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Spór o stację paliw trwa
Mieszkańcy osiedli nr 1, 3 i 5 w Krotoszynie nie zgadzają się ze stanowiskiem starosty krotoszyńskiego. Według mieszkańców nietrafnie ocenia
on sytuację, dotyczącą bezprawnej – ich zdaniem – działalności pobliskiej stacji paliw. Krotoszynianie są niezadowoleni z braku reakcji władz na taki stan rzeczy.
Przypomnijmy, w kwietniu na sesji Rady Powiatu, rozpatrywana była skarga
na działania starosty, dotycząca braku
reakcji na nielegalną – zdaniem autorów petycji – działalność właściciela stacji paliw. – Ja mogę utożsamiać się zgłosem mieszkańców, ale prawo jest prawem. Uważam, że w miarę swoich
możliwości, zrobiłem wszystko, żeby
pomóc. Wysyłaliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
kilkakrotnie monity o zbadanie hałasu,
który w moim przekonaniu występu-

je. 12 marca – w nocy – badano poziom emisji hałasu i nie stwierdzono
przekroczenia norm. Mieszkańcom
mogę tylko współczuć, że mają takiego
sąsiada, który nie jest skłonny do jakichkolwiek ustępstw. Inwestor zobowiązał
się na piśmie, że stacja będzie pracować
od 6.00 do 22.00, lecz ustawa nie przewiduje, że tak musi być. Możemy się
tylko posługiwać prawem. Nie jestem
żadnym szeryfem, który przyjdzie i zakaże – mówił wtedy Stanisław Szczotka. Wypowiedziała się także w tej sprawie Anna Szczepaniak, radczyni prawna Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. – Owszem, oświadczenie właściciela stacji paliw o godzinach funkcjonowania pojawia się w decyzji środowiskowej. Te aspekty są w kompetencji
burmistrza, ale również się nad tym pochyliliśmy, żeby lepiej zbadać temat. To
oświadczenie było elementem charakterystyki przedsięwzięcia przy wyda-
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ROCZNICA

Jedna z przełomowych
bitew w historii świata
waniu decyzji. Decyzja środowiskowa
sama w sobie nie zawierała warunków
ograniczających czas pracy stacji. Dlatego tak trudno jasno wyegzekwować to
jako obowiązek – stwierdziła mecenas.
Międzyosiedlowy Zespół Interwencyjny reprezentujący mieszkańców nie
zgadza się z taką oceną sytuacji, więc
przesłał nam do redakcji następujące
oświadczenie. – Każda decyzja o zabudowie, szczególnie inwestycja oddziałująca na środowisko tak negatywnie
jak stacja paliw czy parking pomiędzy
osiedlami mieszkaniowymi wymaga
decyzji środowiskowej. Twierdzenie
mec. A. Szczepaniak (reprezentującej
Starostę i Burmistrza w 2019 roku),
że – cytuję – „Decyzja środowiskowa
sama w sobie nie zawierała warunków
ograniczających czas pracy” – jest nieprawdziwa, a co gorsze uzasadnia brak
działań Urzędów w konsekwentnym
egzekwowaniu decyzji w interesie
ochrony środowiska i interesie warunków życia mieszkańców osiedli. Dotyczy to także parkingu obok stacji, który
działa niezgodnie z decyzją środowi-

skową i bez odbioru przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego, a parkuje
na nim ciężki sprzęt budowlany i wielkotonażowe pojazdy transportowe
(do 40 ton). Decyzja środowiskowa
wydana w 2011 roku dla stacji paliw
w sposób bezwzględny ograniczała
czas pracy od godziny 6 do 23 oraz
ilość dystrybutorów: 2 – plus dystrybutor na gaz. Słuszność przedstawionych faktów potwierdzają: a) pismo
WIOŚ w Poznaniu nr WAT1410.3.1.2019. 2737W, będące odpowiedzią na skargę MZI, dotyczącą
dewastacji środowiska przez stację paliw, działającą niezgodnie z decyzją środowiskową, b) podjęte przez WIOŚ
Poznań i Starostwo w Krotoszynie procedury, mające doprowadzić do działania stacji paliw zgodnie z decyzją środowiskową, c) interpretacja prawna decyzji środowiskowej przez WIOŚ Poznań, która stwierdza: „Burmistrz Krotoszyna orzekł w decyzji środowiskowej, m. in.: Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji
o środowiskowych uwarunkowa-

niach”, przy czym w załączniku tym
Burmistrz określił m. in., że na stacji
planowane są 2 dystrybutory z 10 wężami i trzeci dystrybutor połączony ze
zbiornikiem LPG oraz określił czas
pracy stacji od godz. 5.00 do 23.00.
Treść tego załącznika jest tak samo – jak treść samej decyzji – wiążąca
dla inwestora oraz (zgodnie z art. 86
ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) organów wydających decyzje. Chodzi
o decyzje określające warunki korzystania ze środowiska oraz o aspekty prawne, jakimi trzeba się kierować przy wydawaniu owych decyzji. Mówi o tym
choćby art. 72 ust. 1 (również w zakresie pozwoleń budowlanych). Tyczy się
to również organów przyjmujących
zgłoszenia, o których mowa w art. 72
ust. 1a.”- czytamy w treści oświadczenia Międzyosiedlowego Zespołu Interwencyjnego.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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KOBYLIN

Miasto wygląda
jak jeden wielki śmietnik

ZDROWIE

E-recepta krokiem w przyszłość?
Od 2020 roku – poza wskazanymi
w przepisach wyjątkami – w obiegu
mają pozostać wyłącznie recepty
wystawione w postaci elektronicznej
(e-recepty). Już teraz Ministerstwo
Zdrowia zachęca placówki medyczne do podłączenia się do systemu
P1 (e-zdrowia) oraz rozpoczęcia wystawiania e-recept pacjentom. Planowane są również bezpłatne szkolenia na temat tego systemu.
Pierwszy etap wdrożenia e-recept jest
już praktycznie zakończony. Wszystkie

apteki i punkty apteczne zostały podłączone do platformy e-zdrowie (P1).
Wśród pacjentów wzrasta świadomość
i zainteresowanie e-receptą oraz bezpłatną aplikacją Ministerstwa Zdrowia – Internetowym Kontem Pacjenta. Tylko
w okresie kwiecień-czerwiec tego roku,
zaobserwowano blisko 3-krotny wzrost
liczby logowań.
E-recepta oraz Internetowe Konto
Pacjenta (pacjent. gov. pl) ma oferować
przyjazne i oczekiwane przez pacjentów rozwiązania jak, m. in. możliwość
wykupienia przepisanych leków (e-re-

cept) w różnych aptekach bez utraty refundacji, częściową realizację recepty – nie trzeba w tym samym czasie wykupić wszystkich opakowań leku i nie
ma konieczności brania odpisu. Jeśli
pacjent choruje przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem może dostać kolejną e-receptę bez konieczności wizyty w gabinecie. Dostępna jest również opcja
sprawdzenia, jak przyjmować lek i w jakiej dawce. Ponadto przedstawiciele
środowiska medycznego wskazują, że
dzięki wspomnianym rozwiązaniom
pacjenci zyskają większą wygodę, bezpieczeństwo oraz kontrolę nad procesem terapeutycznym.
OPRAC. (NOVUS)

– Choć od kilku lat obowiązuje ustawa, dzięki której nie opłaca się wyrzucać
śmieci do lasu czy rowu, wygląda na to, że
niektórzy mieszkańcy Kobylina jeszcze
o tym nie wiedzą. Smutek ogarnia, gdy widzi się takie, jak na załączonych zdjęciach
przykłady. Stare dywany, zniszczona
odzież, a nawet worki pełne prywatnych
śmieci, porzucane są w różnych miejscach
miasta. Kto to ma posprzątać? Kto ma
za to zapłacić? Jeśli pozostawiony bałagan
usunie gmina, to oczywiście zapłacą za to
wszyscy podatnicy. Czy tak powinno być?
Zdecydowanie nie, przecież wystarczy, że
będziemy wzajemnie pilnować, by nikt
nie podrzucał prywatnych śmieci do koszy, by nie porzucał zużytych rzeczy w różnych miejscach miasta, a będzie czyściej
i ładnej. Apelujemy do mieszkańców – nie
śmiećmy sami sobie! Pilnujmy wzajemnie
porządku, nie zaśmiecajmy miasta.
W wielu miejscach miasta pozostawione
są puste butelki po alkoholu. Poutykane
w okienkach, poustawiane na cokolikach
murów. Po prostu wstyd. Czy nie zastanawialiście się państwo, jak to jest, że ktoś,
kto kupuje alkohol, umie trafić do sklepu,
ale już do kosza nie potrafi? W samym
mieście stoi ponad 100 koszy! Czy tak
trudno odnieść pustą butelkę do pojemni-

FOT. www.kobylin.pl

Władze gminy Kobylin zaapelowały
do mieszkańców o zwracanie baczniejszej uwagi na zjawisko zaśmiecania ulic. Problem narasta, mimo
postawionych licznych koszy
na śmieci.

ka? Postarajmy się, by Kobylin nie wyglądał jak jeden wielki kosz na śmieci…Pilnujmy się wzajemnie, nie bójmy się zwrócić
uwagi. Nie udawajmy, że śmieci zostawił
„ktoś obcy”. To zrobił sąsiad, znajomy, kolega. A my nie możemy być obojętni! – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie miasta Kobylina.
OPRAC.(NOVUS)
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Amelka ma szansę chodzić!
Amelka Pastalska ma 6 lat i pochodzi z Krotoszyna. Jest energiczną,
śliczną dziewczynką o zarażającym
uśmiechu. Niestety, tuż po narodzeniu okazało się, że cierpi na przepuklinę oponowo-rdzeniową. To jedna
z najpoważniejszych odmian rozszczepu kręgosłupa i nie ma standardowej ścieżki terapeutycznej. Dlatego
jej rodzice zdecydowali się na nowatorską terapię komórkami macierzystymi, której koszt wynosi 60 tys. zł.
– Amelka jest niesamowicie dzielna
i niezwyciężona w walce o spełnienie swoich marzeń. Największym z nich jest samodzielne chodzenie. Nasza córka codziennie wykonuje bardzo ciężką pracę
podczas rehabilitacji, która jest żmudna
i bolesna. A jednak robi to z uśmiechem,
a efekty jej pracy w połączeniu z terapią
komórkami macierzystymi są znakomite!
Dlatego wierzymy – tak samo jak Amelka – że jej marzenie o chodzeniu jest
na wyciągnięcie ręki – mówi Malwina Pastalska, mama dziecka. Amelka jest już
po kilku komórek. Rodzina z radością
mówi o zmianach, jakie zaszły u dziewczynki. Poprawiło się funkcjonowanie
układu pokarmowego, nerek, wątroby,
a także rozwój intelektualny – zaledwie
po dwóch częściach terapii Amelka mówiła złożonymi zdaniami, liczyła i zapamiętywała, nie gorzej niż dzieci bez problemów zdrowotnych. Jednak to, co cieszy najbardziej rodzinę Amelki, to zmiany, które lekarze i rehabilitanci zauważyli
w nóżkach dziewczynki. Po wdrożeniu
nowej formy leczenia zwiększyło się ich

napięcie, ruchomość oraz reakcja
na bodźce – Amelka zaczęła poruszać
stópką i paluszkami. W sumie rodzice i lekarze oceniają, że od pierwszego podania
stan zdrowia poprawił się co najmniej
o 80 procent!
– W leczeniu chorób neurologicznych
dzieci bardzo istotny jest wiek pacjenta – im młodsze dziecko, tym lepsze efekty
terapii. Podanie komórek macierzystych,
w przypadku Amelki, ze sznura pępowiny,
ma na celu polepszenie jakości życia oraz
zniwelowanie bólu i innych objawów jej
chorób. I proszę mi wierzyć, że w przypadku naszych pacjentów nawet pozornie
drobna zmiana to wielki krok naprzód, zarówno dla dziecka, jak i jego rodziny. Te
„drobiazgi”, które uzyskujemy czasem już
po dwóch podaniach w rzeczywistości
oznaczają wielkie postępy, wspaniałe
wsparcie rehabilitacji czy nawet zatrzymanie choroby. To bardzo wiele – mówi dr
hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk
z Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.
W pomoc dla Amelki zaangażowała
się Fundacja Komórki Życia-Komórki Nadziei, która odpowiada za zbieranie środków na jej terapię oraz koordynuje cały
proces leczenia. – Terapia komórkami
macierzystymi w chorobach neurologicznych realizowana jest w ramach procedury medycznego eksperymentu leczniczego, a co za tym idzie nie jest refundowana
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na-

szym celem jest umożliwianie chorym
dzieciom i ich rodzinom leczenie w Polsce oraz informowanie ich o możliwościach i ośrodkach, które przeprowadzają
takie terapie. To nasz priorytet, bowiem
leczenie w kraju jest skuteczne, a skuteczność tę potwierdzają również historie naszych podopiecznych. Terapia w Polsce
jest również tańsza i – przede wszystkim – mniej stresująca dla dziecka i jego
rodziców. A akurat brak stresu jest czynnikiem kluczowym w zdrowieniu – kontynuuje Paweł Kwiatkowski, prezes wspomnianej fundacji.
Fundacja Komórki Życia–Komórki
Nadziei powstała w 2013 r. Jej założycielem i prezesem jest właśnie Kwiatkowski,
jeden z filarów Fundacji „Akogo?”, współorganizator Kliniki „Budzik” i pomysłodawca jej logo. Dotychczasowa działalność instytucji koncentruje się wokół rozpowszechniania wiedzy o właściwościach
komórek macierzystych oraz ich wykorzystaniu w medycynie klinicznej, jak
i wspierania prac badawczych, związanych z wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu komórek macierzystych. Od 2018
roku fundacja zbiera również fundusze
na terapie komórkami macierzystymi ze
sznura pępowiny (tzw. galareta Whartona). Adresatami pomocy są dzieci, które
mają realne szanse na poprawę stanu
zdrowia, a których rodzice nie są w stanie
samodzielnie pokryć kosztów terapii.

NOWY FOLWARK

Festyn i otwarcie siłowni
Pod koniec lipca w świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku odbył się
integracyjny festyn rodzinny, połączony z otwarciem siłowni. Organizatorami tego wydarzenia była rada
sołecka oraz panie z koła gospodyń
wiejskich. Od godzin popołudniowych dzieci – wespół z rodzicami – zasiadły przy jednym stole.

OPRAC. (NOVUS)

Wpłat na rzecz Amelki Pastalskiej można dokonywać
na numer konta FUNDACJI KOMÓRKI ŻYCIA-KOMÓRKI NADZIEI:
23 1140 1010 0000 2681 2100 1004 (mBank)
z dopiskiem „Na cele statutowe –terapię Amelki”.

Festyn rozpoczął się od krótkiej prezentacji ćwiczeń na dwóch nowych urządzeniach siłowni zewnętrznej, przedstawionych przez Justynę Frąckowiak z Fa-

mily Fit. Instruktorka pokazała mieszkańcom, jak bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego sprzętu. Siłownia powstała
w ramach inicjatyw lokalnych burmistrza
Krotoszyna, którego reprezentowała w Jasnym Polu Joanna Król-Trąbka.
W czasie festynu przygotowano wiele
atrakcji dla dzieci, wśród nich były zabawa z balonikami napełnionymi wodą oraz
malowanie twarzy. Organizatorzy festynu pragną serdecznie podziękować
wszystkim, którzy włączyli się we wsparcie inicjatywy.
OPRAC. (NOVUS)
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KROTOSZYN

Nocny wyciek gazu
W nocy, z 14 na 15 sierpnia, doszło
do uszkodzenia instalacji do tankowania gazu LPG na jednej z krotoszyńskich stacji paliw. Z racji groźby
wybuchu niebezpiecznej substancji
na miejsce wysłano straż pożarną.
Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Rozdysponowano dwa zastępy gaśnicze z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej
w Krotoszynie. Na miejscu okazało się, że
na terenie stacji paliw doszło do wycieku gazu z instalacji służącej do tankowania LPG.

Przyczyną powstania zagrożenia było uszkodzenie przewodu służącego do napełniania
zbiorników LPG w pojazdach osobowych.
Pracownicy stacji paliw w momencie przybycia strażaków znajdowali się w budynku
handlowym. – Działania straży pożarnej
w pierwszej fazie akcji polegały na wyznaczeniu strefy niebezpiecznej, wynoszącej 150 metrów od miejsca uwolnienia substancji chemicznej oraz natychmiastowej
ewakuacji dwóch pracowników stacji. Następnie ratownicy – wyposażeni w aparaty
ochrony układu oddechowego oraz urządzenia pomiarowe – zweryfikowali strefę
zagrożenia, zmniejszając jej rozmiar w oparciu o wyniki pomiarów. Jednostka realizują-

ca czynności w strefie zagrożenia odłączyła
zasilanie w stacji tankowania gazu oraz zakręciła zawór główny, eliminując wyciek – informuje asp. Mateusz Dymarski
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Krotoszynie.
W dalszej części działań strażacy monitorowali stężenia gazów niebezpiecznych
w atmosferze, stopniowo zmniejszając wielkość strefy. Po całkowitym usunięciu zagrożenia – potwierdzonym za pomocą urządzeń pomiarowych – teren wokół uszkodzonej stacji tankowania wygrodzono taśmą
ostrzegawczą, przekazując mienie donadzorowania pracownikom stacji.
(NOVUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Półkolonie to czas relaksu, odpoczynku, podnoszenia swojej sprawności fizycznej, ale także zdobywania wiedzy. Młodzi
ludzie muszą wiedzieć, jakie są konsekwencje zarówno zdrowotne, jak i prawne zaży-

wania środków odurzających. Dlatego też
policjant ds. profilaktyki społecznej krotoszyńskiej komendy spotkał się z uczestnikami półkolonii organizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik. Wszystko
w związku z zainaugurowaną przez
MSWiA kampanią informacyjno–edukacyjną, pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”,
której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie
patoklimaty”. Jest to projekt realizowany
w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Policjant przedstawił więc i omówił zagrożenia,

FOT. KPP Krotoszyn

Narkotyki i dopalacze zabijają
Policjant z Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie spotkał się z dziećmi
uczęszczającymi na półkolonie organizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w celu podniesienia świadomości na temat zagrożeń i niebezpieczeństw, z którymi mogą spotkać się
młodzi ludzie także w trakcie wakacji.
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z którymi mogą spotkać się młodzi ludzie w okresie wakacji. Skupił się w dużej mierze na wpływie substancji psyc h o a k t y w ny c h
na organizm i związanych z tym konsekwencji. Poruszono kwestie palenia papierosów i e-papierosów, spożywania alkoholu
przez osoby niepełnoletnie, ale również
podstawowe kwestie dotyczące zażywania
narkotyków i substancji zastępczych.
W tym celu zaprezentowano spot „Szkoda
Ciebie na takie patoklimaty” oraz omówiono skutki prób zażywania takich substancji.
(NOVUS)

KROTOSZYN

Potężny pożar na Przemysłowej
W środę, 14 sierpnia, około godziny 17.50 do straży pożarnej wpłynęło kilkanaście zgłoszeń z różnych regionów powiatu, informujących o widocznym dużym zadymieniu
nad miastem. Jak się okazało był to
duży pożar pokrycia dachowego
obiektu przeznaczonego do rozbiórki
na terenie starej cegielni na ul. Przemysłowej w Krotoszynie.
Do pożaru wysłano dziewięć zastępów gaśniczych z powiatu krotoszyńskiego oraz jeden samochód operacyjny
z oficerem w dyspozycji komendanta powiatowego. – Ustalono, że pali się pokrycie dachowe wykonane z materiałów łatwopalnych na obiekcie produkcyjnym,
przeznaczonym do rozbiórki. Nad powierzchnią dachową unosiły się kłęby
czarnego dymu. Strażacy mieli do czynienia z wysokimi płomieniami. Dodatkowo pożar umiejscowiony był również
wewnątrz otoczonego gruzami obiektu.
Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał – informuje asp. Mateusz Dymarski
z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Krotoszynie. Działania strażaków polegały w pierwszej fazie
na gaszeniu dachu i wnętrza strumieniami wody. Po dotarciu kolejnych zastępów zwiększono skuteczność działań gaśniczych, podając łącznie sześć prądów
wody ze stanowisk gaśniczych rozlokowanych po obu stronach obiektu. W mo-

BIADKI

Pożar trawy
W czwartek, około godziny 12.21,
doszło do pożaru trawy w miejscowości Biadki (gmina Krotoszyn). Zaalarmowana została straż pożarna.
Na szczęście ogień nie zdołał się rozprzestrzenić.
Rozdysponowano Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP Krotoszyn oraz zastęp
z OSP Biadki. Na miejscu okazało się, że
pali się trawa wzdłuż torowiska przy dwor-

mencie stłumienia ognia kierujący działaniami ratowniczymi, wykorzystując
podnośnik hydrauliczny, dokonał oględzin stabilności konstrukcji obiektu,
który poddany był częściowej rozbiórce
oraz zweryfikował strefę zagrożenia
urządzaniami pomiarowymi. – Budynek przeszukano pod kątem ewentualnych osób poszkodowanych bądź zagrożonych, których na szczęście nie stwierdzono. W dalszej części działań sukcesywnie dogaszano lokalizowane za pomocą kamery termowizyjnej ukryte zarzewia ognia, wykonując piłami do cięcia
otwory w nadpalonej, wierzchniej izolacji dachu. Dzięki pobliskiej sieci hydrantowej zorganizowano zaopatrzenie wodne. Podjęte działania przez JOP doprowadziły do całkowitego ugaszenia pożaru, który był dość rozległy. Na miejscu
podjęto współpracę z funkcjonariuszami
policji, przedstawicielem Gminnego
Centrum Zarządzania Kryzysowego
oraz pracownikami firmy realizującej
prace rozbiórkowe na terenie starej cegielni – dodaje strażak.
(NOVUS)

cu kolejowym. Ogień znajdował się na obszarze ok. 400 metrów kwadratowych.
W bezpośrednim sąsiedztwie pożaru znajdowały się budynki tartaku. – Nasze działania polegały na podaniu prądów gaśniczych w celu ugaszenia ognia. Udało nam
się to zrobić w ciągu godziny. Zmierzyliśmy jeszcze wszystko kamerą termowizyjną i nie stwierdziliśmy żadnych dodatkowych zagrożeń. Na tym działania zakończyliśmy – informuje Tomasz Patryas,
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Krotoszynie.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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SULMIERZYCE

W związku z otwarciem nowego oddziału na terenie Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach trwają roboty budowlane. Po realizacji inwestycji na przedszkolaków będą czekały
nowe łazienki i w pełni wyposażony
nowy budynek.
Warto nadmienić, iż do przebudowywanego obecnie przedszkola zostaną
przyjęte wszystkie dzieci z miasta Sulmierzyce, których rodzice złożyli wnioski.
Koszty remontu wyniosą 51.660,00 zł,

FOT. www.sulmierzyce.pl

Remont przedszkola

a wykonawcą będzie firma ZABUDOWA
WNĘTRZ – PIOTR STĘCZNIEWSKI.
OPRAC.(NOVUS)
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ROCZNICA

Jedna z przełomowych bitew w historii świata

W czwartek, 15 sierpnia, a więc
w 99. rocznicę bitwy warszawskiej,
przy Iglicy 2. Pułku Strzelców 56.
Pułku Piechoty Wlkp. na krotoszyńskim cmentarzu (kwatera wojskowa) zostały złożone symboliczne
wiązanki kwiatów. Delegacje władz
samorządowych, stowarzyszeń, partii politycznych, młodzieży szkolnej
chciały w ten sposób oddać hołd bohaterom tamtych czasów.
Bitwa warszawska zwana powszechnie Cudem nad Wisłą rozegrała się
w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku. Ambasador brytyjski w przedwojennej Polsce, lord Edgar Vincent D’Aberdon, nazwał ją jedną 18 przełomowych bitew
w historii świata. Była decydującym momentem wojny polsko-bolszewickiej,
trwającej od 1919 do 1921 roku.
W rezultacie II Rzeczpospolitej udało
się zachować niepodległość oraz udaremnić rozprzestrzenienie się na zachód Europy rewolucji komunistycznej. Gen. Michaił Tuchaczewski – dowódca Frontu
Zachodniego Armii Czerwonej – w odezwie do swoich żołnierzy pisał: „Bohaterscy żołnierze Armii Czerwonej! Nadszedł
czas rozrachunku. Armia Czerwonego
Sztandaru oraz armia drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie
przed bojem na śmierć i życie. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój pracu-

jącym. Na zachód!” – rozkaz do oddziałów Frontu Zachodniego nr 1423, Smoleńsk, 2 lipca 1920 roku.
W bitwie warszawskiej brało udział,
według szacunków, od 113 do 123 tys.
żołnierzy po stronie polskiej i 104-114
tys. po stronie bolszewików. Kluczową rolę w rozstrzygnięciu tego starcia odegrał
manewr Wojska Polskiego znad Wieprza 16 sierpnia, który oskrzydlił siły
Frontu Zachodniego Armii Czerwonej,
przy jednoczesnym związaniu sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.
Za pomysłodawcę i realizatora tego
manewru uznaje się ówczesnego naczelnego wodza – Józefa Piłsudskiego. Do tej
pory trwają w tej sprawie spory historyków, ponieważ równie ważną rolę, a może
nawet większą, odegrał gen. Tadeusz Rozwadowski, jako szef Sztabu Generalnego
Wojsk Polskich. Na wszystkich rozkazach
operacyjnych, od 12 do 16 sierpnia, widnieje podpis gen. Rozwadowskiego, który
przez część historyków uważany jest
za głównego architekta zwycięstwa
nad bolszewikami.
Warto również pamiętać, że zarówno
w samej bitwie, jak i w całej wojnie wielkie
zasługi położyły pułki z Wielkopolski,
między innymi złożony z krotoszyńskich
oddziałów 12. Pułk Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 70. Pułk Piechoty z Pleszewa) oraz stacjonujący od 1921 r. w Krotoszynie 56. Pułk Piechoty Wielkopolskiej
(wcześniej 2. Pułk Strzelców Wielkopolskich). Po zakończeniu zwycięskiego po-

wstania wielkopolskiego z oddziałów powstańczych utworzono pułki strzelców
wielkopolskich i przerzucono je na Kresy
Wschodnie, gdzie od 1919 r. miały miejsce starcia m. in. z bolszewikami.
2. Pułk Strzelców Wielkopolskich został skierowany do Bobrujska, a następnie,
już jako 56. Pułk Piechoty Wielkopolskiej,
przebywał i walczył nad Berezyną i Ptyczą. W bitwie warszawskiej późniejszy
krotoszyński pułk wchodził w skład 14.
Dywizji Piechoty i znalazł się na lewym
skrzydle grupy uderzeniowej znad Wieprza. Podczas manewru oskrzydlającego
Armię Czerwoną pułk szedł przez Kletnicę, Kobuzy, Łaskrzew i wziął udział
w krwawych walkach o Kołbiel pod Mińskiem Mazowieckim. Następnie przez
miejscowości Nur, Czyżew i Zambrów
dotarł – 24 sierpnia – do granicy Prus
Wschodnich i został przetransportowany
do Brześcia Litewskiego. Stamtąd żołnierze ruszyli do walki pod Kobryniem, Laskowem. 17 września, po ciężkim starciu,
odnieśli zwycięstwo w rejonie Berezy
i Bosiacza, zdobywając Baranowicze,
Snów i – przemierzając trakt miński – sforsowali rzekę Ptycz. 15 października – wraz z 55. pułkiem – zajęli Mińsk,
z którego po zawarciu rozejmu wyruszyli
przez Stołpce w rejon Miru, a następnie
do Nieświeża.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

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

Przyroda

7

Na Bieżąco

10

WTOREK, 20 sierpnia 2019
KOŹMIN WLKP.

INWESTYCJA

Biblioteka zamknięta z powodu remontu Biesiada po koźmińsku
Biblioteka Publiczna im. Arkadego
Fiedlera w Krotoszynie informuje, że
od 13 sierpnia czasowo zawiesza
swoją działalność. Wszystko związane z inwestycją budowlaną. Powstanie bowiem szyb windowy, co wiązać się będzie także ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrz.
Do końca sierpnia krotoszyńska biblioteka ma poinformować wszystkich
zainteresowanych o miejscu i godzinach
tymczasowego urzędowania. Zawieszenie działalności dotyczy tylko biblioteki

głównej przy ul. Benickiej 9. Inwestycja
zakłada m. in.: dostosowanie obiektu
do wymogów przeciwpożarowych, zapewnienie dostępu do biblioteki dla osób
niepełnosprawnych, zmianę układu
i przeznaczenia pomieszczeń na wszyst-

kich piętrach budynku – włącznie z aranżacją wnętrz i kolorystyką. Rozbudowany
zostanie szyb windowy i związana z nim
rampa podjazdowa. Projekt realizowany
będzie z dofinansowaniem w ramach
„NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA – Priorytet 2
INFRASTRUKTURA
BIBLIOTEKA 2016-2020” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Całkowity koszt remontu wyniesie 2.985.733,50 zł. Wykonawcą będzie
firma MAL-POL.
(NOVUS)

W sobotę, 17 sierpnia, na podzamczu w Koźminie Wlkp. odbyły 19.
Imieniny GZIK-A (Gminnego Zespołu
Instytucji Kultury). Dla uczestników
biesiady po koźmińsku – zwłaszcza
tych najmłodszych – czekało wiele
ciekawych atrakcji i zabaw.
Jak co roku organizatorzy przygotowali zabawę,, Mistrzostwa świata w jedzeniu
GZIKA na czas”. Podczas imprezy – pod kątem kulinarnym – zaprezentowały się panie kół gospodyń wiejskich z Borzęcic, Lipowca, Szymanowa i Wałkowa.
Dla dzieci przygotowano super atrakcje w postaci dmuchanej zjeżdżalni, zamku, mobilnego kina 7D. Największą radość u najmłodszych sprawił Festiwal Kolorów. To popularna zabawa, która polega
na wyrzucaniu w górę przez wiele osób
kolorów Holi, które tworzą wielką, barwną chmurę. Całe wydarzenie odbywało
się w atmosferze radości.
Na scenie – tak jak w poprzednich
edycjach koźmińskiej biesiady – zaprezentowały się lokalne kapele. Swój występ
dały m. in.,, Kapela znad Orli”,,, Zygmunt” czy,, TY i JA”. Wieczorem pojawiła
się gwiazda imprezy, jedna z pierwszych
grup disco polo w Polsce, zespół FANATIC, w skład którego wchodzą Jarek Ślu-

bowski, Leszek Nowakowski i Sławek
Osuchowski. Swój początek formacja datuje na rok 1989. Nieznana nikomu
wcześniej grupa bardzo szybko stała się
popularna w okolicach Żyrardowa. Swoją
pierwszą kasetę, pt. „Wszystko się zmieniło” nagrali w domowych warunkach,
a mimo to stała się ona hitem i podbiła
serca wielu ludzi. Największym przebojem debiutanckiego albumu stał się
utwór „Czarownica – rzeki przepłynąłem, góry pokonałem”, który był grany
i śpiewany nie tylko w naszym kraju. Zespół został uznany za pionierski pod kątem muzyki disco polo, zwanej też muzyką chodnikową.
19. imieniny GZIK-A zakończyły się
wspólna zabawą taneczną, którą prowadził DJ oraz Tygrysy Kórnika.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Wydarzenia
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POWIAT

Sierpień świętem rolników
Sierpień to okres tradycyjnych dożynek, czyli święta plonów. W ostatnich dniach na terenie naszego powiatu odbyło się wiele uroczystości miejsko-gminnych czy wiejskich.
Mieszkańcy poszczególnych miejscowości tłumnie przybywali na uroczystość, by wspólnie świętować – tym bardziej – że pogoda cały czas sprzyja plenerowym imprezom.

DURZYN - DJ zapraszał
wszystkich do wspólnej zabawy tanecznej.

LUTOGNIEW

- Odbyła się parada pojazdów rolniczych.

GORZUPIA - tradycją dożynek
jest przyozdabianie wsi rzeczami
zrobionymi ze słomy.

ŁAGIEWNIKI - Na uroczystościach

dożynkowych nie zabrakło
przedstawicieli władz samorządowych.

SKAŁÓW - W trakcie gminnych dożynek
odbył się przemarsz mieszkańców
sołectw gminy Koźmin Wlkp.

KOBIERNO - Podczas mszy świętej
zwrócono uwagę na kwestię
silnej wspólnoty lokalnej.

KUKLINÓW - W sali wiejskiej
zespół ludowy zachęcał wszystkich
do wspólnej zabawy.

TOMNICE - W trakcie dożynek

zorganizowano loterię fantową.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI / MARLENA SUCHODOLSKA

FOTOGALERIE I FILMY na www.glokalna.pl i www.facebook.com/glokalna.pl
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Kultura
MACIEJ KAROLEWSKI
– KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
Już po raz piąty kolorowy autobus
z artystami ulicznymi z całego świata
przyjedzie do Krotoszyna! W tym roku
będzie to pierwszy przystanek w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki
Ulicznej BuskerBus. Motywami przewodnimi tegorocznej edycji są siła i precyzja. Trwają jeszcze ostatnie przygotowania do wydarzenia, na które niewątpliwie czeka wielu z Was, co właściwie
dało się odczuć już podczas ubiegłorocznego pożegnania artystów. Festiwal wpisał się już w kalendarz letnich wydarzeń
kulturalnych w naszym mieście, a nasi
goście chętnie do Krotoszyna wracają.
Trzymajmy kciuki za pogodę i rezerwujmy trzy dni na obejrzenie wielu wspaniałych, często zapierających dech w piersiach pokazów ulicznych, z których część
zostanie zaprezentowana w Polsce po raz
pierwszy. Sylwetki wszystkich, którzy
dadzą występy oraz szczegółowy program pokazów w Krotoszynie można zobaczyć na stronie www.buskerbus.com
oraz na wydarzeniu na Facebooku. Tradycyjnie już, po emocjonujących popołudniowych spotkaniach z artystami
w przestrzeni miasta, zapraszamy
do klubu festiwalowego, który w tym roku będzie mieścić się w Kantyna Bistro&Bar – vis-a-vis Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury.

Na zakończenie weekendu melomanów czeka jeszcze muzyczna gratka,
ostatni koncert tegorocznego IX Ogólnopolskiego Festiwalu Muzycznego Lato
Organowe w Krotoszyńskiej Bazylice.
Koncert Moniuszkowski – z okazji 200.
rocznicy urodzin kompozytora – dadzą
muzycy z Wrocławia.
Dużymi krokami zbliża się również
ostatni w tym roku Więc Wiec, podczas
którego na scenie zobaczymy kolejnych
wyjątkowych artystów: Renatę Przemyk,
Smolika i Kev Foxa, a wieczór zwieńczy
występ Chóru Czarownic. Będzie głośno,
gniewnie, punkowo, z energią, ale także
z refleksją, autoironią i ponadczasową
mądrością, a nade wszystko bardzo emocjonalnie. Nie może Was zabraknąć!
MACIEJ KAROLEWSKI
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Na 996 głosów

W niedzielę, 18 sierpnia, na koźmińskim podzamczu odbyła się IV edycja koncertu,, Na 966 głosów”.
Wszystko w związku z dwusetnymi
urodzinami Stanisława Moniuszki – wielkiego polskiego kompozytora. Organizatorem był Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie
Wlkp. Patronat nad imprezą objął
burmistrz Maciej Bratborski.
Na to wydarzenie zjechało w sumie 16 zespołów z całej Wielkopolski.
Z naszego powiatu pojawiły się formacje – Koło Śpiewacze Cecylia (Kobylin)
i Chór im. Czypickiego (Koźmin Wlkp.).
W repertuarze koncertu znalazły się pieśni patriotyczne oraz kościelne, m. in.:
Gaude Mater Polonia, Marsylianka, Hulanka czy Boże coś Polskę.

Po części oficjalnej odbyła się wspólna
biesiada wszystkich zebranych zespołów.
Stanisław Moniuszko to jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiego
romantyzmu. Urodził się w 1819 roku
w majątku Ubiel, w okolicach Mińska.
Już we wczesnej młodości przeniósł się
do Warszawy, gdzie uczył się gry na fortepianie pod kierunkiem Augusta Freyera.
Niedługo potem Moniuszko wyjechał
do Mińska. Tam jego nauczycielem był

Dominik Stefanowicz. Kolejnym kierownikiem naukowym przyszłego kompozytora był Carl Friedrich Rungenhagen,
u którego kształcił się, przebywając
na studiach w Berlinie. Wkrótce Moniuszko zaczął dawać koncerty w Wilnie
i w Rosji. Po wielkim sukcesie opery Halka odbył trasę koncertową po Niemczech
i Francji. Efektem wielkich sukcesów było
stanowisko pierwszego dyrygenta Opery
Polskiej w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Drugim spektakularnym sukcesem kompozytora była opera Straszny dwór. Moniuszko był największym twórcą polskiej
opery narodowej. Inspirację do jego muzyki stanowiła kultura ludowa. Jednak geniusz Moniuszki polegał na umiejętności
połączenia folkloru z elementami opery
europejskiej (włoskiej, francuskiej i niemieckiej). W swojej muzyce kompozytor
potrafił oddać ludzkie emocje, a nawet
charaktery osobowości bohaterów. Kompozytor zmarł na atak serca w 1872 roku.
Został pochowany w Warszawie na cmentarzu powązkowskim.
(NOVUS)

Sport
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BIEGI

PIŁKA NOŻNA

Sukces Tomasza Owczarka

Łatwa inauguracja Orzełków

15 sierpnia odbyła się 28. edycja
Biegu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Najlepszy z naszych reprezentantów zameldował się na mecie
jako trzeci.
Kobylińska impreza objęta była honorowym patronatem Ministra Obrony
Narodowej. Jak co roku przed biegiem
głównym przeprowadzono biegi dla dzieci i młodzieży.
W rywalizacji seniorskiej 242 zawodników musiało pokonać trasę o długości 15 km, wiodącą przez ulice i peryferie
miasta. Bieg główny wygrał pochodzący
z Ukrainy Paweł Olijnyk, który ukończył
zmagania z czasem 56'15''. Na miejscu
drugim z wynikiem 57'31'' uplasował się
Dawid Miaskowski (Team Leszno).
Na ostatnim stopniu podium znalazł się
Tomasz Owczarek z klubu KS Krotosz
Krotoszyn. Nasz zawodnik dobiegł
na metę po 57'56''.
W klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła Katsiaryna Ptashuk (Achilles
Leszno). Ukończyła bieg w czasie 58'05''.
Drugie miejsce z rezultatem 58'48'' zajęła
Karolina Górna z Kalisza. Danuta Piskorowska (TEAM LUKS Żurawina Wro-

cław) z czasem 1h03'39'' zdobyła brązowy medal.
Najlepsi zawodnicy każdej kategorii
otrzymali nagrody pieniężne. Wszyscy
uczestnicy otrzymali zaś pamiątkowe medale oraz drobne upominki. W klasyfikacji drużynowej liczono cztery najlepsze
czasy zawodników. Zwycięskim zespołem
okazał się Team Leszno. Drugie miejsce
zajął KS Krotosz. Na ostatnim miejscu podium znalazła się Fabryka Biegania
Ostrów Wlkp. Najstarszym zawodnikiem zmagań był Michał Szkudlarek, urodzony w 1933 roku, a najmłodszym Hubert Wiliński z Krotoszyna – rocznik 2002.

Rekordowa okazała się również frekwencja wśród dzieci i młodzieży. Łącznie do mniejszych biegów przystąpiło 202 młodych biegaczy. Przez cały czas
trwania imprezy mogli oni korzystać
z placu zabaw. Klub Honorowych Dawców Krwi z Krotoszyna przygotował dla
kibiców możliwość zakupu kawy i ciasta.
Przedstawiciele wojska zorganizowali
punkt informacyjny na stadionie. Można
było uzyskać tam informacje na temat armii oraz odbycia służby wojskowej.
Tak jak w ubiegłych latach delegacja
w składzie: burmistrz Kobylina Tomasz
Lesiński, przewodniczący tamtejszej Rady Miejskiej – Piotr Chlebowski oraz porucznik Tomasz Waściński – przedstawiciel 12. Wielkopolskiej Brygady
WOT – złożyła kwiaty na grobie Mieczysława Gierdala w Smolicach oraz przy tablicy pamiątkowej umiejscowionej na kobylińskim ratuszu.
Organizatorzy po raz kolejny pokazali, jak w prosty sposób połączyć patriotyzm ze sportem. Liczba uczestników
biegu – z roku na rok rosnąca – pokazuje,
że idea ta jest trafna.
(LENA)

WKS Witaszyce – Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 0:3 (0:2)
15 sierpnia Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. zagrał pierwszy mecz w nowym sezonie. Nasi piłkarze wygrali
na wyjeździe z drużyną WKS Witaszyce 3: 0.
Koźmiński zespół rozpoczął spotkanie od nieznacznej przewagi nad rywalem. Przekładało się to na pokaźną ilość
stałych fragmentów gry. Jednym z nich
był bardzo udany rzut wolny Oskara Maciejewskiego, który otworzył wynik spotkania w 16. minucie gry. Niedługo później goście znów mieli swoją szansę
na bramkę, ale przeciwnicy na to nie pozwolili. Po chwili jednak rozegranie koźminian do bocznej strefy pozwoliło Tomaszowi Miedzińskiemu dośrodkować
w pole karne do Maciejewskiego. Ten,
po wyprzedzeniu zawodnika z Witaszyc,
zdobył głową drugiego gola. Po utracie
dwóch bramek gospodarze zaczęli grać
nieco bardziej ofensywnie. Niestety Szymon Hajdasz sfaulował przeciwnika
w polu karnym. Przeciwnicy nie wyko-

BRAMKI: 0:1 – Oskar Maciejewski (16'
wolny), 0:2 – Oskar Maciejewski (21'
głową), 0:3 – Tomasz Miedziński (66')
Biały Orzeł: Wronecki – Bierla (70'
Konopka), Maciejewski, Kaczmarek,
Roszczak, Olesków, Ratajczyk, Jaworski
(60' Zieliński), Miedziński (70'
Skowroński), Hajdasz, Szulc

rzystali jednak szansy i uderzona z rzutu
karnego piłka minęła światło bramki.
W drugiej połowie gospodarze zdecydowanie dominowali nad Orłami. Skuteczne interwencje Mateusza Wroneckiego uratowały jednak drużynę przed stratą
bramek. Po przerwie koźminianie bazowali głównie na grze z kontry i po jednym
z przechwytów akcja zaczepna została skutecznie sfinalizowana przez Miedzińskiego. Do końca meczu większość akcji kończyła się przed polem karnym przyjezdnych, lecz rezultat nie uległ już zmianie.
Orzełki rozpoczęły więc sezon z impetem i miejmy nadzieję, że równie skutecznie będą punktować w kolejnych ligo(LENA)
wych spotkaniach.

Sport

15

PŁYWANIE

Uczył się pływać, by móc mówić
W dniach, 25-31 sierpnia, w Sao
Paulo w Brazylii odbędą się 5. Mistrzostwa Świata Niesłyszących
w Pływaniu. Konrad Powroźnik będzie bronił tytułu mistrza na 200 m
stylem motylkowym.

KITESURFING

Kolejny sukces Julii Damasiewicz
Od 26 do 28 lipca w Rewie odbywały się zawody Aztorin Kite Challenge.
Wśród kobiet bezkonkurencyjna
okazała się Julia Damasiewicz.

cia – Agnieszka Rozum. To ona mnie wychowywała i robi to do dziś. Gdyby nie
ona i jej opiekuńczość, byłoby mi trochę
trudno – kontynuuje zawodnik.
25 sierpnia w Sao Paulo w Brazylii
rozpoczną się 5. Mistrzostwa Świata Niesłyszących w Pływaniu. Konrad jedzie
na nie z konkretnym celem, jakim jest ponowne wywalczenie światowego czempionatu. – Moje przygotowania idą w dobrym kierunku. Jeżdżę na zgrupowania,
które organizowane są przez Polski Związek Sportowy Niesłyszących. Aktualnie
jestem na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji w Opolu. Trenujemy dwa razy
dziennie: rano i popołudniu. Między pływaniem mamy czas na odpoczynek, który

jest potrzebny, by nabrać sił do dalszej pracy. Cel mam jeden – obrona tytułu mistrza na 200 m stylem motylkowym – opowiada. Zaskakujące jest to, że
tak młody człowiek zdobył już tak wiele.
Jak sam mówi, jego motywacją jest to, że
może robić to, co kocha, co sprawia mu
radość. Fakt, że tak zdolny chłopak pochodzi właśnie z naszego miasta jest powodem do dumy i radości. Liczymy
na kolejne medale i z wielkim zaciekawieniem będziemy śledzić dalsze poczynania
naszego mistrza. Trzymamy kciuki
za Konrada i życzymy powodzenia!
O szczegółach startu w Brazylii będziemy
informować na bieżąco.
(LENA)

Rewa po raz kolejny okazała się jednym z najlepszych miejsc do uprawiania
kiteboardingu. Trwające trzy dni zawody
były kolejnym punktem w Pucharze Polski. Mimo początkowo niesprzyjających
prognoz pogody, równy i dość mocny
wiatr wschodni pozwolił rozegrać wszystkie zaplanowane konkurencje. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności
w trzech kategoriach: Formuła Kite
Open, Freestyle oraz TTRacing U14.
Pierwszego dnia zawodów odbyło się
dziewięć wyścigów konkurencji Formuła
Kite Open. Zgłosiło się do niej sześć zawodniczek i dwunastu zawodników. Połowa z nich to reprezentanci najmłodszej
kategorii – U16. Zawodnicy maksymalnie wykorzystywali wiejący wiatr i przez

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

Pochodzący z Krotoszyna pływak
ma 22 lata i mnóstwo sukcesów na koncie. Jest dwukrotnym mistrzem Europy,
świata oraz olimpijskim na 200 m stylem
motylkowym. Pobił również rekord Polski oraz Europy. A zaczęło się od tego, że
uczył się pływać, by móc mówić.
Dziesięć lat temu Konrad rozpoczął
swoją przygodę z pływaniem właśnie
w Krotoszynie. – Najpierw uczyłem się
pływać na zajęciach prowadzonych przez
Jacka Łazarskiego. Głównym celem było
wspomaganie mojego układu oddechowego, ponieważ jego funkcje są potrzebne
do nauki mowy. Krótko mówiąc – uczyłem się pływać, by nauczyć się mówić – powiedział młody pływak. Po trzech
miesiącach zapisał się do klubu sportowego,, KROTOSZ”. – Zacząłem pływać 3-4
razy w tygodniu. Trenowałem ze słyszącymi i jeździłem na zawody. Do podium było jednak daleko – wspomina.
Ciężka praca zaczęła dawać efekty.
Z każdym rokiem Powroźnik poprawiał
swój czas. Po trzech latach trenowania zaczął zdobywać pierwsze medale na zawodach szkolnych i klubowych. Na premierowych zmaganiach pływackich dla niesłyszących pojawił się Lublinie. Zdobył
tam 4 medale. Po tych zawodach i Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Poznaniu został powołany do kadry narodowej na mistrzostwa świata w Portugalii
w 2011 roku. Zajął wtedy 12 miejsce
na 200 m stylem klasycznym i pobił rekord Polski niesłyszących na 100 m stylem motylkowym. – Miałem wtedy zaledwie 14 lat i byłem najmłodszym zawodnikiem tych mistrzostw. I tak właśnie wyglądał początek mojej przygody z pływaniem. Pomysłodawczynią zapisania mnie
do klubu pływackiego była moja cio-

trzy dni ścigali się na foilach. Wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała się Julia
Damasiewicz. Mieszkanka Koźmina
Wlkp. wygrała wszystkie wyścigi, które
udało się jej dokończyć. Zdobyła tytuł mistrzyni Polski zarówno w kategorii open
kobiet, jak i U19 i U16. Pokonała Magdalenę Woyciechowską i Ninę Arcisz, które
zdobyły kolejno srebro i brąz również we
wspomnianych kategoriach wiekowych.
Dodatkowym zaskoczeniem dla uczestników było, to iż odwiedzili ich mistrzowie
świata i legendy kitesurfingu, którzy
prócz udzielenia wywiadów i rozdawania
autografów, spędzili ze sportowcami sporo czasu.
(LENA)

Sport

16

WTOREK, 20 sierpnia 2019

PIŁKA NOŻNA

Bez goli przy Sportowej
W niedzielę Astra Krotoszyn rozegrała swój drugi mecz w bieżącym sezonie. Nasz team podejmował zespół
Piasta Czekanów.
Niespodziewanie, w pierwszej połowie to Piast miał kilka niezłych akcji. Zawodnik z Czekanowa strzelił nawet
bramkę. Szczęśliwie dla Astry okazało się,
że próba była niezgodna z przepisami, bowiem gracz gości znajdował się na ofsajdzie. Później goście znów mogli otworzyć
wynik potyczki. Skutecznie utrudnił to
jednak krotoszyński bramkarz, wygrywając pojedynek sam na sam z rywalem. Na-

sza drużyna miała także kilka prób strzeleckich, jednak nie udało się jej stworzyć
stuprocentowej sytuacji bramkowej.
Gra – niemal przez cały czas – toczyła się w środku pola. Pojawiła się również
kontrowersja, dotycząca nie odgwizdania
przez sędziego rzutu karnego. Według całego teamu Astry, zawodnik Piasta zagrał
ręką we własnym polu karnym. Arbiter
pozostał głuchy na reklamacje krotoszynian, co wywołało niezadowolenie ze
strony zawodników jak i kibiców. Niestety, tym razem gole dla Asterki nie padły.
Po wygranej w zeszłym tygodniu z drużyną Zjednoczonych Rychwał morale w na-

szej drużynie wzrosło, co nie przełożyło
się jednak na kolejny komplet oczek. Miejmy nadzieję, że na zwycięski szlak Astra
wróci już za tydzień.
(LENA)

Astra Krotoszyn – Piast Czekanów
0:0
ASTRA: Błaszczyk – Jankowski, Olejnik
(82' Adamski), Mizerny, Powalisz (45'
Schneider), Budziak, Staszewski,
Polowczyk, Reyer, Juszczak, Lewandowski
(70' Nasalski)

PIŁKA NOŻNA

Zdecydował jeden błąd
W niedzielę Piast Kobylin rozegrał
drugi w tym sezonie mecz ligowy.
Spotkanie z drużyną Polonus Kazimierz Biskupi zakończyło się remisem 1: 1.

Fot. Roksana Ziolkowska

Od początku drużyny prowadziły
wyrównaną walkę. Goście stanęli wieloma zawodnikami w defensywie, licząc na grę z kontrataku. Niestety, zawodnicy Piasta słabo radzili sobie
z operowaniem piłką w ataku pozycyjnym. Do przerwy każda z drużyn miała
po jednej dogodnej sytuacji do zdobycia
gola. Około 10. minuty meczu Patryk
Wciórka dograł do Mateusza Wacho-

BIEGI

wiaka. Po jego uderzeniu z 16 m wszyscy mieli nadzieję na zmianę wyniku,
jednak bramkarz gości skutecznie zainterweniował. Z kolei zawodnicy z Kazimierza w 35. minucie gry i strzale
z 18 m trafili piłką w słupek.
W drugiej połowie gospodarze ożywili się i znacznie poprawili swoją grę.
Po doskonale rozegranym rzucie rożnym
Szymon Wosiek pokonał bramkarza Polonusa i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Później gospodarze mieli jeszcze dwie szanse. Niewiele zabrakło między innymi Wachowiakowi, by zwiększyć
przewagę nad rywalem. W 80. minucie
meczu miejscowi popełnili bolesny
w skutkach błąd w rozegraniu piłki.
Po stracie w środku pola Polonus przeprowadził szybki wypad. W efekcie jeden
z zawodników został sfaulowany przez
piłkarza Piasta w polu karnym. Goście
wyrównali, skutecznie egzekwując jede-

PIŁKA NOŻNA

Jadczak znów wygrywa

Kolejne zwycięstwo Orłów

10 sierpnia odbyła się kolejna – letnia – edycja,, Botanicznej Piątki”
w Poznaniu. Monika Jadczak zwyciężyła w kategorii K15.
,, Botaniczna Piątka” to cykl biegów
i marszów na dystansie 5 km w ogrodach
botanicznych. Ich celem jest nie tylko
sprawdzenie możliwości zawodników
i rywalizacja, ale również popularyzacja
tej formy ruchu. Kolejnym atutem biegu
jest możliwość zapoznania się z walorami
krajobrazowymi Ogrodu Botanicznego
UAM w Poznaniu. W zawodach tych mogą uczestniczyć zarówno biegacze, jak
i osoby uprawiające nordic walking.
W letniej edycji wzięło udział 348
osób: 281 biegaczy i 67,, kijkarzy”. Trasa
jak w każdym przypadku wynosiła 5 km.
Zawodnicy musieli przebyć trzy okrążenia, wiodące przez obrzeża ogrodu, który
mimo upalnego i suchego lata wyglądał

pięknie. Uczestnicy prócz wysiłku mogli
napawać się widokami, jak i zapachami
roślinności. Pogoda niestety dała się we
znaki. Wysoka temperatura utrudniała
sportowcom dokończenie trasy.
Jako pierwszy na mecie zjawił się Tomasz Musiał z czasem 17'34''. Wśród kobiet najszybsza okazała się Anna Wiśniewska z rezultatem 21'14''. Zawodniczka Krotoszyńskiej Grupy Biegowej – Monika Jadczak, dobiegła do mety
jako czwarta. Biegaczka spędziła na trasie 22'24'', wygrywając tym samym kategorię K15.
(LENA)

18 sierpnia Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. rozegrał drugi w tym sezonie
mecz. Zespół wygrał z Wisłą Borek
Wlkp. 1: 0.
W pierwszej połowie koźminianie
delikatnie dominowali nad przeciwnikiem. Stwarzali sobie wiele dogodnych
sytuacji, brakowało jednak skutecznego
wykończenia akcji. Najpierw sytuację

sam na sam zmarnował Mikołaj Szulc.
Później – po dryblingu między obrońcami i sytuacji sam na sam z bramkarzem – Szymon Hajdasz trafił futbolówką w słupek. Z kolei przeciwnicy
szybko przechodzili do ataku po odbiorze piłki. Zawodnik Wisły również wypracował sobie sytuację jeden na jednego z golkiperem, jednak posłał piłkę
obok bramki.

nastkę. Kolejną konsekwencją była również druga żółta kartka dla Adama Kurzawy, który musiał po kolejnym błędzie
opuścić boisko. Ostatnie 10 minut gry było w zasadzie czekaniem na gwizdek końcowy. Piastunki grały w osłabieniu a przyjezdni byli wyraźnie zadowoleni z jednopunktowej zdobyczy.
(LENA)

Piast Kobylin – Polonus Kazimierz
Biskupi 1:1 (0:0)
BRAMKI: 1:0 – Szymon Wosiek (57'), 1:1
– Damian Maciejewski (83' karny)
Czerwona kartka: A. Kurzawa (80', za
drugą żółtą)
Piast: Wosiek – Kubiak (86' Ratajczak),
Snela, Wosiek, A. Kurzawa (86'
Frąckowiak), Wciórka (80' Jędrzejak),
Szymanowski, M. Kurzawa, Olikiewicz,
Smektała, Wachowiak

W drugiej odsłonie można było zobaczyć zdecydowaną przewagę koźminian
nad przeciwnikiem. Początkowo nie przełożyło się to jednak na klarowne sytuacje.
Brakowało tego magicznego ostatniego podania. Jednak w 75. minucie gry do ataku
prawym skrzydłem zerwał się Mikołaj Borowczyk. Dograł wzdłuż bramki do Marcelego Skowrońskiego, który zamknął akcję
celnym strzałem, otwierając wynik meczu.
Ostatnie 15 minut gry to ataki z obu stron.
Nic jednak z tego nie wynikło i finalnie
spotkanie zakończyło się wynikiem 1: 0.
Na chwilę obecną nasza drużyna ma
na swoim koncie 6 punktów. W przyszłym
tygodniu Biały Orzeł rozegra mecz na wyjeździe z ekipą Victorii Skarszew. (LENA)

Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
- Wisła Borek Wlkp. 1:0 (0:0)
BRAMKI: 1:0 – Marceli Skowroński (75')
Biały Orzeł: Wronecki – Konopka (75'
Bierla), Maciejewski, Kaczmarek,
Roszczak, Olesków (75' Zieliński),
Jaworski (46' Lis), Ratajczyk, Borowczyk,
Hajdasz (65' Skowroński), Szulc

