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WSPOMNIENIE

Niebiańskich bramek, Maras!

POWIAT

Będzie nowy autobus dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
Dodatkowe ponad 215 tysięcy złotych
przekaże w tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powiatowi krotoszyńskiemu. Z tych środków dofinansowany będzie m. in. zakup autobusu dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Krotoszynie. Pieniądze te przekazywane są z programu na wyrównywanie
różnic między regionami, a cała kwota
wsparcia dla województwa wielkopolskiego wyniesie w tym roku 5,5 mln zł.
„Wyrównywanie różnic między regionami III” to kolejny program, dzięki
któremu środki funduszu trafiają
do niepełnosprawnych mieszkańców
powiatu krotoszyńskiego. Umowy
w tej sprawie podpisali 2 września Marlena Maląg – prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stanisława Szczotka, starosta powiatu krotoszyńskiego. Ze środków PFRON dofinansowany zostanie
zakup autobusu dla niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Krotoszynie. Ze wsparcia
placówki korzysta 55 osób.
Kwotę 34,5 tys. zł PFRON przekaże
powiatowi na aktywizację zawodową
osób niepełnosprawnych. – Aby osoby
z niepełnosprawnością mogły dobrze
funkcjonować w przestrzeni publicznej i zawodowej, niezbędna jest dobra
współpraca PFRON-u z samorządami.
Powiat krotoszyński jest świetnym
przykładem zaangażowania władz lokalnych we wspólną troskę o lepszą
przyszłość mieszkańców, zwłaszcza
najbardziej potrzebujących – podkreśliła Marlena Maląg.

– System wsparcia społecznego w powiecie krotoszyńskim uznaję za jedno
z największych dokonań naszego młodego samorządu. Stawiamy szczególnie na aktywizację osób niepełnosprawnych i starszych, a także
na wsparcie rodzin. Warsztat Terapii
Zajęciowej w Krotoszynie stanowi doskonały przykład takich udanych działań. Cieszę się, że ta placówka – już
dziś bardzo otwarta na lokalną społeczność – będzie mogła dzięki zakupowi
nowego autobusu stworzyć swoim
podopiecznym jeszcze lepsze warunki
do integracji społecznej – stwierdził
Stanisław Szczotka.
Nasz powiat korzysta szeroko ze wsparcia PFRON. W tym roku w ramach algorytmu na realizację zadań z zakresu
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeznaczona została kwota w wysokości 115 tys. zł, natomiast
w ramach programu „Aktywny samorząd” PFRON przekazał prawie 168
tys. zł. Z kolei blisko 30 tys. zł wypłacono na realizację zajęć klubowych
w WTZ, a 13 tys. zł – na szkolenia z języka migowego.

W sumie na wyrównywanie różnic
między regionami PFRON przekazuje w tym roku wielkopolskim samorządom środki w wysokości około 5,5 mln zł. W ramach umów z 27
powiatami zakupionych zostanie m.
in. 31 mikrobusów i 3 autobusy.
„Program wyrównywania różnic
między regionami” ma zwiększać dostęp do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W tym roku w całej Polsce
planowana jest realizacja 570 projektów na łączną kwotę 65 mln zł. To
więcej w stosunku do roku 2016
o 38 procent.
– W ciągu ostatnich czterech lat budżet PFRON zwiększył się o 20 procent i wynosi 5,5 mld zł. Dzięki tym
środkom możemy rozszerzać zakres
udzielanej pomocy. W skali całego kraju w ramach programu służącego
do wyrównywania różnic między regionami w tym roku zakupionych zostanie 357 pojazdów – 302 mikrobusy
i 55 autobusów, a więc o ponad 50 więcej niż w zeszłym roku – dodała Marlena Maląg.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

W środę, 4 września, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Marek Kuciński.
W 2016 roku zdiagnozowano u niego
guza mózgu okolicy ciemieniowo-potylicznej prawej. Niestety, przegrał kilkuletnią walkę z chorobą. Jedną z naszych gal sportu zadedykowaliśmy
Markowi, kwestując w jego sprawie.
Marek był zawodnikiem CKS-u Zduny, Astry Krotoszyn i Floty Świnoujście
na poziomie II ligi. Warto przypomnieć, iż w Astrze grał w pierwszym
składzie już jako 17-latek.
Na początku 2016 roku zdiagnozowano u niego guza mózgu. Przewidywano, że pozostało mu bardzo mało czasu. Jego świat się zawalił. Podjął jednak
walkę. W czerwcu 2016 trafił do szpitala w Puszczykowie, gdzie przeszedł
operację. Lekarze wycięli część glejaka.
Przez całe wakacje poddawany był chemioterapii w Poznaniu. Miał problemy
z widzeniem na lewe oko, niesprawnością lewej ręki oraz nogami. Skromna
renta nie wystarczała na wszystkie podstawowe potrzeby.
Na przełomie 2016/2017 organizowaliśmy III Plebiscyt „Sportowiec Powiatu
Krotoszyńskiego”. Cały dochód z wydarzenia przekazaliśmy właśnie Markowi. Był obecny na gali. Dziękował
wówczas za pomoc i namawiał wszystkich obecnych, by doceniali zdrowie,
którego jemu brakowało. Był zawzięty
w swojej walce, twierdząc, iż choroba
jest jak mecz – kiedy już wejdziesz
na boisko, musisz walczyć do samego
końca. Niestety, jego problemy zdrowotne okazały się być nierównym przeciwnikiem. 4 września przegrał swój
życiowy mecz. Pozostawił po sobie
mnóstwo wspomnień i w sercach wielu pozostanie już na zawsze jako utalentowany piłkarz i silny człowiek.
– Marka pamiętam jako młodego
chłopca. Był bardzo dobrze zapowiadającym się piłkarzem. Zaczął się rozwijać w Astrze Krotoszyn, później grał
w drużynie Flota Świnoujście, co spo-

wodowało, że nasze drogi się rozeszły.
Wrócił do nas po latach. Niestety, zaczął chorować. Wstrzymało to jego karierę sportową. Zawsze był blisko naszego klubu. Jest mi bardzo przykro, że
tak utalentowany człowiek odszedł
od nas w tak młodym wieku. Nikt
z nas nie wie, co jeszcze przed nami.
Dlatego powinniśmy żyć pełnią życia,
w zgodzie z innymi. Jest mi niezwykle
ciężko uwierzyć w odejście Marka – mówi Mariusz Ratajczak, prezes
Astry Krotoszyn.
– Przez dłuższy czas dzieliliśmy szatnię – wspomina Daniel Borski, założyciel GL KROTOSZYN. – „Maras”, bo
tak się do niego zwracaliśmy, miał w sobie tyle energii, że można by obdzielić
nią połowę zespołu i jeszcze by zostało.
Był znakomicie rokującym zawodnikiem i po dobrych występach we Flocie
niewiele brakowało, by znalazł się
w ekstraklasowej Pogoni Szczecin. Był
odważny na boisku i poza nim. Trenerzy mawiali, że Marek to taki przysłowiowy koń pociągowy, który wsadzi
głowę tam, gdzie inni nie odważyliby
się wstawić nogi. Dzielnie walczył
z chorobą. Mimo trudnych momentów starał się myśleć pozytywnie. Podczas sportowej gali powierzył mi zadanie, bym przekazał przesłanie wszystkim zebranym. Mówił, by cieszyć się
tym, co mamy, by dbać o zdrowie. Niebiańskich bramek, Maras!
(LENA)
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Z SESJI

Mieszkańcy chcą Dni Krotoszyna?
Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie radny Bartosz
Kosiarski oznajmił, że większość
mieszkańców chce powrotu Dni Krotoszyna. Nie spotkało się to z przychylnością władz.
– Jedna z krotoszyńskich gazet przeprowadziła ankietę odnośnie formy rozrywki dla mieszkańców. Zdecydowana
większość, bo około 70-80 procent, opowiedziała się za powrotem Dni Krotoszyna. Nie mam zamiaru teraz roztrząsać te-

matu koncertów WIĘC WIEC!, bo fajnie,
że one są. Ale te dwa wydarzenia mogłyby
współistnieć. Jest zapotrzebowanie
na Dni Krotoszyna. Pomyślmy wspólnie
i zorganizujmy taką formę rozrywki, aby
każdy mieszkaniec był zadowolony i znalazł coś dla siebie. Być może się nie da, ale
chodzi o to, żeby większość była zadowolona – stwierdził B. Kosiarski.
Burmistrz Krotoszyna zaznaczył, że
koszty organizacji takiej imprezy jak Dni
Krotoszyna są bardzo wysokie. – Jedynym
powodem zrezygnowania z tej formy roz-

EDUKACJA

Nowy rok szkolny rozpoczęty!
Rozpoczął się wrzesień, a wraz z nim
kolejny rok nauki. Powiatowa inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja
w Krotoszynie.
W uroczystości udział wzięli uczniowie klas pierwszych oraz zaproszeni goście, w tym starosta Stanisław Szczotka,
wicestarosta Paweł Radojewski i Przemysław Wójcik – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w starostwie.

Licealna aula wypełniona była
po brzegi, a byli w niej sami pierwszoklasiści. Już ten fakt, jak podkreśliła Elżbieta Płóciennik – dyrektor szkoły,
świadczy o zmianach, jakie wprowadzono w ponadgimnazjalnej oświacie.
Uczniowie klas starszych zostali zaproszeni na rozpoczęcie roku godzinę
wcześniej. Dyrektor podkreśliła, że mimo tego podziału wszyscy tworzą jedną
społeczność i że każdy uczeń będzie się
czuł dobrze w tej szkole. Zmiany nastąpiły również w gronie pedagogicznym,

rywki, co wielokrotnie mówiłem, były pieniądze. Koszty zbliżały się bowiem do kwoty 500 tys. zł. Jeżeli państwo uważacie, że
Dni Krotoszyna powinny wrócić, to trzeba
wnioskować o dodatkową dotację dla Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Środki nie zostały zabrane, lecz rozdysponowane na wiele różnych imprez, co widać w sprawozdaniach. Należy się zastanowić, czy warto zapraszać jedną topową gwiazdę, która za 45
minut występu weźmie 70 tysięcy złotych – odpowiedział Franciszek Marszałek.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

dyrektor przedstawiła więc i powitała
nowych nauczycieli.
Nie zabrakło ciepłych słów i życzeń,
zarówno dla tych, którzy po raz pierwszy
przekroczyli próg liceum, jak i dla tych,
których w tym roku czeka cięższa praca,
zwieńczona maturą.
W programie artystycznym nawiązano do rocznicy wybuchu II wojny światowej. Znalazły się w nim także porady dla
pierwszaków – jakim być uczniem i kolegą, jak zrobić dobre wrażenie i jak przetrwać na tych nieco mniej lubianych
przedmiotach.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Na Bieżąco
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UROCZYSTOŚCI

W 80. rocznicę wybuchu
II wojny światowej
W pierwszy dzień września w powiecie krotoszyńskim odbywały się uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rozpoczęła się ona
we wrześniu 1939 roku od ataku nazistowskich Niemiec na Polskę. II wojna światowa pochłonęła, według różnych szacunków, od 50 do 80 milionów ludzi, z czego większość stanowiła ludność cywilna. Zginęło ok. 6 milionów obywateli Polski.

KROTOSZYN

Władze samorządowe powiatu i gminy,
przedstawiciele organizacji politycznych i
społecznych, delegacje szkół oraz harcerze
złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci:
przy ratuszu, przy pomniku 56 Pułku Piechoty
Wlkp., w Parku Dworcowym i na dworcu PKP,
na ul. Piastowskiej, Sienkiewicza i Gajowej.

KOŹMIN WLKP.
KOBYLIN
FOT. www.kobylin.pl

Przy pomniku ,,Poległym i Pomordowanym
za Ojczyznę i Wolność” na placu Glabera zorganizowano Apel Pamięci. Wzięli w nim udział
przedstawiciele władz samorządowych, zakładów pracy, organizacji pozarządowych, partii politycznych, a także młodzież szkolna i harcerze.

Główna część uroczystości odbyła się przy
pomniku Wolności. Po odegraniu hymnu
państwowego przez Koźmińską Orkiestrę Dętą
odczytano Apel Pamięci. Liczne delegacje
złożyły wiązanki kwiatów. W wyjątkowy sposób
80. rocznicę wybuchu wojny uczcili koźmińscy
harcerze, którzy przed pomnikiem ułożyli z 80
zapalonych zniczy datę 1939.

SULMIERZYCE

Na rynku przy pomniku Wdzięczności
zostały złożone wiązanki kwiatów.
Odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” oraz
Rotę” przy udziale władz samorządowych,
przedstawicieli organizacji społecznych,
delegacji szkół i strażaków.
FOTOGALERIE I FILMY na www.glokalna.pl i www.facebook.com/glokalna

Delegacje władz samorządowych i instytucji oraz
przedstawiciele ugrupowań politycznych złożyli wiązanki kwiatów
przy pomniku Ofiar II Wojny Światowej i Totalitaryzmów na
przykościelnym cmentarzu. W asyście Orkiestry Dętej z Sulmierzyc
przemaszerowano na plac 700-lecia, gdzie znajduje się pomnik
Poległych Synów Miasta Zduny. Przy obu pomnikach wartę
honorową pełnili harcerze I Zdunowskiej Drużyny Harcerskiej.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOT. Zdunowski Ośrodek Kultury

ZDUNY

Na Bieżąco

POLITYKA

Ludowcy i Kukiz’15 idą razem do wyborów
Na krotoszyńskim rynku zaprezentowano kandydatów Koalicji Polskiej
w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Z tej listy wspólnie wystartują członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego i ruchu Kukiz’15.
Listę kandydatów zaprezentował Andrzej Grzyb – poseł wielu kadencji, ostatnio europoseł, a także numer 1 w najbliższych wyborach do sejmu. Drugie miejsce
zajmuje poseł Piotr Walkowski, trzeci jest
sekretarz gminy Krzywiń – Bartosz Ko-

5

bus. Na czwartej lokacie znajduje się
Agnieszka Góralczyk z powiatu pleszewskiego. Piąte miejsce należy do Franciszka
Marszałka – burmistrza Krotoszyna,
a za nim znajduje się Wiesława Małycha – sołtys Lasocic. Jan Grzesiek to kolejny kandydat, jest radnym sejmiku z powiatu jarocińskiego. Ósme miejsce przypadło Grzegorzowi Martynowi z powiatu
rawickiego.
Kolejni kandydaci to Martyna Banaś,
Piotr Pierzchlewicz, Jacek Konopka, Janusz Perski, Beata Kucharska, Karolina
Piekarska-Nowak, Agnieszka Rybacka,
Alojzy Motylewski, Małgorzata Krakowiak, Kinga Kożańska, Bożena Wysota,
Dorota Kinal, Maciej Wasielewski, Joan-

na Kobus-Marczak i Andrzej Kubiak.
Na ostatnim miejscu znalazł się Krzysztof
Grabowski, wicemarszałek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Andrzej Grzyb oznajmił, że jego
ugrupowanie ma szanse na uzyskanie
dwucyfrowego wyniku. Potwierdził również porozumienie zawarte między PSL-em a Kukiz’15 w kwestii wspólnego programu i startu w wyborach. – Mamy wiele wspólnego, jak np. emerytura bez podatku czy zmiana Ordynacji Wyborczej
na system mieszany, jak w Niemczech.
Nie chcemy, żeby Polska była skazana
na wybór dwóch głównych partii – powiedział polityk.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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SIMCHAT CHAJIM FESTIVAL

Boker Tov Koźmin!

Simchat Chajim Festival #2019 to
wyjątkowy festiwal kultury żydowskiej w Wielkopolsce. Przed nami
ósma edycja wydarzenia, którego kołem napędowym jest różnorodność
kultury, wspólne dziedzictwo i historia oraz świetna zabawa! Organizatorzy odwołują się do lokalnego dziedzictwa, ale także ukazują współczesną kulturę żydowską i izraelską.
Festiwal zagości w Koźminie Wlkp.
z wydarzeniem „Boker Tov Koźmin! – Dzień Dobry Koźmin!”. W związku z tym park miejski zamieni się w przestrzeń wypełnioną zabawami dla dzieci
i rodzin, różnymi aktywnościami dla

mieszkańców. W programie m. in. pisanie
imion po hebrajsku, gry w drejdel i memory, budowanie nieistniejącej synagogi
z kartonów, papierów i innych materiałów, tworzenie wzorów na materiałach
z wykorzystaniem liter hebrajskich i symboli, wykład o zwyczajach pogrzebowych
w judaizmie (prowadzenie: Aleksandra
Wilczura). Zapraszamy 14 września w godzinach 16.00-20.00. Wstęp wolny!
Organizowane będą też spacery
i zwiedzanie z przewodnikiem – oprowadzanie po cmentarzu żydowskim
(16.15, 17.30, 18.30), zwiedzanie Muzeum Ziemi Koźmińskiej (16.30, 18.00),
zwiedzanie
kościoła
farnego
(16.45, 19.15), spacery „Koźmin, jakiego

SULMIERZYCE

Podziękowali za plony

1 września na placu przy Sulmierzyckim Domu Kultury odbyły się Dożynki Miejskie. Gospodarzem święta

plonów był burmistrz Dariusz Dębicki, a starostami – Martyna Trawińska i Łukasz Marcinkowski.

nie znacie” (17.15, 18.15). Punkt zbiórek
na każde zwiedzanie będzie koło altany
w parku. Ponadto o 17.45 wystartuje wielopokoleniowa gra terenowa o historii
Koźmina Wlkp.
Wydarzenie „Boker Tov Koźmin!”
włącza się w Europejskie Dni Dziedzictwa, czyli wspólną inicjatywę Rady Europy i Unii Europejskiej, mającą na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady
Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. EDD to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny oraz najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie
dialogu międzykulturowego.
Z kolei na godzinę 20.00 zaplanowano wyjątkowy koncert zespołu Meadow
Quartet! Ich muzyka łączy nurty klezmerskie z jazzowymi brzmieniami.
Wydarzenie realizowane jest we
współpracy z gminą Koźmin Wlkp., miejscowym Ośrodkiem Kultury oraz Towarzystwem Miłośników Koźmina Wielkopolskiego. Organizatorem jest Stowarzyszenie Krotochwile. Szczegóły programu
znaleźć można na stronie www.simchatchajim.pl/program.
(ANKA)

Uroczystości rozpoczęły się od dziękczynnej Mszy św., podczas której poświęcono wieniec oraz chleb dożynkowy. Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na plac przy ośrodku kultury.
Po powitaniu wszystkich gości starostowie dożynek wręczyli burmistrzowi bochenek chleba, który podzielono wśród
przybyłych mieszkańców.
W części artystycznej wystąpiły sulmierzycka Orkiestra Dęta, Koło Śpiewacze Cecylia, zespół ludowy Folklor Błonie,
kapela ludowa Janka Boduszka. Tegoroczne dożynki zwieńczyła wspólna zabawa
taneczna. O oprawę muzyczną zadbał TK
Music.
(NOVUS)
FOTOGALERIA I FILM na www.glokalna.pl
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25-lecie firmy DAF-MAL!
7 września krotoszyńska firma DAF-MAL świętowała ćwierćwiecze swojej działalności. W Gościńcu Pępowo
zorganizowano uroczystą galę, którą
miał zaszczyt poprowadzić Daniel
Borski – wydawca Gazety Lokalnej
KROTOSZYN. Była to okazja
do wspomnień i złożenia licznych
podziękowań Dariuszowi Fabianowskiemu – założycielowi i właścicielowi firmy.
Galę poprzedziła Msza święta w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Koncelebrowali ją ksiądz
prałat dr Aleksander Gendera
i ksiądz prałat Adam Modliński.
W trakcie kazania podkreślono, że
praca jest dla człowieka narzędziem
do samorealizacji i zmieniania otaczającej nas rzeczywistości na lepsze.
Proboszcz Gendera podkreślił, że firma DAF-MAL przez 25 lat swojej
działalności zyskała ogromne zaufanie społeczne ze względu na swoją solidność oraz jej właściciela, Dariusza
Fabianowskiego – człowieka niezwykle ciepłego, empatycznego i pomagającego innym w potrzebie, a przy tym
dobrego i sprawnego przedsiębiorcę.

Podczas gali w Pępowie Dariusz Fabianowski wspomniał o trudnych początkach swojej firmy, którą założył
w styczniu 1994 jako młody mężczyzna, po 18-miesięcznej służbie wojskowej. Były to trudne czasy dla polskiej gospodarki. Przez lata założyciel
DAF-MALU mozolnie budował swoją markę i wiarygodność, przez co regularnie powiększało się grono klientów oraz partnerów biznesowych.
Pierwszą siedzibą firmy było małe pomieszczenie obok schodów na osiedlu Korczaka, gdzie Dariusz Fabianowski mieszkał wraz z rodzicami.
Dopiero po dwóch latach przeniesio-

no ją na ulicę Raszkowską w Krotoszynie. Obecnie siedziba mieści się
na ul. Rawickiej.
– Chciałbym podziękować przede
wszystkim moim najbliższym, ukochanej żonie, która mnie wspierała
w trudnych chwilach, w trakcie wielu nieprzespanych nocy przez te 25
lat – powiedział, nie kryjąc wzruszenia, Dariusz Fabianowski.
Gratulacje z okazji 25-lecia złożyło
przedsiębiorcy wielu zaproszonych
gości, m. in. Józef Januszkiewicz, reprezentujący Cech Rzemiosł Różnych
i Krotoszyńską Izbę Rzemieślniczą.
Starszy Cechu zaznaczył wielki wkład

KULINARIA

„Powiat od Kuchni” z Karolem Okrasą!
W niedzielę na krotoszyńskim rynku
odbyła się kolejna edycja imprezy
„Powiat od Kuchni”. Jak co roku gościem specjalnym był znany wszystkim kucharz, Karol Okrasa. Z kolei
muzyczną gwiazdą imprezy był Kabaret OT. TO. Panie z kół gospodyń
wiejskich z całego powiatu przygotowały szereg wyśmienitych potraw,
których każdy mógł skosztować.
Najpierw na scenie zaprezentował się
zespół Lorem. Potem przyszedł czas
na polsko-węgierski konkurs kulinarny,
w którym wzięły udział trzy ekipy reprezentujące koła gospodyń wiejskich. Żeby
zwyciężyć w tych zawodach, panie musiały być dobrze przygotowane z węgierskiego. Ich zadaniem było bowiem odgadnięcie, jak brzmią nazwy niektórych dań
w tym języku. Triumfował zespół z Roszek i Lutogniewa, drugie miejsce przypadło Rozdrażewowi, a trzecie zajęły panie
z Sulmierzyc i Bestwina. Wszystkie
uczestniczki nagrodzono produktami
spożywczymi, pochodzącymi z Węgier.
Publiczność znakomicie się bawiła
w trakcie występu znanego wszystkim Kabaretu OT. TO. Głównym punktem imprezy był pokaz kulinarny w wykonaniu
Karola Okrasy. Mistrz kuchni znów zaim-

ponował krotoszynianom swoją kreatywnością i umiejętnościami. Według własnego przepisu przyrządził hamburgera
w dwóch odmianach – z rybą i z mięsem.
Przygotowane danie rozdał publiczności.
Zwieńczeniem imprezy było rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego na najsmaczniejszą terrinę z kurczaka nadziewanego brokułami. W szranki stanęło 16 kół
gospodyń wiejskich. Dania oceniało jury
w składzie: Karol Okrasa, Paweł Radojewski – wicestarosta krotoszyński, Roman
Olejnik – dyrektor ZSP nr 2 w Krotoszynie, Jacek Kępa – naczelnik Wydziału
Promocji i Współpracy Urzędu Miejskie-

go w Krotoszynie, Jerzy Ptak – doświadczony krotoszyński kucharz, Kurt Scheler – austriacki mistrz kuchni.
– Jako że panie z kół gospodyń wiejskich gotują na bardzo wysokim poziomie, postanowiliśmy podnieść poprzeczkę. Mieliśmy i tak bardzo trudne zadanie – musieliśmy wybrać najlepiej wykonaną terrinę – powiedział Karol Okrasa.
Ostatecznie zwyciężyło Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie, wyprzedzając KGW z Dąbrowy i KGW
z Bud.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Dariusza Fabianowskiego w kształcenie młodych ludzi, wspominając o jego uczestnictwie w egzaminach zawodowych i przyjmowaniu wielu praktykantów. Przy okazji wręczono odznaczenia Cechu Rzemiosł Różnych
wyróżnionym pracownikom firmy
DAF-MAL, którzy również złożyli
gratulacje swojemu pracodawcy.
Podziękowania popłynęły także
od wielu firm i osób, a także władz samorządowych, które od lat współpracują z Dariuszem Fabianowskim, m.
in. od Karola Banaszaka z Centrum
Budowlanego Banaszak, wiceburmistrza Ryszarda Czuszke czy Dariusza
Rozuma – prezesa Polskiego Związku
Sumo, który mówił o wielkim zaangażowaniu właściciela DAF-MALU
w promowanie sumo, jak również
wskazał na jego niezwykłą wrażliwość

i empatię w prowadzeniu biznesu.
Słowa uznania wyraziły dyrektorki
krotoszyńskich przedszkoli, w których Dariusz Fabianowski z wielkim
zaangażowaniem przeprowadzał niezbędne prace remontowe. – Dzięki
pana pomocy nasze przedszkola są teraz bardzo piękne – stwierdziły zgodnie dyrektorki.
Oficjalna część gali zakończyła się
skosztowaniem jubileuszowego tortu, wzniesieniem toastu i obejrzeniem filmu podsumowującego 25-lecie istnienia firmy DAF-MAL, który
nagrała Gazeta Lokalna KROTOSZYN. Potem był czas na wspólną,
huczną zabawę.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

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

Wychowanie dziecka zarezerwowane jest dla rodziny
W piątek, 6 września, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie odbyła
się konferencja „Rodzina i samorząd w edukacji dzieci i młodzieży”.
Gościem specjalnym był Mikołaj
Pawlak – rzecznik praw dziecka.
Konferencja odbyła się z inicjatywy
Grzegorza Króla – radnego Rady
Powiatu Krotoszyńskiego. Głównym tematem spotkania była Karta
Praw Rodziny. Radni Prawa i Sprawiedliwości będą wnioskować
o przyjęcie tego dokumentu, określającego zbiór określonych wartości, ważnych dla Rady Powiatu, którymi rada będzie się kierować
w swojej pracy dla dobra mieszkańców. Wnioskują również o taką deklarację do wszystkich samorządów
naszego powiatu. Karta mówi m. in.
o tym, że rodzina ma prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem czy wyznaniem, wybierania kierunku kształcenia czy krzewienia chrześcijańskich wartości jako fundamentów
naszej cywilizacji.
Wspomniał o tym pierwszy z prelegentów, czyli Mikołaj Pawlak. – Naj-

ważniejszą rzeczą w życiu młodego
człowieka jest wychowanie, ale
gdzie ono jest i w którym momencie? – mówił rzecznik praw dziecka. – Jest pierwsze i zarezerwowane
dla rodziców. Państwo pomaga wtedy, kiedy ewidentnie mamy do czynienia z brakiem wydolności. Edukacja? Tak, jest w konstytucji. Obowiązkiem państwa jest edukacja naszych dzieci, ale to właśnie wzajemna miłość, wychowanie i troska łączą rodzinę. To rodzice mają wychowywać dzieci według własnych
poglądów. Brak rozmowy i miłości,

zapomnienie o dziecku to są elementy, które wywołują problemy
i złe zachowania. W relacjach można toczyć różne spory – o pieniądze, o sprawy gospodarcze, karne,
ale najważniejsze są te rodzinne, bo
można mieć miliony złotych, fajne
samochody, firmy, wyjeżdżać
na wakacje, a jednocześnie wracać
do domu i odczuwać brak miłości.
Spoiwem rodzinnym są wartości.
Rodzina ma wartości etyczne, moralne i związane z tradycją, o których musimy pamiętać, bo czym
nasiąkną nasze dzieci, tym będą

w przyszłości – podkreślił M. Pawlak, dodając, że Karta Praw Rodziny
powinna być szeroko wdrażana
i propagowana.
Karta Praw Rodziny powstała już
w 1980 roku na życzenie rzymskiego Synodu Biskupów, o czym opowiedział ks. Kazimierz Kurek. – Synod był poświęcony zadaniom
chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie – przypomniał ks.
Kurek. – Po latach – w 1994 roku – Ojciec Święty Jan Paweł II zapytał: „Rodzino, co ty mówisz sama
o sobie?” Karta ma otworzyć usta
rodzinie, by mówiła, kim jest, by
nie bała się tego powiedzieć. Nie ma
pełniejszej demokracji. Kto teraz
w szkole powie głośno: „ty będziesz
ojcem”? Trzeba o tym mówić, aby
młodzież się nie bała i traktowała to
poważnie. Nie możemy obarczać
młodych naszymi deficytami. Oni
sami powinni mówić: „chcę być ojcem”, „chcę być matką”. Prawo stanowione nie może przemilczać prawa naturalnego, nadanego przez samego Stwórcę. Trzeba w rodzicach
obudzić świadomość, że to oni mają
pierwsze prawo do wychowania
dziecka. Rodziny winny być świa-

dome swoich praw – zaznaczył duchowny.
Kolejna prelegentka, Ewa Skorupka – wiceprzewodnicząca miasta
Bełchatów, skupiła się na kwestii
wpływu samorządów, szkół i nauczycieli na wychowanie dzieci. – Nauczyciel został powołany,
aby jak najlepiej spełniać obowiązki
edukacyjne, przekazywać wiedzę
i dzielić się swoim doświadczeniem.
Rolą samorządu jest weryfikacja,
czy dane placówki oświaty funkcjonują w poprawny sposób. Jakość
edukacji wynika z kompetencji nauczycieli. Głównym celem samorządu jest precyzyjna analiza organizacji, tzw. raport o stanie oświaty.
Jest on narzędziem – dla radnych,
żeby kontrolować faktyczne funkcjonowanie jednostek oświaty,
a także do współpracy jednostek
oświaty – wyjaśniała E. Skorupka.
Na zakończenie konferencji radny
Grzegorz Król stwierdził, że Karta
Praw Rodziny ma stanowić pewien
drogowskaz dla samorządu przy podejmowaniu decyzji. – Chcemy, żeby rodzice czuli, że dzieci są bezpieczne, idąc do szkoły. Liczymy
na to, że na wrześniowej sesji Rada
Powiatu Krotoszyńskiego przyjmie
ten ważny dokument – spuentował
G. Król.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Zdrowie
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SZPITAL

Nowy aparat do hemodializy
3 września w Stacji Dializ im. W. Bolewskiego w Krotoszynie odbyło się
spotkanie, w trakcie którego zaprezentowany został najnowszy aparat
do hemodializy, zakupiony dzięki dotacji od samorządu powiatu.
Jak podkreślił dyrektor SP ZOZ,
Krzysztof Kurowski, nowe urządzenie
jest kolejnym, które w ciągu ostatnich lat
trafiło do Stacji Dializ. Dzięki temu szpital systematycznie odnawia sprzęt służący dializowanym pacjentom. Dyrektor

podziękował staroście Stanisławowi
Szczotce za finansowe wsparcie zakupu.
Wartość nowej sztucznej nerki
to 38 700 zł.
Starosta z kolei podziękował personelowi Stacji Dializ za fachową opiekę
nad pacjentami. Kierownik stacji – lek.
Jan Pulchny – opowiedział zebranym
o leczeniu chorych w tej placówce. Wyjaśnił, w jaki sposób działa aparat do hemodializy. Jak podkreślił, dzięki pracy wielu
osób z personelu procedury wykonywane
są z zachowaniem najwyższych standar-

dów. Nowy sprzęt, który nazwano imieniem „Czesia”, poświęcił ks. Piotr Woźniak, kapelan Szpitala Powiatowego
w Krotoszynie.

Stacja dializ funkcjonuje od kwietnia 2002 r. Działa sześć dni w tygodniu
z dwoma lekarzami i sześcioma pielęgniarkami. Każdego roku wykonuje 6

tys. zabiegów dla pacjentów z całego regionu. Do dyspozycji jest 14 stanowisk
do przeprowadzenia hemodializy. Wykonywane zabiegi należą do procedur
wysokospecjalistycznych. Każdego roku
leczy się w placówce ok. 40 pacjentów
z przewlekłymi chorobami nerek, którzy są poddawani zabiegowi trzy razy
w tygodniu. Stacja Dializ współpracuje
z ośrodkami transplantacyjnymi w całym kraju. Dzięki temu udaje się rocznie
doprowadzić do przeszczepienia nerek
przeciętnie u dwóch pacjentów. Udało
się też doprowadzić do jednego przeszczepu rodzinnego. Nerkę ojca wszczepiono synowi.
(NOVUS)

Na Sygnale
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KOBYLIN

Uderzył w słup i ogrodzenie

W nocy 1 września na ul. Strzeleckiej w Kobylinie doszło do groźnego
wypadku. Samochód osobowy z impetem uderzył w przydrożny słup
energetyczny, a następnie w ogrodzenie.
Do działań zadysponowano strażaków z JRG Krotoszyn i z OSP Kobylin,
którzy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia udzielili pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym.
– Kierowany przez 24-letniego mieszkańca Kobylina samochód marki Opel In-

signia uderzył w przydrożny słup energetyczny i ogrodzenie. Jechały nim jeszcze
dwie osoby – jedna miała 1,6 promila alkoholu we krwi, a druga ponad promil.
Obie jednoznacznie wskazywały na kierującego autem, który miał mniejszą ilość alkoholu we krwi. Z uwagi na to, że uczestnicy zdarzenia byli pod wpływem alkoholu, zatrzymano ich do wytrzeźwienia.
Po przesłuchaniu zostali zwolnieni. Postępowanie w tej sprawie prowadzi krotoszyńska komenda – informuje Bartosz
Karwik z KPP w Krotoszynie.
(NOVUS)

3 września na ul. Krotoszyńskiej
w Zdunach samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w ścianę budynku. Przyczyną zdarzenia było niezachowanie należytej ostrożności.

Zabrakło ostrożności

FOT. OSP Zduny

FOT. OSP Kobylin

ZDUNY

Kolizja w Biadkach

1 sierpnia do mieszkania krotoszynianki zadzwonił mężczyzna podający się
za policjanta. Twierdził, że znaleziono jej
podrobiony dowód osobisty, w związku
z czym jej konto w banku jest zagrożone
i że ma natychmiast wypłacić wszystkie
pieniądze, po czym na umówione hasło
przekazać je innemu funkcjonariuszowi
policji. Łatwowierna kobieta uczyniła tak,
jak jej przykazano. Poszła do banku, wypłaciła pieniądze i na skrzyżowaniu ul.
Zacisze z ul. Rawicką dała znaczną sumę
nieznanemu mężczyźnie.
Krotoszyńscy policjanci zaczęli pracować nad sprawą. Zatrzymali 23-latka,
którego rola polegała na odbieraniu pieniędzy wyłudzonych od pokrzywdzonych osób. W toku prowadzonych czyn-

(NOVUS)

FOT. OSP Biadki

Oszust zatrzymany
ności operacyjnych ustalono, że na terenie
naszego województwa i nie tylko doszło
do podobnych czynów, których dokonywał m. in. ten oszust.
Sąd wobec mężczyzny zastosował
środek zapobiegawczy w postaci trzech
miesięcy aresztu. Biorąc pod uwagę fakt,
że sprawca dopuścił się tego czynu w warunkach recydywy, może mu zostać wymierzona kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Wszystko wskazuje na to, że
w proceder zamieszanych jest więcej
osób, dlatego sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych
zatrzymań.
Pamiętajmy, że zasada ograniczonego
zaufania do nieznajomych obowiązuje nie
tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które
nie potrafią odmówić pomocy w trudnej
sytuacji. Niespodziewane telefony
od osób podających się za policjantów
bądź od dawna niewidzianych wnuków,
siostrzeńców czy kuzynów nie muszą zakończyć się naszą finansową porażką.

(NOVUS)

NA DRODZE

Z POLICJI

Najbliższe trzy miesiące spędzi
w areszcie 23-latek, zatrzymany
przez krotoszyńskich kryminalnych.
Mężczyzna podejrzany jest o udział
w grupie zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy metodą „na policjanta”. Za popełnione przestępstwo
w warunkach recydywy grozi mu kara do 12 lat więzienia.

Pojazdem marki Opel Corsa kierowała obywatelka Ukrainy. Nikomu nic się
nie stało. – Kierująca nie zachowała należytej ostrożności, w wyniku czego samochód uderzył w narożnik budynku. Kobieta była trzeźwa. Otrzymała mandat
karny w wysokości 200 zł – mówi Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

W sobotę, 31 sierpnia, w miejscowości Biadki (gmina Krotoszyn)
doszło do kolizji dwóch samocho-

dów. Przyczy ną zda rze nia by ło
nie ustą pie nie
pierw szeń stwa
przejazdu.

NA DRODZE

Nie ustąpił pierwszeństwa

W piątek, 30 sierpnia, na ulicy
Piastowskiej doszło do zderzenia
dwóch samochodów osobowych

i autobusu miejskiego. Na szczęście nie było osób poszkodowanych.

Na miejsce skierowano strażaków
z OSP Biadki. Do ich zadań należało odłączenie akumulatora, usunięcie rozbitego
pojazdu na pobocze, uprzątnięcie z jezdni
pozostałości po zdarzeniu.
– Mieszkanka Poznania, jadąca samochodem marki Opel Corsa, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu pojazdowi
Mercedes Sprinter i doszło do zderzenia.
Nie było osób poszkodowanych. Wszyscy
uczestnicy kolizji byli trzeźwi. Sprawczyni ukarana został mandatem w wysokości 250 zł – mówi Bartosz Karwik z KPP
w Krotoszynie.
(NOVUS)

Po przybyciu na miejsce pogotowia
ratunkowego lekarz stwierdził, że osoby
biorące udział w zdarzeniu nie wymagają
hospitalizacji.
– Kierujący pojazdem marki Mazda
mieszkaniec powiatu milickiego, jadąc
od strony budynku poczty, chciał skręcić
w lewo i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu samochodowi marki Renault, który
jechał z naprzeciwka. W efekcie doszło
do zderzenia czołowego, które spowodowało zetknięcie się z autobusem miejskim, stojącym przy znaku STOP. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł – informuje Bartosz Karwik
z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

To i Owo
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Z SESJI

CHARYTATYWNIE

Remont łazienki szansą na lepsze życie
Marek Bukowski z Ostrowa Wlkp.
był klaunem. Pracował w cyrku Zalewski i przez lata rozśmieszał i bawił kolejne pokolenia. Wywoływał
uśmiech na twarzach dorosłych
i dzieci. Teraz potrzebuje pomocy.
Gdy odszedł z cyrku, ciągle bawił
dzieci na urodzinach i festynach. Pewnie
nadal by to robił, gdyby nie choroba.
Przez cukrzycę najpierw amputowano
mu palce, a w końcu nogę. Z dnia
na dzień podupadał na zdrowiu – miał
udar, sepsę, a teraz doszły jeszcze proble-

Czy młodzież musi
obradować w piwnicach?

my ze wzrokiem. Na prawe oko już nie
widzi, a lewe jest sprawne jedynie w 15
procentach.
Dziś ostrowianin potrzebuje wsparcia. Po amputacji nogi mieszkanie stało się
dla niego jedną wielką barierą nie do pokonania. Najgorzej jest z łazienką. Potrzebny
jest więc pilny remont. Teraz nie może
sprawnie się po niej poruszać. Sam też nie
jest w stanie zapłacić za remont łazienki.
Zbiórka na ten cel prowadzona jest
na stronie www.siepomaga.pl/marek-bukowski. Zachęcamy do włączenia się w tę
akcję.
(ANKA)

WAKACJE

FOT. Artur Gręda

Lato w krotoszyńskim hufcu

Wychowawcy krotoszyńskiego Hufca Pracy 15-2 w okresie wakacji organizowali zajęcia sportowo-rekreacyjne. Młodzież korzystała z tej formy aktywności głównie w okresie
urlopu od praktyk, a także przy okazji załatwiania formalności z nimi
związanych.

Takie pytanie padło na niedawnej
sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie
odnośnie posiedzeń Młodzieżowej
Rady Miejskiej. Okazuje się, że odbywają się one nie w urzędowej sali obrad, a w piwnicach, co – zdaniem
niektórych – jest okazywaniem braku szacunku do tej młodzieży.

Uczestnicy OHP chętnie grali w PlayStation, w tenisa stołowego czy piłkarzyki. Brali też udział w konsultacjach z doradcą zawodowym w celu określenia predyspozycji zawodowych. Z kolei pośrednik pracy udzielał informacji na temat bazy danych pracy tymczasowej.

– Chciałbym zadać pytanie – dlaczego
młodzież nie spotyka się tutaj, w sali obrad,
a gdzieś po piwnicach? – zabrał głos radny
Bartosz Kosiarski. – To wszystko jest takie
prowizoryczne. Jest to niepoważne traktowanie tego ciała. Skoro się zdecydowaliśmy, że
powołujemy Młodzieżową Radę Miejską, to
prosiłbym o szacunek dla tych osób. Chcę,

(ANKA)

żeby młodzi ludzie poczuli się prawdziwymi
radnymi, a trudno o to, gdy siedzi się
po piwnicach.
Burmistrz odpowiedział, że zostało to
uzgodnione przy powołaniu Młodzieżowej
Rady Miejskiej. – Młodzież spotyka się
w godzinach popołudniowych, kiedy urząd
jest nieczynny. Z tego powodu posiedzenia
MRM odbywają się na dole, ponieważ pomieszczenia muszą być dodatkowo zabezpieczone. Myślę, że jeszcze raz to rozważymy, ale trzeba liczyć się z tym, że będzie
musiała być wyznaczona osoba do pilnowania. Nie możemy bowiem zostawić urzędu
bez opieki – odpowiedział Franciszek Marszałek.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Rozmaitości
KOŹMIN WLKP.

Dotacja na nowy pojazd
dla strażaków

W poniedziałek, 2 września, w siedzibie OSP w Koźminie Wlkp. miało
miejsce przekazanie umowy na dotację do zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki. Oprócz strażaków i władz samorządowych w spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, którzy mocno zaangażowali się w proces unowocześnienia koźmińskiej jednostki.
St. bryg. Jacek Strużyński – komendant powiatowy PSP w Krotoszynie – wręczył druhowi Piotrowi Marszałkowi – prezesowi OSP Koźmin
Wlkp. – umowę zawartą pomiędzy komendantem głównym Państwowej Straży

Pożarnej a koźmińską OSP na realizację
zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”.
Zadanie to realizowane jest zgodnie
z „Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Jest to jedno ze źródeł
finansowania zakupu nowego, średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki OSP Koźmin Wlkp., opiewające na kwotę 181 350 złotych. Całkowity
koszt wynosi 762 000 złotych.
(NOVUS)
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TENIS ZIEMNY

Dzieci i młodzież na korcie
W sierpniu Stowarzyszenie Sportowe Sport Team zorganizowało
w Rozdrażewie szkółkę tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży. Zajęcia
prowadził Robert Rędzikowski.
W treningach uczestniczyło 32 adeptów tenisa ziemnego, którzy codziennie nabywali nowe umiejętności sportowe i podnosili swój poziom gry na korcie. Zajęcia
odbywały się głównie na powietrzu, jednak
w drugim tygodniu pogoda nie dopisała
i trzeba było przenieść się do hali sportowej.

Zwieńczeniem dwutygodniowej szkółki był turniej dla uczestników. Dzieci i młodzież podzielono na cztery grupy wiekowe,
w których dziewczęta i chłopcy rywalizowali oddzielnie – do lat 10, do lat 12, do 15
lat i powyżej 15 lat.
Projekt był współfinansowany z dotacji
wójta gminy Rozdrażew. Za wsparcie stowarzyszenie Sport Team dziękuje również
Henrykowi Jankowskiemu, Romanowi Poczcie, Sławomirowi Biernackiemu, Bankowi Spółdzielczemu w Dobrzycy oraz portalowi kaczucha. pl. Za poczęstunek dla

uczestników i ich kibiców podziękowania
należą się Renacie Zych-Kordus, Annie

Marcisz, Ilonie Jakubek i Markowi Bochnie.
(ANKA)

BIEGI

KITESURFING

Upalny IV Letni Bieg Trzech Jezior

Kolejne sukcesy Julii Damasiewicz

1 września blisko 400 zawodników,
mimo doskwierającego upału, postanowiło rywalizować w IV Letnim
Biegu Trzech Jezior, zaliczanym
do Grand Prix Biegów OSiR w Trzemesznie. Uczestnicy mieli do wyboru
trzy dystanse – 15, 10 i 5 km. W gronie startujących nie zabrakło biegaczy z naszego powiatu.
Na dystans 5 km zdecydowała się rodzina Jadczaków. Bieg wygrał Dariusz

Morzyński z czasem 17: 30, z kolei reprezentująca Krotoszyńską Grupę Biegową
Monika Jadczak uzyskała rezultat 22: 38.
W kategorii K40 najlepsza okazała się jej
mama, Anita, która pokonała trasę w czasie 24: 39, a tata Moniki, Piotr, z wynikiem 23: 07 był trzeci w swojej kategorii.
W biegu na 15 km wystartował Jacek
Ratajski. Zawodnik KS Krotosz pokonał
ten dystans w czasie 1: 19: 40, co dało mu
dziesiątą lokatę w kategorii M50.
(ANKA)

W długi sierpniowy weekend w Pucku
odbył się ostatni przystanek zawodów Ford
Focus Active Challenge. Wyłoniono w nim
mistrzów Polski w konkurencjach freestyle
i formuła kite open oraz finalistów Pucharu
Polski w konkurencji freestyle. Dość silny
i równy wiatr sprzyjał zawodnikom. W kategorii formuła kite open zawodnicy ścigali
się na foilach przez trzy dni.
Wśród kobiet bezkonkurencyjna
była Julia Damasiewicz, która wygrała
większość wyścigów i zdobyła tytuł mistrzyni zarówno w kategorii open, jak
i w U'19 oraz U'16. Atrakcją dla uczestników zawodów była wizyta mistrzów
świata i legend kitesurfingu – Aarona
Hadlowa i Airtona Cozzolino.

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

Julia Damasiewicz rywalizowała
w zawodach w Pucku i Międzyzdrojach. Zawodniczka z Koźmina Wlkp.
ponownie okazała się najlepsza.

Kolejny triumf Julia zanotowała podczas 10. edycji Summer Kite Festival, będącej w tym roku jednocześnie finałem
Pucharu Polski w Formule Kite Open. Słoneczna pogoda i sprzyjający wiatr umożliwiły rozegranie dziesięciu wyścigów. Koźminianka została mistrzynią w grupie pań

i tym samym zajęła pierwsze miejsce
w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski.
Sezon w Polsce dobiegł końca, jednak
J. Damasiewicz nie przestaje trenować,
ponieważ pod koniec września weźmie
udział w mistrzostwach Europy.
(LENA)
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SIATKÓWKA PLAŻOWA

Kaczmarek i Sdebel na siódmym miejscu
Sebastian Kaczmarek i Adrian Sdebel zakończyli sezon w Toruniu grą
w wielkim finale Orlen Mistrzostw
Polski w Siatkówce Plażowej 2019.
Krotoszyński zawodnik i jego kolega
zakończyli turniej na siódmej lokacie.
Kaczmarek i Sdebel rywalizację w Toruniu zaczęli od pojedynku z parą Zarankiewicz / Florczyk. Pierwszą partię wygrali 21: 18, a w drugim secie zagrali jeszcze
lepiej i zwyciężyli wysoko, bo 21: 12.
W drugiej rundzie krotoszynianin i jego
partner trafili na mocny duet Kądzioła /
Ociepski. Przeciwnicy okazali się lepsi
i wygrali w dwóch setach, sprawiając tym
samym, że „nasza para” wylądowała
na prawej stronie drabinki.
W kolejnym meczu Kaczmarek i Sdebel zmierzyli się z Koteckim i Jaroszczakiem. Pierwszą partię do 16 wygrali rywale. Drugi set dostarczył niesamowitych
emocji i ostatecznie zakończył się zwycięstwem Kaczmarka i jego kolegi – 28: 26.
W tie-breaku poszli za ciosem i wygrali 15: 12, zapewniając sobie udział w drugim dniu turnieju.
W sobotę najpierw Kaczmarek i Sdebel ograli w dwóch partiach Ilewicza
i Króla. Po zaledwie godzinnej przerwie
znów musieli wyjść na boisko, by zagrać

z parą Paszkowski / Kozłowski. Kaczmarek i jego kolega świetnie przyjmowali
i skutecznie atakowali, w rezultacie czego
pokonali rywali w dwóch setach. Potem
zmierzyli się z doświadczonymi Rudolem i Szałankiewiczem, którzy – jak się
później okazało – zostali wicemistrzami
Polski, i mimo że nie ustępowali wyżej
notowanemu duetowi, to jednak przegrali 0: 2, kończąc udział w finale mistrzostw Polski na wysokim siódmym
miejscu.
– Jesteśmy zadowoleni z naszego wyniku. Wygraliśmy w tym turnieju aż czte-

ry mecze, a nie sprostaliśmy tylko parze
kadrowej, która ostatecznie zajęła drugie
miejsce, a także brązowym medalistom.
Graliśmy dobrą siatkówkę, pewnie czuliśmy się w swojej pierwszej akcji, co
na pewno przełożyło się na tak dobry wynik. Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować naszym dotychczasowym
partnerom – firmie Las-Kalisz Sp. z o. o.,
Delikatesom Korona w Krotoszynie oraz
Jakubowi Nawratowi Usługi Transportowe i Stowarzyszeniu Sport Team – skomentował Sebastian Kaczmarek.
(ANKA)
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PIŁKA NOŻNA

Pechowa niedziela dla Astry

Fala nieszczęść zaczęła się już podczas rozgrzewki, kiedy to dwóch zawodników (!) Astry doznało kontuzji
uniemożliwiającej im grę. Pechowcami okazali się Jakub Błaszczyk oraz

FOT. Astra Krotoszyn

Niedzielny mecz Astry Krotoszyn z Wilkami Wilczyn okazał się niezwykle pechowy dla naszej drużyny. Nie dość, że
kontuzje skomplikowały sytuację krotoszynian, nie dość, że nie wykorzystali rzutu karnego, to jeszcze rywale ze
stanu 0: 2 potrafili wyjść na 3: 2...

Szymon Polowczyk. Przed spotkaniem
symboliczną minutą ciszy uczczono
byłego zawodnika Astry – Marka Ku-

cińskiego, którego pogrzeb odbył się
w sobotę. W 25. minucie goście wyszli
na prowadzenie. Łukasz Budziak poko-

nał bramkarza rywali strzałem z 16 metrów. Niedługo potem powinno być 2: 0,
lecz krotoszynianie nie wykorzystali rzutu karnego.
W 59. minucie Szymon Jankowski
wykonywał rzut rożny – piłka odbiła się
najpierw od słupka, później od bramkarza i wpadła do bramki. Wydawało się
więc, że Astra ma wszystko pod kontrolą,
ale czerwoną kartką ukarany został Daniel Olejnik.
Gospodarze w tym momencie zwietrzyli szansę i wzięli się ostro do pracy.
W 68. minucie kontaktowego gola strzelił
Mikołaj Nowakowski. Potem do remisu
doprowadził Jakub Nowakowski, a pięć
minut przed końcem regulaminowego

PIŁKA NOŻNA

Orzeł pokonany!
Piąta kolejka V ligi okazała się
szczęśliwa dla Piasta Kobylin, który
już w piątek zmierzył się na własnym terenie z Orłem Mroczeń.
Po golu Patryka Wciórki gospodarze
zainkasowali komplet punktów.

PIŁKA NOŻNA

Orły rozGROMiły rywala

W piątej kolejce klasy okręgowej
Biały Orzeł nie dał szans Gromowi
Golina na jego terenie. Koźmiński
zespół wygrał aż 6: 0.
Już w 2. minucie wynik spotkania
otworzył Szymon Hajdasz, wykorzystując
dośrodkowanie ze skrzydła. Niecały kwadrans później Marceli Skowroński przyjął
podanie w polu karnym, po czym pokonał bramkarza Gromu. Trzeciego gola
strzelił Marcin Kaczmarek po rzucie rożnym. Chwilę przed przerwą Szymon Hajdasz po raz drugi tego dnia wykorzystał
zagranie z bocznej strefy boiska.
Po przerwie goście nie zwolnili tempa. W 65. minucie w zamieszaniu po rzucie rożnym piłkę do bramki... brzuchem
wepchnął Hubert Roszczak. Później,
po kolejnym rzucie rożnym, do siatki trafił Łukasz Konopka, ustalając rezultat pojedynku.

– To był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Nie pozwoliliśmy rywalom na zbyt wiele i byliśmy skuteczni
pod ich bramką. Z przebiegu meczu taki
wynik to najniższy wymiar kary dla gospodarzy – podsumował Adam Zieliński,
trener Białego Orła.
(LENA)

Grom Golina – Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 0:6 (0:4)
BRAMKI: 0:1 – Szymon Hajdasz (2'), 0:2
– Marceli Skowroński (15'), 0:3 – Marcin
Kaczmarek (30'), 0:4 – Szymon Hajdasz
(44'), 0:5 – Hubert Roszczak (65'), 0:6 –
Łukasz Konopka (80')
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki (65' Kryś) –
Konopka, Kaczmarek (75' A. Zieliński),
Roszczak, Bierla, Maciejewski (70'
Ratajczyk), Olesków, Skowroński (65'
Kubot), Hajdasz, Borowczyk (70'
Miedziński), Szulc

Goście byli nader wymagającym rywalem. Mecz toczył się w dobrym, szybkim tempie. Od samego początku inicjatywa była po stronie miejscowych, którzy
stwarzali pod bramką Orła sporo zagrożenia, ale zabrakło klarownych sytuacji.
Po zmianie stron przyjezdni grali nieco lepiej, ale to kobylinianie wyszli na prowadzenie. W 75. minucie gola strzelił
wprowadzony z ławki rezerwowych Patryk
Wciórka, który po indywidualnej akcji popisał się płaskim strzałem zza pola karnego,
nie dając szans bramkarzowi Orła.
Po stracie gola goście z impetem ata-

Wilki Wilczyn – Astra Krotoszyn
3:2 (0:1)
BRAMKI: 0:1 – Łukasz Budziak (27'), 0:2
– Szymon Jankowski (59'), 1:2 – Mikołaj
Nowakowski (68'), 2:2 – Jakub
Nowakowski (80'), 3:2 – Patryk
Grabowiecki (85')
ASTRA: Wojtkowiak – Jankowski, Olejnik,
Mizerny, Staszewski, Budziak, Nasalski
(75' Powalisz), Reyer, Schneider (82'
Piwowar), Juszczak, Lewandowski

czasu gry Patryk Grabowiecki strzałem
z ponad 20 metrów zapewnił Wilkom
komplet punktów.
(LENA)

– Współpraca z drużyną Piasta Kobylin układa się bardzo dobrze. Jestem
w klubie od 15 lipca i powoli wdrażam
swój pomysł na ten zespół, który ma spory
potencjał, jeśli chodzi o umiejętności czysto piłkarskie. Wierzę, że kiedy dołożymy
do tego większą ambicję oraz odpowiedzialność na boisku, będzie to wyglądało
coraz lepiej. Mamy określony cel, czyli
grać jak najlepiej, zdobywać punkty i bić
się o jak najwyższe miejsce w V lidze. Ze
swojej strony dołożę zaangażowanie i profesjonalizm, żeby zawodnicy mogli przyjeżdżać zarówno na treningi, jak i na mecze w jak najlepszym nastroju – powiedział Kamil Pilarski, trener Piasta.
(LENA)

Piast Kobylin – Orzeł Mroczeń
1:0 (0:0)
kowali, ale za sprawą świetnej postawy
Bartłomieja Wośka w bramce oraz skutecznej gry defensywnej całego zespołu
Piast „dowiózł” skromne prowadzenie
do końcowego gwizdka sędziego.

BRAMKA: 1:0 – Patryk Wciórka (75')
PIAST: B. Wosiek – Kubiak, S. Wosiek, A.
Kurzawa, Ratajczak, Olikiewicz (89'
Jędrzejak), Szymanowski, Snela, M.
Kurzawa, Smektała, Wachowiak (70'
Wciórka)

