Da mia na Klu bę (6: 2). 29
punk tów zgro ma dził też Prze my sław
Paw lic ki. Pre zes SKLD wy grał z Da nie lem
Bor skim (6: 2) i nie spro stał Ma te uszo wi
Woj tasz ko wi (3: 6), któ ry po ko nał rów -
nież Ewę Paw lic ką (6: 0). 

Po nad to w tej se rii gier Da niel Bor ski
po dzie lił się punk ta mi z Da mia nem Klu -
bą (5: 5), a Wło dzi mierz Skal ski nie dał
szans Ma riu szo wi Cie śla ko wi (6: 0). 

(GRZE LO)
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HALOWA PIŁKA NOŻNA

Triumf Astry w TransNet Cup

POD NASZYM PATRONATEM

Rozpoczęła się runda rewanżowa

W po ło wie lu te go ro ze gra no dru gą
i trze cią run dę spo tkań w ra -
mach IV Wiel ko pol skiej Li gi Ju nio rów
w Sza chach. Bar dzo do brze spi sa ła się
eki pa UKS Dra gon Smo li ce, koń cząc
zma ga nia na wy so kiej pią tej po zy cji. 

W li dze ry wa li zo wa ło 20 ze spo łów.
W trak cie trzech zjaz dów każ da dru ży na
mu sia ła ro ze grać me cze z trze ma in ny mi
eki pa mi. W pierw szej se rii spo tkań smo li -

cza nie ule gli KTS IV Ka lisz (1: 5) oraz
KTS V Ka lisz (2,5: 3,5) i po ko na li KS Or -
ły IV Ple szew (6: 0). 

W ko lej nej se rii Dra gon nie prze grał
żad ne go po je dyn ku, re mi su jąc z Dwo ma
Wie ża mi Brzeź no II (3: 3) i MGOK Gam -
bit Śle sin II (3: 3) oraz wy gry wa jąc z KS
Or ły III Ple szew (4: 2). 

W ostat nim zjeź dzie mło dzi sza chi -
ści ze Smo lic ogra li MGOK Gam bit Śle -
sin IV (6: 0) i OTSz Ostrów Wlkp. (4: 2)

oraz nie spro sta li ze spo ło wi UKS KKS
Kieł ba ska Ko ście lec II (2: 4). 

Osta tecz nie Dra gon skla sy fi ko wa ny
zo stał na pią tym miej scu. Smo lic ki klub
re pre zen to wa li An to ni Cze ba tu ra, Da -
wid Gu stow ski, Wik to ria Łu ko wiak, Ka -
ta rzy na Kacz ma rek, Ju lia Kor da sie wicz,
Bar tosz Na bz dyk, Fi lip Olej ni czak, Mi -
chał Pu ślec ki, Ma te usz Wa sie lew ski i Je -
rzy Ża ruk. 

– Pią ta lo ka ta na szej dru ży ny w de -
biu cie jest du żym suk ce sem, zwa żyw szy
na to, że by li śmy roz sta wie ni we dług ran -
kin gu do pie ro z 17. nu me rem star to -
wym – oznaj mia Prze my sław Gu stow ski,
tre ner UKS Dra gon. – Do dat ko wo Ju lia
Kor da sie wicz (osiem zwy cięstw w dzie -
wię ciu par tiach) i Wik to ria Łu ko wiak
(sie dem wy gra nych) zdo by ły brą zo we
me da le na swo ich sza chow ni cach. Na po -
chwa ły za słu gu ją też An to ni Cze ba tu ra
i Fi lip Olej ni czak, któ rzy zdo by li IV ka te -
go rię. Wszyst kim za wod ni kom gra tu lu ję
bar dzo do brych wy stę pów i ży czę ko lej -
nych suk ce sów. 

(GRZE LO)

SZACHY

Piąte miejsce Dragona w lidze


