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Maciuś chce stanąć
na dwie nogi
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Kolejne podpalenie
na koncie 13-letniego
piromana
Czytaj na str. 3
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46-letni mężczyzna
podpalił wiatę
z balotami słomy
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Michał Fabianowski
SPORTOWCEM ROKU 2018!
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Dodatek TWÓJ
SAMOCHÓD
Czytaj na str. 6-7
● DODATEK

TWOJA EDUKACJA
Czytaj na str. 10-14

W piątek w Restauracji Leśniczówka w Krotoszynie odbyła się Powiatowa Gala Sportu, połączona z Charytatywnym Balem Sportowca.
W trakcie imprezy podsumowaliśmy
Plebiscyt Sportowiec Powiatu Krotoszyńskiego 2018 pod patronatem
starosty krotoszyńskiego. Nie zabrakło wzruszających chwil oraz wspaniałej zabawy na parkiecie.
Zdaniem naszych Czytelników Sportowcem Roku 2018 był Michał Fabianow-

ski, sumoka reprezentujący Towarzystwo
Atletyczne Rozum Krotoszyn. Sportową
Osobowością Roku 2018 został Sławomir
Gruchała, dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu w Koźminie Wielkopolskim. Spośród imprez sportowych największe uznanie zyskał piłkarski turniej Summer Cup,
tym samym detronizując zawody LOGinLAB, które triumfowały w dwóch poprzednich edycjach plebiscytu.
Miano Sportowej Nadziei Powiatu
Krotoszyńskiego przyznano Julii Bielawnej, pływaczce KS Krotosz Krotoszyn.

W trakcie gali nagrodziliśmy także Czytelników, którzy głosowali w naszym plebiscycie.
Gościem specjalnym imprezy była legenda poznańskiego Lecha – Piotr Reiss.
Co niezwykle ważne, nasz sportowy bal
był charytatywny, albowiem postanowiliśmy wesprzeć Krzysztofa Jankowskiego,
który zmaga się z poważną chorobą.
(GRZELO)
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CHARYTATYWNIE

Pomóżmy Maciusiowi
stanąć na dwie nogi
NA DRODZE

FOT. dh Szymon Sikora

Zderzenie na krajówce

15 lutego na drodze krajowej
w miejscowości Nowa Obra (gmina
Koźmin Wlkp.) doszło do zderzenia
dwóch pojazdów. Jeden z samochodów wylądował w rowie.
Ruch drogowy został zablokowany
i wyznaczono objazdy. Poszkodowane

osoby znalazły się pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Strażacy z kolei
odłączyli akumulatory, kierowali ruchem, a ponadto, ze względu na istniejące
zagrożenie, podali prąd piany gaśniczej
na jeden z pojazdów.
W wypadku uczestniczyło pięć osób,
spośród których trzy zabrano do szpitala.

Po czynnościach policyjnych i zabraniu
rozbitych aut przez pomoc drogową z jezdni usunięto pozostałości po zdarzeniu.
– Na miejscu wstępnie ustalono, że
kierująca samochodem marki Renault
Megane mieszkanka gminy Koźmin
Wlkp. z nieustalonej przyczyny zjechała
na przeciwległy pas jezdni i uderzyła
w prawidłowo jadący pojazd marki Lancia, którym kierował mieszkaniec powiatu słupeckiego – informuje Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie. – Sprawczyni zdarzenia
oraz pasażerowie Lancii zostali odwiezieni do szpitala. Wszyscy byli trzeźwi. Policjanci wraz z technikiem kryminalistyki
dokonali oględzin miejsca kolizji. Pojazdy
zostały zabezpieczone. Prowadzone są
czynności w celu ustalenia okoliczności
i przyczyn tego zdarzenia. Według kierującej samochodem Renault Megane, pojazd jadący przed nią skręcał w prawo,
przez co próbowała zahamować i straciła
panowanie nad swoim autem – dodaje
funkcjonariusz.
(NOVUS)

Kilkuletni Maciuś Wielebiński ze
Smolic przeszedł już bardzo wiele.
Los nie szczędził tego chłopca. Obecnie jego rodzina zbiera pieniądze
na protezę nogi, ponieważ Maciuś
porusza się na wózku.
Mały smoliczanin przeszedł już chorobę nowotworową – neuroblastomę.
Musiał poddać się chemioterapii i radioterapii. Gdy wydawało się, że choroba została pokonana i chłopczyk będzie mógł
normalnie funkcjonować, 26 lipca 2018
roku zdarzył się wypadek – Maciuś
wpadł pod koła samochodu ciężarowego.

Na skutek tego zdarzenia amputowano
mu nogę.
Teraz potrzebna jest proteza, by chłopiec mógł chodzić. Jednorazowy koszt to
dla rodziny ogromny wydatek. Dlatego
wrocławska Fundacja Votum, której podopiecznym jest Maciuś, zorganizowała dla
niego publiczną zbiórkę pieniędzy na portalu www.siepomaga.pl. Potrzeba kwota
to ponad 60 tysięcy złotych. Apelujemy
więc o wsparcie dla małego mieszkańca
naszego powiatu. Szczegóły znajdziecie
pod adresem www.siepomaga.pl/maciej-wielebinski.
(ANKA)
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Kinga Kostka

17 lutego na drodze krajowej nr 36
w miejscowości Smolice doszło
do kolizji drogowej z udziałem
dwóch mieszkańców gminy Kobylin.
Jak ustaliła policja, obaj byli w stanie nietrzeźwym.

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.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie, że samochód osobowy marki Peugeot wjechał
w barierkę – mówi Piotr Szczepaniak
z KPP w Krotoszynie. – Na miejscu zastano jednego z mężczyzn, był pijany. Twierdził, że to nie on kierował autem i nie wie,

kto prowadził. Po tej rozmowie i na podstawie relacji osób postronnych okazało
się, że samochodem podróżował jeszcze
jeden mężczyzna, który oddalił się z miejsca kolizji. Został zatrzymany. Również
zarzekał się, że nie prowadził pojazdu.
Uczestnicy kolizji to mieszkańcy
gminy Kobylin w wieku 37 i 49 lat. Trafili do policyjnego aresztu. – Jeśli żaden
z nich się nie przyzna, ustalimy kierującego po oględzinach pojazdu – dodaje P.
Szczepaniak.
(NOVUS)

Na Sygnale
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KROTOSZYN

FOT. PSP Krotoszyn

13-letni piroman
znów podpalił

Na miejsce skierowano trzy zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz jeden z miejscowej OSP.
Na klatce schodowej przy wejściu głównym do budynku znajdował się wózek
dziecięcy, który palił się w całej objętości.
Panowało duże zadymienie. Obiekt zdołało opuścić dziesięć osób.
W pierwszej fazie działań strażacy podali jeden prąd gaśniczy piany sprężonej
na palący się wózek, po czym otworzyli
okna na klatce schodowej i przystąpili
do mechanicznego oddymiania budynku.

Urządzeniami pomiarowymi sprawdzono
skład powietrza na klatce schodowej. Następnie ratownicy ewakuowali pozostałych
mieszkańców i jednocześnie kontynuowali
oddymianie. Lokatorami zajął się Zespół
Ratownictwa Medycznego. Lekarz podjął
decyzję o przetransportowaniu czwórki
dzieci oraz kobiety w ciąży do szpitala.
Po oddymieniu wszystkich lokali
urządzeniami pomiarowymi sprawdzono
cały obiekt. Zagrożeń nie stwierdzono,
więc mieszkańcy mogli wrócić do swoich
mieszkań.
– Policjanci zatrzymali 13-letniego
mieszkańca Krotoszyna, który wcześniej
dokonał podpalenia w kościele pw. Św.
Piotra i Pawła. Został przesłuchany
w obecności mamy i przyznał się do winy – informuje Piotr Szczepaniak, oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie. 13-latka zatrzymano
w placówce opiekuńczej. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.
(NOVUS)

STARYGRÓD

Spłonęła wiata z balotami słomy
17 lutego w Starymgrodzie w ogniu
stanęła drewniana wiata wraz z magazynowaną w niej słomą. Przyczyną pożaru było podpalenie. Policja
już zatrzymała sprawcę. Akcja gaśnicza trwała kilkanaście godzin.
W działaniach udział brały cztery zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie i siedem z jednostek
OSP – z Kuklinowa, Kobylina, Wyganowa, Łagiewnik, Krotoszyna oraz Benic.
Pożarem objęta była drewniana wiata, wypełniona balotami ze słomą. Osób poszkodowanych na szczęście nie było.
Po zabezpieczeniu terenu akcji strażacy przystąpili do podawania prądów
wody na palącą się słomę. Utworzono
dwa odcinki bojowe. Pierwszy podejmował działania gaśnicze, a zadaniem drugiego odcinka było zapewnienie ciągłości
podawania środka gaśniczego poprzez
zbudowanie magistrali przesyłowej z węży tłocznych W110. Stanowisko wodne
utworzono w oparciu o naturalny ciek
wodny, znajdujący się w odległości 800
metrów od miejsca pożaru.
Po stłumieniu ognia przystąpiono
do wywożenia tlących się balotów na pobliskie pole, gdzie je dogaszano. Długo-

FOT. M. Stachowiak

16 lutego doszło do pożaru na klatce schodowej w budynku wielorodzinnym na ul. Floriańskiej w Krotoszynie. Duże zadymienie utrudniało
mieszkańcom opuszczenie obiektu.
Jak się okazało, podpalenia dokonał 13-latek, który niedawno podłożył ogień w kościele pw. Św. Piotra
i Pawła, a wcześniej podobnych czynów dopuścił się w Miliczu.

trwała akcja stanowiła duży wysiłek dla
ratowników, dlatego podjęto decyzję
o wymianie strażaków, dysponując
na miejsce kolejne zastępy.
– Dzielnicowy podczas obchodu
swojego rejonu zauważył, że na jednym
z pól pali się wiata wypełniona balotami – mówi Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie. – Powiadomił o tym fakcie dyżurnego i straż pożarną. Po przeprowadzeniu rozmowy ze świadkiem
dzielnicowy ustalił, że chwilę przed pożarem w pobliżu wiaty widziany był
mężczyzna. Świadek nie dostrzegł samego faktu podpalenia, ale potwierdził, że
po odejściu mężczyzny zaczęło się palić.

Dzielnicowy wraz z patrolem udał się
na poszukiwanie potencjalnego sprawcy.
Zatrzymano 46-letniego mieszkańca
gminy Krotoszyn, który był w stanie silnego upojenia alkoholowego. Nie był
w stanie poddać się badaniu na zawartość alkoholu. Wstępnie przyznał się
do podpalenia stogu słomy. W trakcie
przeszukania oddał dobrowolnie zapałki, którymi prawdopodobnie doprowadził do pożaru. Umieszczono go w policyjnym areszcie w celu wytrzeźwienia.
Zostaną mu postawione zarzuty. Straty
powstałe w wyniku pożaru oszacowano
wstępnie na 300 tysięcy złotych – dodaje P. Szczepaniak.
(NOVUS)

Wydarzenia
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KONARZEW

O tym zwycięstwie należy pamiętać
16 lutego w Konarzewie zorganizowano uroczystość z okazji setnej
rocz ni cy walk powstań czych
pod Zdu na mi. Orga ni za to ra mi
przedsięwzięcia były Stowarzyszenie,, Razem dla Konarzewa”, Towa rzystwo Pa mię ci Powsta nia
Wielkopolskiego 1918-1919 oraz
Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu powiatu oraz gminy Zduny, sołtys i Rada Sołecka Konarzewa, a także reprezentanci miejscowych
organizacji społecznych – KGW i OSP,
jak również Towarzystwa Miłośników
i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej.
Piotr Mikołajczyk, dyrektor krotoszyńskiego muzeum, wygłosił prelekcję
„Zanim wybuchły walki. Powstanie wielkopolskie na Ziemi Krotoszyńskiej
do końca stycznia 1919 roku”. Z kolei dr
Edward Jokiel, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 19181919, opowiedział o Konarzewie podczas
walk powstańców wielkopolskich
w 1919 roku. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Baszkowie pod kierunkiem Ewy Fynyk.

W drugiej części uroczystości odsłonięta została tablica pamiątkowa, poświęcona powstańcom wielkopolskim, pochodzącym z Konarzewa. Wartę honorową pełnili
druhowie z OSP Konarzew oraz „powstaniec” Piotr. Fundatorem tablicy jest E. Jokiel, zaś stelaż mocujący nieodpłatnie wykonał przedsiębiorca z Konarzewa – Marek
Sobański z firmy SOBMETAL.
Na tablicy pamiątkowej widnieją nazwiska powstańców z Konarzewa, odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Są to Józef Bielawny, Piotr
Bielawny, Jan Czachorek, Tomasz Czachorek, Józef Czubak, Wojciech Czubak,
Tomasz Dworniczak, Andrzej Kot, Leon
Majchrzak, Maria Pawłowska, Stanisław
Pasieczny, Jan Płaczek, Stanisław Stachowiak, Franciszek Stróżyk, Kazimierz

Szczurek, Konstanty Tokarski, Mieczysław Tokarski, Józef Włodarczyk, Jan
Wojciechowski, Piotr Wojciechowski.
Odsłonięcia tablicy dokonali wicestarosta Paweł Radojewski i burmistrz Zdun
Tomasz Chudy. Apel Pamięci prowadził
E. Jokiel. Następnie złożono wiązanki
kwiatów oraz znicze. Z kolei dzieci i młodzież z Konarzewa ustawiły światełka pamięci ku czci konarzewskich powstańców. Uczestnicy uroczystości odśpiewali
„Rotę”. Na koniec przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa”, sołectwa oraz TPPW 1918-19 udali się
pod wiadukt kolejowy, w okolicach którego w lutym 1919 toczyły się walki powstańcze.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Ludzie

SP ZOZ KROTOSZYN

Nowy kierownik oddziału onkologicznego

Krzysztof Rożnowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. Dyplom lekarski uzyskał
w 1992. Po studiach rozpoczął pracę
na Oddziale Chemioterapii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (1993-2016). Pomiędzy 2003 a 2015 był również nauczycielem akademickim w Katedrze i Klinice
Onkologii Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu.
Doktoryzował się pracą poświęconą
zależnościami pomiędzy mutacjami genów naprawczych apredyspozycjami dozachorowania na raka piersi u kobiet. Poza
wykryciem i opisaniem po raz pierwszy
mutacji w genie NBS, zwiększającej ryzyko
zachorowania na raka piersi, w swojej pracy
doktorskiej wykazał większą skuteczność
chemioterapii w tej grupie chorych. Dr
Rożnowski jest autorem wielu artykułów
naukowych dotyczących onkologii, publikowanych w polskich i angielskojęzycznych
magazynach lekarskich.
Należy do Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. W kolejnych latach pracy dr
Rożnowski był ordynatorem Oddziału Onkologii Klinicznej i dyrektorem medycznym Centrum Medycznego Małgorzata
w Śremie, a po zakończeniu jego działalności ordynatorem Śremskiego Ośrodka Onkologicznego Bona Spe, również w Śremie.
– Kiedy rozpoczynałem pracę, onkolodzy dysponowali zaledwie kilkoma cytostatykami, którymi leczono chorych na raka – mówi Krzysztof Rożnowski. – Miałem jednak przeświadczenie, że ta dziedzina medycyny będzie się rozwijać i będzie
można wiele dobrego zrobić dla chorych.
Wybór specjalizacji był więc świadomy.
Wiedziałem, że będzie to trudne zadanie,

FOT. SP ZOZ Krotoszyn

Oddział Onkologii Klinicznej w Krotoszynie ma nowego kierownika. Został nim
dr n. med. Krzysztof Rożnowski z Poznania. Od 26 lat zajmuje się leczeniem nowotworów, specjalizuje się w leczeniu
raka przewodu pokarmowego.

ale potraktowałem je jako wyzwanie. Gdy
przyszedł czas, by wyspecjalizować się w leczeniu konkretnych nowotworów, z tych
samych powodów zainteresowałem się leczeniem nowotworów przewodu pokarmowego – jelit oraz żołądka.
Dzisiaj onkologia dysponuje szerokim
wachlarzem leków. Nieustannie prowadzone są badania w zakresie nauk podstawowych, dzięki którym poznajemy coraz lepiej naturę komórki nowotworowej, mechanizmy jej powstawania i funkcjonowania, co pozwala konstruować coraz skuteczniejsze leki. Onkologia dysponuje też coraz
skuteczniejszymi sposobami zapobiegania
powstawania nowotworów oraz ich wczesnego wykrywania. Również znaczący rozwój radioterapii oraz chirurgii onkologicznej pozwalają na uzyskiwanie coraz lepszych wyników leczenia pacjentów chorujących na nowotwory.
Według nowego kierownika oddziału
mamy wprawdzie do czynienia z dramatycznym wzrostem liczby zachorowań
na raka, ale dzięki postępowi medycyny coraz większa liczba chorych może być wyleczona, a u pozostałych uzyskuje się znaczące wydłużenie życia z zachowaniem jego
dobrej jakości.
Doktor podaje przykład chorych z rozsianym rakiem jelita grubego. Kilkadziesiąt
lat temu tacy ludzie przeżywali średnio 3-6
miesięcy. Dzięki wprowadzeniu coraz skuteczniejszych leków, dających mniej efektów ubocznych, oraz współpracy interdyscyplinarnej dzisiaj chorym z rakiem jelit,

po zastosowaniu kompleksowego leczenia,
można przedłużyć życie do 3-4 lat.
– Wiele nowotworów w stadium rozsiewu z chorób śmiertelnych, na które dawniej umierało się bardzo szybko, stało się
chorobami przewlekłymi. Mimo że nie
można ich całkowicie wyeliminować z organizmu, dzięki stałemu przyjmowaniu leków nie muszą one prowadzić do śmierci.
Skuteczne leczenie pozwala znacząco przedłużyć życie i zminimalizować dolegliwości
takie jak ból – stwierdza onkolog, dodając,
że w wielu przypadkach nowotworów
wcześnie wykrywanych, nieposiadających
przerzutów, współczesna onkologia pozwala na całkowite wyleczenie.
Doktor Rożnowski podkreśla, że leczenie onkologiczne to leczenie zespołowe,
w którym bierze udział zarówno pacjent,
jak i zespół lekarzy różnych specjalizacji: onkologów, radioterapeutów, patologów, chirurgów, radiologów, farmaceutów, a także
dietetyków, psychologów czy psychiatrów. – Zawsze traktuję pacjenta jako istotnego członka naszego zespołu terapeutycznego. Chory powinien wiedzieć jak najwięcej o swojej chorobie, jej naturze, zaawansowaniu i rokowaniu, ale także o możliwych
formach leczenia, szansach na wyzdrowienie lub przedłużenie życia. Powinien też
świadomie zgadzać się na zastosowanie
określonej metody leczenia. Jeśli chce skonsultować naszą diagnozę i sposób leczenia
z innym specjalistą, nie mam nic przeciwko. Do każdego chorego należy podchodzić
indywidualnie. Jeśli to konieczne, trzeba
stopniować informacje o jego stanie zdrowia i rokowaniu – oznajmia K. Rożnowski.
Onkolog przyznaje, iż czasem zdarza
się, że pacjent nie chce wiedzieć, jaki jest
stan jego zdrowia i jakie są rokowania. Jeśli
wyrazi to zdecydowanie, w danym momencie, zdaniem Rożnowskiego, nie należy
mu udzielać takich informacji. Trzeba być
jednak gotowym, by na każdym etapie leczenia przekazać choremu aktualną informację o jego stanie zdrowia.
– Z mojego doświadczenia wynika, że
pacjenci, którzy początkowo nie chcą wiedzieć, jaki jest stan ich zdrowia, i mówią:
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„pan doktor najlepiej wie, jak mnie leczyć,
proszę to robić”, po jakimś czasie sami domagają się informacji o swojej chorobie.
Oznacza to, że w tym momencie są gotowi
na przyjęcie informacji od lekarza. Wtedy
należy z nimi dużo rozmawiać – uważa nowy kierownik oddziału onkologii.
Dr Rożnowski potwierdza, że wielu
chorych przechodzi przez podręcznikowe etapy swojej reakcji na chorobę,
od wewnętrznego szoku, poprzez gniew-bunt, apatię i zrezygnowanie, do pogodzenia się z faktem choroby i rozpoczęcia
walki o siebie.
Są jednak i tacy, którzy bardzo szybko,
po wiadomości o chorobie, przechodzą
do etapu walki. Są również i tacy, którzy
mogą zatrzymać się na którymś z wcześniejszych etapów. – Każdemu pacjentowi
należy poświęcić maksymalnie możliwą
ilość czasu, rozmawiać z nim, wspomagać,
odpowiadać na pytania – mówi onkolog.
Zwraca też uwagę na niezwykle istotną rolę psychologa klinicznego, którego zadaniem jest wsparcie psychologiczne chorych. Ważne są również relacje z personelem pielęgniarskim, który spędza wiele
czasu z chorym.
Według dra Rożnowskiego zaletą
mniejszych oddziałów, takich jak w Krotoszynie, jest to, że w porównaniu z dużymi
ośrodkami klinicznymi, gdzie przyjmowana jest duża ilość pacjentów, chorych jest
mniej, a co za tym idzie – można poświęcić
im więcej czasu i uwagi. – Dla mnie pacjent, którego leczymy, jest konkretnym
człowiekiem, ze swoją historią iswoimi obawami, lękami i cierpieniem, które go dotknęło, a nie kolejnym przypadkiem chorobowym czy statystycznym numerem – zaznacza dr Rożnowski. Według niego oddział onkologiczny prowadzić będzie dalej
chemioterapię w leczeniu wszystkich możliwych nowotworów. Chodzi o to, by coraz
więcej osób korzystało z oddziału w Krotoszynie zamiast jeździć do dużych ośrodków
w miastach wojewódzkich. Ze względu
na swoje doświadczenie w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego – takich
pacjentów jest niestety coraz więcej – dr
Rożnowski chce w jak najlepszy sposób pomagać im w Krotoszynie.
Nawiązana zostanie również ścisła

współpraca z oddziałem chirurgicznym
w krotoszyńskim szpitalu, gdzie wykonywane są zabiegi chirurgiczne w zakresie nowotworów żołądka i jelita grubego. – Chciałbym, aby w Krotoszynie prowadzone było kompleksowe leczenie pacjentów z tego rodzajami nowotworów – stwierdza Rożnowski. W przypadkach (bez względu na rodzaj nowotworu),
które wymagać będą współdziałania
z ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności, chorzy – jak to było do tej pory – kierowani będą do innych specjalistów. Nadal
prowadzone będzie leczenie mężczyzn zrakiem jądra. Specjalistą w tej dziedzinie był
zmarły niedawno dr Grzegorz Świątoniowski, poprzedni kierownik oddziału. Lekarze
i pielęgniarki oddziału korzystać będą
z przekazanego przez niego doświadczenia.
Na oddziale, oprócz kierownika, zatrudnionych jest jeszcze dwoje lekarzy: Sylwia Cetera i Waldemar Czech. Doświadczonym zespołem pielęgniarskim kieruje
Paulina Krutkiewicz. Integralną częścią leczenia chorych jest działalność poradni onkologicznej. Przyjmować będą w niej dr
Krzysztof Rożnowski oraz lek. Waldemar
Czech i lek. Piotr Kobielak.– Rozpoczynam pracę w krotoszyńskim Oddziale Onkologii Klinicznej. Jestem przygotowany
do podjęcia nowych wyzwań oraz
do współpracy z całym zespołem oddziału
i pozostałymi jednostkami szpitala – zapewnia nowy kierownik.
OPRAC. (NOVUS)
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PLEBISCYT

Uroczyście! Charytatywnie! Zabawowo!
Za nami IV Gala Sportowa GLK!
Już po raz czwarty zorganizowaliśmy
Plebiscyt Sportowiec Powiatu Krotoszyńskiego 2018 pod patronatem starosty krotoszyńskiego. W piątek w Restauracji Leśniczówka odbyła się Powiatowa Gala Sportu, w trakcie której
nagrodziliśmy laureatów naszej zabawy. Po raz trzeci zwyciężył przedstawiciel sumo, ale tym razem Czytelnicy
na Sportowca Roku wybrali Michała
Fabianowskiego (dwa razy triumfował
Aron Rozum – przyp. red.). Miano
Sportowej Osobowości Roku 2018
przyznano natomiast Sławomirowi
Gruchale, dyrektorowi Gminnego
Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp.
Po gali odbył się Charytatywny Bal.
W tym roku, wespół ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie, postanowiliśmy wesprzeć Krzysztofa Jankowskiego, który zmaga się z chorobą nowotworową. Na jego leczenie i rehabilitację póki co udało się zebrać 11 911,99 złotych. Nadal jednak można wpłacać pieniądze na podany niżej numer konta.

POWIEDZIELI...
MICHAŁ FABIANOWSKI
– SPORTOWIEC ROKU 2018

– Wygrana w plebiscycie jest dla
mnie dużym zaskoczeniem. Chciałem
podziękować wszystkim, którzy oddali
na mnie głosy za pośrednictwem
smsów. Dziękuję też moim trenerom – Markowi Koniecznemu oraz
Aronowi Rozumowi. To dzięki nim stale podnoszę swoje umiejętności.
SŁAWOMIR GRUCHAŁA
– SPORTOWA OSOBOWOŚĆ
ROKU 2018

Spor towcem Roku 2018 został Michał Fabianowski! Sumoka reprezentujący Towarzystwo Atletyczne Rozum Krotoszyn o zaledwie 0,1 procenta głosów wyprzedził Karola Olejniczaka (biegi, KS Krotosz). Trzecią pozycję zajął Aron Rozum (sumo, TA Rozum Krotoszyn). Na kolejnych lokatach uplasowali się Przemysław Pawlicki (dart, Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Dar ta), Sylwia Bartkowiak
(piłka ręczna plażowa, BHT GRU Piotrków Trybunalski), Weronika Połczyńska (bilard, UKS Bila Zduny), Weronika Kar wik (bilard, UKS
Bila Zduny), Alicja Kowańdy (taekwondo, MUKS Białe Tygrysy Jarocin), Szczepan Zimmermann (trójbój siłowy, SAC Ursus Krotoszyn),
Patryk Foltynowicz (siatkówka, UMKS MOS Wola Warszawa).

– Moje zwycięstwo to docenienie
pracy wszystkich osób w mieście i gminie Koźmin Wielkopolski. Zorganizowaliśmy wiele imprez sportowych, które cieszyły się sporym zainteresowaniem. W tym roku nie zamierzamy
zwalniać tempa i postaramy się ponownie, jako Gminny Ośrodek Sportu, przygotować szereg eventów sportowych dla
mieszkańców.
MIROSŁAW TUSZYŃSKI
– ORGANIZATOR SUMMER CUP

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że
nasza impreza znalazła się na pierwszym miejscu w plebiscycie organizowanym przez Wielkopolską Gazetę Lokalną KROTOSZYN. Nie spoczywamy
na laurach i już teraz planujemy urozmaicenie kolejnej edycji Summer Cup.
Szkoda, że nie możemy zrealizować projektu zorganizowania turnieju na krotoszyńskim rynku. Niestety, do rozstawienia boiska brakuje nam zaledwie czterech metrów.
Na Spor tową Osobowość Roku 2018 nasi Czytelnicy wybrali Sławomira Gruchałę, dyrektora Gminnego Ośrodka Spor tu w Koźminie Wielkopolskim. Drugą lokatę zajął Piotr
Bielawski – trener i zawodnik karate w ASW Nippon Krotoszyn, a trzeci był Czesław
Roszczak – weteran aren lekkoatletycznych, reprezentujący UKS Olimpijczyk Pogorzela.

DANIEL BORSKI – WYDAWCA
GAZETY LOKALNEJ KROTOSZYN
Spośród imprez spor towych największe uznanie zyskał piłkarski turniej Summer Cup.
W minionym roku odbyła się już dziesiąta edycja tej imprezy.

– Bardzo dziękuję wszystkim partnerom za zaangażowanie i pomoc w organizacji Powiatowej Gali Sportu. Miło
było zobaczyć tak wielu ludzi dobrego
serca, którzy poświęcili swój czas i środki finansowe, aby wspomóc Krzysztofa
Jankowskiego. Za rok postaramy się
przygotować kolejne atrakcje. Nie może
nikogo na tym evencie zabraknąć.
PIOTR REISS – GOŚĆ SPECJALNY
SPORTOWEJ GALI

Miano Spor towej Nadziei Powiatu Krotoszyńskiego przyznano Julii Bielawnej, pływaczce
KS Krotosz Krotoszyn. Nominowani byli także Marcel Czapracki (piłka nożna, UKS Akademia Talentów Krotoszyn) oraz Monika Jadczak (biegi, Krotoszyńska Grupa Biegowa).
Dla Spor towej Nadziei Powiatu starosta krotoszyński ufundował roczne stypendium.

Galę tradycyjnie prowadzili – jak zawsze sprawnie i z humorem – Waldemar Wronecki
ze Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz Daniel Borski – wydawca Gazety Lokalnej KROTOSZYN.

– Dziękuję organizatorom, że kolejny rok mogłem być gościem specjalnym
Powiatowej Gali Sportu. Gratuluję
wszystkim wyróżnionym. Sam jestem
sportowcem i wiem, jak ciężko trzeba
trenować, aby osiągnąć upragniony cel.
Dlatego jestem pod wielkim wrażeniem
wszystkich, którzy poświęcają się, by doskonalić się w określonej dyscyplinie
sportowej.

Temat Tygodnia
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DARCZYŃCY

Gościem specjalnym naszej spor towej gali był Piotr Reiss – legenda poznańskiego
Lecha. Sławny niegdyś piłkarz co roku zaszczyca nas swoją obecnością.

Bal Spor towca był charytatywny. Postanowiliśmy bowiem wesprzeć Krzysztofa Jankowskiego (na zdjęciu jego córki, które
przybyły na galę), który od października 2017 roku zmaga się z chorobą nowotworową. Pan Krzysztof jest nosicielem genu BRCA1 i istnieje leczenie, dzięki któremu będzie mógł żyć. Niestety, jest to kosztowna terapia i potrzebne jest wsparcie ludzi o dobrych sercach. Do tej pory udało
się zebrać 11 911,99 złotych (kwota
łączna z balu i z wpłat na konto SnRDiON).
Wpłaty na rzecz K. Jankowskiego
można dokonywać na numer konta:
95 1090 1157 0000 0000 1502 2029
z dopiskiem „Krzysztof Jankowski”
STOWARZYSZENIE
NA RZECZ DZIECI
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W KROTOSZYNIE

Euro Warsztat Kaczmarek – napęd do bramy garażowej o wartości 800 zł
Bezpieczny Dom Patryk Poprawa – montaż napędu bramy
– usługa o wartości 400 zł
Piotr Kaźmierczak Dobry Dietetyk – miesięczny program żywieniowy
z konsultacją o wartości 350 zł
MonEw dla Wyjątkowych Kobiet – bon o wartości 50 zł
Neo-Nówka – podwójne zaproszenie na spektakl o wartości 160 zł
Centrum Tańca Show Dance – bon na miesiąc zajęć o wartości 100 zł
Akademia Piłkarska Reissa – bon na miesiąc zajęć o wartości 100 zł
oraz koszulka z autografem Piotra Reissa
Salony Optyczne Visus – bon na okulary o wartości 500 zł
CSiR Wodnik – karnet miesięczny na pływalnię WODNIK
LAB. – karnet miesięczny o wartości 170 zł
Studio Zdrowia i Kształtowania Sylwetki – analiza składu ciała
o wartości 200 zł oraz zestaw na dobry start w zdrowe żywienie o wartości 240 zł
Foto Gacka – voucher na 25 zdjęć o wartości 40 zł
Roman Włodarczyk – bon na zakupy w Galerii Krotoszyńskiej o wartości 50 zł
Kosmetologia Mirror – bon na makijaż o wartości 150 zł
Cech Rzemiosł Różnych – kubek
Śpitalniak – bon o wartości 50 zł
Max-Pol – mikrofalówka
Łukasz Kaczmarek – piłka z podpisami siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle
Krotostrefa – koszulka z podpisami Otylii Jędrzejczak i Oliviera Janiaka
Gazeta Lokalna KROTOSZYN – koszulka z podpisami Adama Małysza
i Cristiano Ronaldo

Uczestnicy balu mieli okazję, za dowolne datki na rzecz Krzysztofa Jankowskiego,
skorzystać z foto budki. Taką możliwość zapewniło StudioV 24 Sebastiana Szostaka.

Wszyscy goście znakomicie się bawili. Na balu grał zespół muzyczny TAMER. Emocji nie brakowało w trakcie loterii. Każdy, kto kupił
los, miał szansę zdobyć jedną z wielu cennych nagród, ufundowanych przez naszych Darczyńców. Były także licytacje. Za rekordową
kwotę, bo aż 2 tysięcy złotych, zlicytowana została piłka z podpisami siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle, przekazana przez Łukasza
Kaczmarka. Z kolei koszulka z autografami m. in. Cristiano Ronaldo, Otylii Jędrzejczak czy Oliviera Janiaka poszła za 950 zł.

W trakcie gali nagrodziliśmy
także Czytelników, którzy głosowali w naszym plebiscycie.
Oto zdobywcy nagród:
Marcin Bzdęga – bon na miesięczne
zajęcia o war tości 100 zł
od Centrum Tańca Show Dance
Jan Bzdęga – bon na miesięczne zajęcia
o war tości 100 zł od Centrum Tańca
Show Dance
Mirosław Karwik – bon na zakupy
o war tości 200 zł
od Galerii Krotoszyńskiej
Bartłomiej Mosz – bon o war tości 150 zł
od Sklepu Motoryzacyjnego Pawlicki
Zdzisław Jusiak – bon na miesięczne
zajęcia w Akademii Piłkarskiej Reissa
o war tości 100 zł

Elwira Kaczmarek – bon na miesięczne
zajęcia w Akademii Piłkarskiej Reissa
o war tości 100 zł
Kamil Konieczny – bon na miesięczne
zajęcia w Akademii Piłkarskiej Reissa
o war tości 100 zł
Fryderyk Wróbel – bon na miesięczne
zajęcia w Akademii Piłkarskiej Reissa
o war tości 100 zł
Adrian Olejniczak – podwójne
zaproszenie na spektakl Neo-Nówki
o war tości 160 zł
Anna Bartkowiak – podwójne
zaproszenie na spektakl Neo-Nówki
o war tości 160 zł
Magdalena Olejniczak – dysk
oraz transmiter o war tości 250 zł
od firmy Nest

Fundatorami nagród dla laureatów plebiscytu byli: Urząd Miejski w Krotoszynie, Urząd Miejski w Kobylinie, Urząd Miasta i Gminy
w Koźminie Wielkopolskim, Urząd Gminy w Rozdrażewie, Urząd Miejski w Zdunach, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Akademia
Piłkarska Reissa, firma Daf-Mal Dariusz Fabianowski, radny powiatowy Dariusz Rozum, Sklep Motoryzacyjny Pawlicki, Soft, Gabi-Plast, Galeria Krotoszyńska, CSiR Wodnik,
OPRACOWAŁ I SPISAŁ (GRZELO)
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SIATKÓWKA

Piast piąty w Wielkopolsce
Piąte miejsce zajął zespół UKS Piast
Krotoszyn w finale Mistrzostw Wielkopolski w Piłce Siatkowej Kadetów.
Turniej rozgrywany był w dniach 1517 lutego w Szamotułach.
Team dowodzony przez Cezarego
Grendę i Piotra Robakowskiego miał
do rozegrania cztery pojedynki. W premierowym starciu, z IUKS Jedynka Poznań, bardzo zacięte były tylko dwie
pierwsze partie. Krotoszynianie najpierw przegrali 25: 27, a w drugim secie
zwyciężyli 25: 20. Kolejne dwie odsłony

należały jednak do rywali, którzy wygrali
je do 14.
Drugim przeciwnikiem naszej drużyny był UKS SMS Joker Piła, który – jak
się później okazało – został mistrzem
Wielkopolski. Piast przegrał w trzech setach – 22: 25, 18: 25, 15: 25. Potem lepsze od krotoszyńskiego teamu były także
UKS
Szamotulanin
Szamotuły
(24: 26, 16: 25, 10: 25) i Enea Energetyk
Poznań (20: 25, 17: 25, 20: 25).
W zespole Piasta zagrali Wiktor Kossmann (wybrany na najlepszego zawodnika drużyny), Wojciech Wałęsiak, Kacper

Podsadny, Jakub Czachorek, Kacper Głowacki, Dawid Gierdalski, Sebastian Urbaniak, Igor Tysiak, Bartłomiej Ostój, Kasjan
Gniazdowski, Jakub Bieliński, Jakub Bu-

kowski, Alan Bołkowski oraz Gracjan Lachowski. Opiekę nad grupą sprawowali
Cezary Grenda, Piotr Robakowski oraz fizjoterapeuta Sławomir Król.

– Był to nasz najważniejszy start
w tym sezonie, który uważam za bardzo
dobry w naszym wykonaniu – podkreśla C. Grenda, trener UKS
Piast. – W porównaniu z innymi zespołami mieliśmy drużynę opartą na graczach rok młodszych i tylko z naszej
szkoły. Chłopcy włożyli dużo serca
w grę, a podczas każdego meczu mieliśmy szansę na zwycięstwo. Tym razem
jednak szczęście nam nie dopisywało,
a warto zaznaczyć, że siatkówka młodzieżowa stoi na bardzo wysokim poziomie. Uważam, że zagraliśmy kilka niezłych setów, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość – dodaje trener.
(GRZELO)

POD NASZYM PATRONATEM

Nie ma mocnych na Annę Kowalczyk
Za nami siódmy z dziesięciu turniejów w ramach Krotoszyńskiej Ligi
Darta. Wśród pań ponownie najlepsza była Anna Kowalczyk, a rozgrywki mężczyzn wygrał Norbert Pecyna.
Do końca ligi pozostały już tylko trzy
turnieje. Warto przypomnieć, że ostatni
będzie także mistrzostwami Krotoszyna.
W rywalizacji kobiet czwarty raz
z rzędu bezkonkurencyjna okazała się Anna Kowalczyk. Ostrowianka ograła Ewę
Pawlicką (3: 0), Anitę Krysicką (3: 0) oraz
dwukrotnie Danutę Pawlicką (3: 1 i 5: 1).

Trzecie miejsce zajęła E. Pawlicka, dzięki
czemu awansowała na drugą pozycję
w klasyfikacji generalnej. Krotoszynianka
wygrała z Sylwią Grześkowiak (2: 0), Martą Pawlicką (2: 1) i A. Krysicką (2: 0), a ponadto przegrała z D. Pawlicką (0: 2).
W turnieju męskim słabszą dyspozycję Jacka Cieślaka wykorzystał Norbert
Pecyna, który dzięki wygraniu tego turnieju wskoczył na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i wyprzedza krotoszynianina o osiem punktów. N. Pecyna ograł
Karola Pietrzaka (3: 1), Włodzimierza
Skalskiego (3: 0), Marcina Kmieciaka

(3: 1) oraz dwukrotnie Pawła Osiełkowskiego (3: 1 i 5: 2).
Świetnie spisał się debiutujący w tym
sezonie KLD K. Pietrzak. Krotoszyński
darter pokonał Przemysława Markiewicza (3: 2), J. Cieślaka (2: 1), Marcina
Wojtkowiaka (2: 0), Marcina Kowalczyka
(2: 0), M. Kmieciaka (2: 0) i Daniela Borskiego (2: 1).
Nasz powiat reprezentowali także D.
Borski (4. miejsce), Przemysław Pawlicki
(5-6), M. Kmieciak (5-6), Maciej Wieszczeczyński (9-12), W. Skalski (9-12), M.
Wojtkowiak (9-12), Grzegorz Mizera (9-

12), Damian Kluba (13-16), J. Cieślak
(13-16) i Łukasz Kaczyński (17-18).
Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga
Darta dziękuje za wsparcie gminie Kroto-

szyn, Wielkopolskiej Gazecie Lokalnej
KROTOSZYN oraz Sklepowi Motoryzacyjnemu Pawlicki.
(GRZELO)
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HALOWA PIŁKA NOŻNA

Triumf Astry w TransNet Cup
16 lutego w hali sportowej przy ulicy
Olimpijskiej w Krotoszynie odbył się
turniej piłkarski TransNet Cup. Zwyciężyła Astra, która w finale pokonała po serii rzutów karnych Akademię
Talentów.
W szranki stanęło osiem zespołów rywalizujących na co dzień w kategorii żaków. Pierwszą grupę z kompletem zwycięstw wygrała Astra Krotoszyn. Podopieczni trenera Karola Krystka ograli
pierwszy zespół Akademii Talentów (3: 0),
Antonio Jarocin (2: 0) oraz KUKS Zębców
(2: 1). Na drugim miejscu, po zwycięstwach nad Antoniem (2: 0) i KUKS-em
(2: 0), znalazła się Akademia Talentów I.
W grupie drugiej najlepsza była Akademia Krecika. Zespół z Ostrowa Wlkp.
pokonał Akademię Talentów II (3: 0)
i Gorzyczankę Gorzyce Wielkie (5: 0)
oraz zremisował z KKS-em Kalisz (0: 0).
Na drugim miejscu uplasowała się Akademia Talentów II, która wygrała z Gorzyczanką (1: 0) i KKS-em (1: 0).
W półfinałach Astra, po rzutach karnych, wygrała z AT II, natomiast pierwszy
team Akademii Talentów ograł 3: 1 Akademię Krecika. Siódme miejsce zajęła drużyna Antonio Jarocin, która lepiej egzekwowała rzuty karne od Gorzyczanki. Pią-

ta lokata przypadła piłkarzom z Zębcowa,
którzy również po karnych pokonali KKS.
Na najniższym stopniu podium stanął team z Akademii Krecika, po ograniu 2: 0 AT II. Finał zakończył się remisem 1: 1. Rzuty karne lepiej wykonywali
reprezentanci Astry i to oni zostali zwycięzcami turnieju.
Za najlepszego bramkarza uznano
Patryka Lewandowskiego (Astra), a królem strzelców został Alan Ignasiak.
W Astrze zagrali Patryk Lewandowski,
Miłosz Swora, Jonasz Zavala Kruk, Wiktor Ławniczek, Jakub Furtan, Dominik
Olejniczak, Antoni Nowaczyk, Antoni
Starzyński oraz Antoni Kołodziej.
(GRZELO)

POD NASZYM PATRONATEM

Rozpoczęła się runda rewanżowa

SZACHY

Piąte miejsce Dragona w lidze

W połowie lutego rozegrano drugą
i trzecią rundę spotkań w ramach IV Wielkopolskiej Ligi Juniorów
w Szachach. Bardzo dobrze spisała się
ekipa UKS Dragon Smolice, kończąc
zmagania na wysokiej piątej pozycji.
W lidze rywalizowało 20 zespołów.
W trakcie trzech zjazdów każda drużyna
musiała rozegrać mecze z trzema innymi
ekipami. W pierwszej serii spotkań smoli-

Darterzy rywalizujący w rozgrywkach
krotoszyńskiej superligi rozpoczęli
rundę rewanżową. Po inauguracyjnej kolejce drugiej części zmagań
pozycję lidera utrzymał Jacek Cieślak. Po piętach depcze mu Sebastian Szostak.
Warto przypomnieć, że do rozgrywek zgłosiło się 19 darterów, ale w trakcie
sezonu pięciu zrezygnowało z różnych powodów – Dariusz Sędziak, Adrian Jasiński, Mateusz Morgiel, Paweł Dulaj i Zdzisław Jusiak.
Lider superligi pewnie ograł Michała
Kobuszyńskiego (6: 0) oraz Włodzimierza Skalskiego (6: 2). Dwa oczka straty
do prowadzącego ma Sebastian Szostak,
który także odniósł dwa przekonujące

zwycięstwa – nad Martą Pawlicką (6: 0)
i Pawłem Pawlickim (6: 2).
Zacięta walka toczy się o najniższy
stopień podium. Obecnie trzeci jest Marcin Kmieciak, który ograł Mariusza Cieślaka (6: 1) i Sławomira Olgrzymka (6: 1).
Ten ostatni gracz ma zaledwie punkt
mniej, a prócz porażki zanotował zwycięstwo – pokonał Damiana Klubę (6: 2). 29
punktów zgromadził też Przemysław
Pawlicki. Prezes SKLD wygrał z Danielem
Borskim (6: 2) i nie sprostał Mateuszowi
Wojtaszkowi (3: 6), który pokonał również Ewę Pawlicką (6: 0).
Ponadto w tej serii gier Daniel Borski
podzielił się punktami z Damianem Klubą (5: 5), a Włodzimierz Skalski nie dał
szans Mariuszowi Cieślakowi (6: 0).
(GRZELO)

czanie ulegli KTS IV Kalisz (1: 5) oraz
KTS V Kalisz (2,5: 3,5) i pokonali KS Orły IV Pleszew (6: 0).
W kolejnej serii Dragon nie przegrał
żadnego pojedynku, remisując z Dwoma
Wieżami Brzeźno II (3: 3) i MGOK Gambit Ślesin II (3: 3) oraz wygrywając z KS
Orły III Pleszew (4: 2).
W ostatnim zjeździe młodzi szachiści ze Smolic ograli MGOK Gambit Ślesin IV (6: 0) i OTSz Ostrów Wlkp. (4: 2)

oraz nie sprostali zespołowi UKS KKS
Kiełbaska Kościelec II (2: 4).
Ostatecznie Dragon sklasyfikowany
został na piątym miejscu. Smolicki klub
reprezentowali Antoni Czebatura, Dawid Gustowski, Wiktoria Łukowiak, Katarzyna Kaczmarek, Julia Kordasiewicz,
Bartosz Nabzdyk, Filip Olejniczak, Michał Puślecki, Mateusz Wasielewski i Jerzy Żaruk.
– Piąta lokata naszej drużyny w debiucie jest dużym sukcesem, zważywszy
na to, że byliśmy rozstawieni według rankingu dopiero z 17. numerem startowym – oznajmia Przemysław Gustowski,
trener UKS Dragon. – Dodatkowo Julia
Kordasiewicz (osiem zwycięstw w dziewięciu partiach) i Wiktoria Łukowiak
(siedem wygranych) zdobyły brązowe
medale na swoich szachownicach. Na pochwały zasługują też Antoni Czebatura
i Filip Olejniczak, którzy zdobyli IV kategorię. Wszystkim zawodnikom gratuluję
bardzo dobrych występów i życzę kolejnych sukcesów.
(GRZELO)

