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� PO POŻARZE

PCPR, WTZ, Hufiec
ZHP i Szkoła Muzyczna
w nowej rzeczywistości

Czytaj na str. 4

� FINANSE

Nasze samorządy w
rankingu „Wspólnoty”

Czytaj na str. 5

� MOTORYZACJA

DODATEK 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� NASZA AKCJA

KARTY
PARTNERSKIE 
dla mieszkańców
powiatu

Czytaj na str. 10

� POD NASZYM PATRONATEM

„Pogranicze Kultur” 
w Zdunach

Czytaj na str. 12

� SPORT

Przed nami dziesiąta
edycja Summer Cup

Czytaj na str. 16
Czytaj str. 7

POD NASZYM PATRONATEM

Zagrali dla Olka!

Aron Ro zum i Mi chał Fa bia now ski
(To wa rzy stwo Atle tycz ne Ro zum Kro -
to szyn) zdo by li me da le na Mi strzo -
stwach Świa ta w Su mo na Taj wa nie!
Re pre zen tan ci Pol ski łącz nie wy wal -
czy li w Taj pej 11 krąż ków.

W so bo tę Mi chał Fa bia now ski wraz
z ko le ga mi wal czył w dru ży nów ce. Nasz
te am ju nio rów (M. Fa bia now ski oraz Da -

mian Wró bel, Ja kub No wa kow ski i Ad -
rian Gon dek) sta nął na trze cim stop niu
po dium! To był pierw szy me dal za wod ni -
ka z na sze go po wia tu.

Na za jutrz sre bro in dy wi du al nie
zdo był Aron Ro zum! Kro to szyń ski za -
wod nik zo stał wi ce mi strzem świa ta
w ka te go rii 115 kg se nio rów! W fi na ło -
wym po je dyn ku Aron nie spro stał ry wa -
lo wi z Mon go lii. Dla re pre zen tan ta TA

Ro zum Kro to szyn był to pierw szy me -
dal w tej ka te go rii wa go wej. Wcze śniej
wal czył w kat. 85 kg, zdo by wa jąc trzy
krąż ki na MŚ.

Nie spo dzie wa nie na po dium sta nę li
na si se nio rzy w ry wa li za cji dru ży no wej.
Pol ski ze spół (w skła dzie: Aron Ro zum,
Ma te usz Lin ka, Ja cek Pier siak, Pa weł Woj -

da) w kon fron ta cji o brą zo wy me dal wy -
grał z Egip cja na mi. 

– Jest to naj więk szy od 10 lat suk ces
pol skie go su mo na MŚ. Ca ła re pre zen ta -
cja za słu ży ła na wiel kie bra wa. Mam na -
dzie ję, że suk ces ten przy czy ni się do jesz -
cze więk szej po pu lar no ści tej dys cy pli ny
spor tu w Pol sce – sko men to wał Da riusz
Ro zum, pre zes Pol skie go Związ ku Su mo. 

Ko lej ną do brą wia do mo ścią jest to, że
Pol ska bę dzie or ga ni za to rem MŚ w 2020
ro ku! W gło so wa niu nasz kraj po ko nał
Egipt 16: 4!

Sze ro ka re la cja z mi strzostw świa ta
na Taj wa nie w na stęp nym nu me rze Ga -
ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN.

(AN KA)

SUMO

Wielki sukces naszych
zawodników na MŚ!
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14 lip ca w Biad kach od był się VII fe -
styn pod ha słem „Żyj my zdro wo i ak -
tyw nie”. Do brej za ba wy oraz atrak cji
zwią za nych z pro mo cją zdro we go
try bu ży cia nie bra ko wa ło.

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły Sto wa -
rzy sze nie „Wspól nie dla Bia dek”, Kro to -
szyn Współ dzia ła my, OSP Biad ki, LGD
Okno Po łu dnio wej Wiel ko pol ski i Bank
Spół dziel czy w Kro to szy nie. 

O go dzi nie 15.00 roz po czę ła się wy -
ciecz ka ro we ro wa „Sul mie rzy ce (qu -

esting)”, a dwie go dzi ny póź niej ru szył
marsz nor dic wal king. Uczest ni cy fe sty nu
mo gli po nad to za grać w te ni sa sto ło we go,
pił ka rzy ki, pił kę noż ną, ko szy ków kę czy
siat ków kę. 

Sto iska ga stro no micz ne ofe ro wa ły
pysz ne prze ką ski. Dla dzie ci przy go to wa -
no gry i za ba wy, ką cik ma lo wa nia twa rzy,
dmu cha ny za mek, au to cho dzik ze Stra żą
Miej ską i zjeż dżal nię. 

Prze pro wa dzo no Mi strzo stwa Bia -
dek w Rzu cie Gra na tem. Od by ła się rów -
nież li cy ta cja ko szu lek zna nych spor tow -

ców oraz lo te ria fan to wa. Na sce nie wy stą -
pi ły ze spół Ta cy Nie In ni oraz Sul -Jazz -

band. Fe styn za koń czył się za ba wą ta -
necz ną z gru pą Ko ral. (NO VUS)

W kro to szyń skim sta ro stwie zor ga -
ni zo wa no szko le nie dla rad nych po -
wia to wych. Za po zna li się oni z no -
wym opro gra mo wa niem, któ re
wkrót ce ma nie tyl ko wspo móc pra -
cę ra dy, ale tak że uła twić miesz kań -
com do stęp do in for ma cji o pra cy
sa mo rzą dow ców czy prze bie gu se sji. 

Dzię ki no we mu opro gra mo wa niu
prze bieg prac rad nych – przy go to wa ne
ma te ria ły, ko re spon den cja, re ali za cja po -
rząd ku ob rad, gło so wa nia, fre kwen cja
itd. – bę dzie re je stro wa ny przy po mo cy
spe cjal ne go sys te mu, któ ry nie tyl ko przy -
spie szy pra ce, ale też po zwo li na na gry wa -
nie ob rad i prze kaz do miesz kań ców. 

Pierw sza se sja Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go z uży ciem pro gra mu „e -se sja”

od bę dzie się w sierp niu. W ten spo sób po -
wiat re ali zu je jed no z za dań ob ję tych pro -
jek tem pod na zwą „Wdro że nie wy so kiej
ja ko ści e -usług ad mi ni stra cyj nych w gmi -
nach Kro to szyn, Ko by lin, Roz dra żew,
Koź min Wiel ko pol ski, Zdu ny, Sul mie rzy -
ce i w po wie cie kro to szyń skim”. Part ne -
rem wio dą cym pro jek tu jest gmi na Kro to -
szyn, a po zo sta łe sa mo rzą dy wy stę pu ją
w ro li part ne rów. 

Cał ko wi ta war tość do fi nan so wa nia
pro jek tu wy no si 2 775 646,07 zł, z cze go
do ta cja unij na to 2 359 299,15 zł. Ce lem
pro jek tu jest zwięk sze nie po zio mu wy ko -
rzy sta nia tech no lo gii in for ma cyj no -ko -
mu ni ka cyj nych w pro ce sie udo stęp nia nia
za so bów i re ali za cji za dań pu blicz nych
na te re nie na sze go po wia tu. 

(NO VUS)
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POWIAT

Czy sesje będą nagrywane?

BIADKI

Zdrowo i aktywnie



3Aktualności

Bur mistrz To masz Le siń ski oraz Ka -
ta rzy na Jac kow ska – dy rek tor Bran -
żo wej Szko ły I stop nia w Ko by li -
nie – pod pi sa li z Ro ma nem Sta ni -
sław skim, wła ści cie lem fir my usłu -
go wo -han dlo wej RO MI, umo wę
o współ pra cy dy dak tycz nej w za kre -
sie wspar cia pro ce su kształ ce nia. 

Zgod nie z za pi sa mi umo wy stro ny
za mie rza ją pod jąć współ pra cę w za kre sie
kształ ce nia i roz wo ju za wo do we go, zdo -
by wa nia wie dzy i umie jęt no ści mło dzie ży

uczą cej się w szko le w ce lu opty mal ne go
przy go to wa nia jej do pod ję cia i wy ko ny -
wa nia pra cy za wo do wej w za wo dach:
mon ter za bu do wy i ro bót wy koń cze nio -
wych w bu dow nic twie, mu rarz, sprze -
daw ca. 

Obie stro ny zo bo wią za ły się do ści słej
współ pra cy na uko wej oraz dy dak tycz nej,
rów nież w za kre sie wy mia ny do świad czeń
pra cow ni ków fir my z na uczy cie la mi za -
trud nio ny mi w szko le, a tak że w za kre sie
edu ka cji za wo do wej uczniów pla ców ki. 

OPRAC. (NO VUS)

KOBYLIN

Umowa o współpracy dydaktycznej

Od 1 sierp nia, przez okres od 4 do 6
mie się cy, śmi głow ce Lot ni cze go Po -
go to wia Ra tun ko we go nie bę dą mo -
gły lą do wać na przy szpi tal nym lą do -
wi sku przy ul. Mic kie wi cza. 

Cza so we za wie sze nie dzia łal no ści lą -
do wi ska po dyk to wa ne jest pla no wa ną in -
sta la cją dwóch du żych dźwi gów -żu ra wi,
któ re pra co wać bę dą na pla cu roz bu do wy
szpi ta la. Ze wzglę du na swo ją kon struk cję
oraz moż li wość zmia ny po ło że nia ra mion
dźwi gu – na sku tek zmia ny kie run ku

wia tru – obiek ty te znaj do wać się bę dą
na ścież ce pod cho dze nia śmi głow ców
do lą do wa nia, co mo gło by za gra żać bez -
pie czeń stwu LPR. 

Nie ozna cza to jed nak, że śmi głow ce
LPR od 1 sierp nia nie bę dą przy la ty wać
po cho rych. W mia rę moż li wo ści wzy wa -
ne bę dą bez po śred nio na miej sca zda rzeń,
po za szpi ta lem. Je śli na to miast cho dzi
o pa cjen tów ho spi ta li zo wa nych w szpi ta -

lach na ul. Mic kie wi cza oraz Bo lew skie go,
w przy pad ku na głej ko niecz no ści sko rzy -
sta nia z trans por tu lot ni cze go, cho rzy
prze ka zy wa ni bę dą LPR na bo isku spor to -
wym przy ul. Spor to wej. 

W tym okre sie szpi tal czę ściej ko rzy -
stać bę dzie z trans por tu dro go we go
przy prze wo że niu do in nych szpi ta li cho -
rych, któ rych stan zdro wia nie bę dzie wy -
ma gał trans por tu lot ni cze go. Sła wo mir
Pa łasz, rzecz nik pra so wy SP ZOZ w Kro -
to szy nie, po in for mo wał rów nież, że ko -
lum na trans por to wa kro to szyń skie go
szpi ta la zwięk szy ła się o je den uży wa ny
am bu lans w bar dzo do brym sta nie, mar -
ki Ci tro en Jum per (2010). 

(NO VUS)

SZPITAL

Lądowisko
będzie nieczynne
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12 lip ca od by ła się nad zwy czaj na
se sja Ra dy Miej skiej w Koź mi nie
Wlkp., pod czas któ rej rad ni ob ni ży li
pen sję bur mi strzo wi mia sta i gmi ny.
Za uchwa łą w tej spra wie za gło so -
wa ło 13 osób, a je den rad ny wstrzy -
mał się od gło su.

19 ma ja te go ro ku we szło w ży cie
roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów w spra -
wie „wy na gra dza nia pra cow ni ków sa -

mo rzą do wych, któ re okre śla m. in. wa -
run ki i spo sób wy na gra dza nia pra cow -
ni ków za trud nio nych na pod sta wie wy -
bo ru od 1 lip ca.” De cy zja władz by ła po -
kło siem ne ga tyw nych re ak cji opi nii pu -
blicz nej po ujaw nie niu bar dzo wy so -
kich na gród, ja kie otrzy my wa li mi ni -
stro wie w rzą dzie Be aty Szy dło. Zde cy -
do wa no więc, iż na le ży ob ni żyć pen sje
par la men ta rzy stom oraz wła dzom sa -
mo rzą do wym.

Chcąc nie chcąc, koź miń scy rad ni
mu sie li zmie rzyć się z no wy mi prze pi sa -
mi i usta lić no wą wy so kość wy na gro dze -
nia bur mi strza. Do tych cza so we by ło
usta lo ne przez Ra dę Miej ską w grud -
niu 2014 ro ku.

Ju styn Za rad niak, prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej, wy ja śnił, że na le ży pod jąć
sto sow ną uchwa łę, gdyż jej brak i wy pła -
ca nie pen sji na do tych cza so wych za sa -
dach mo że skut ko wać po waż ny mi kon se -
kwen cja mi dla bur mi strza z ty tu łu na ru -
sze nia dys cy pli ny fi nan sów pu blicz nych. 

Rad ni usta li li więc mie sięcz ne wy na -
gro dze nie dla wło da rza Koź mi na Wlkp.
na po zio mie 10 180 zł brut to i bę dzie
ono niż sze o 1152 zł od do tych cza so we -

go. Na tę pen sję skła da ją się: wy na gro dze -
nie za sad ni cze – 4700 zł, do da tek funk -
cyj ny – 1900 zł, do da tek spe cjal ny – 40
pro cent wy na gro dze nia za sad ni cze go

i do dat ku funk cyj ne go, do da tek za wie lo -
let nią pra cę – 20 pro cent wy na gro dze nia
za sad ni cze go. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Radni obniżyli
burmistrzowi pensję

Wsku tek po ża ru bu dyn ku na ul.
Młyń skiej, któ ry miał miej sce 14 lip -
ca, ucier pia ły Hu fiec Związ ku Har -
cer stwa Pol skie go, Po wia to we Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie, Warsz tat Te -
ra pii Za ję cio wej i Pań stwo wa Szko ła
Mu zycz na I stop nia. Przez ty dzień
od by ło się wie le spo tkań, któ re mia -
ły na ce lu zor ga ni zo wa nie po mo cy
dla po szko do wa nych in sty tu cji.

16 lip ca w ha li przy ul. Młyń skiej roz -
ma wia no o tym, jak moż na po móc kro to -
szyń skim har ce rzom. Spo tka nie od by ło się
z ini cja ty wy Mar ci na Szost kie wi cza, obec -
ne go komendanta Huf ca ZHP w Kro to szy -
nie, Krzysz to fa Ma ni sty, by łe go ko men dan -
ta, oraz Na ta lii Bo row skiej. Po huf cu nie zo -
sta ło nie mal nic – je dy nie reszt ki sztan da -
ru – li lij ka oraz ka wał ki ma te ria łu, od na le -
zio ne przez stra ża ków. Sy tu acja jest o ty le
trud na, że har ce rze szy ko wa li się do ob cho -
dów 100-le cia utwo rze nia ZHP. Do kład -
nie 7 grud nia 1918 mia ła miej sce pierw sza
zbiór ka har cer ska w Kro to szy nie.

– Jed no jest pew ne. Wspól no ta har cer -
ska nie spło nę ła, a wręcz wzmoc ni ła się. To,
że zgro ma dzi ło się ty le osób, aby nam po -
móc, na da je praw dzi wą war tość te mu wy -
da rze niu – stwier dził Mar cin Szost kie -

wicz. – Naj więk szy na cisk po ło ży my na od -
zy ska nie pa mią tek har cer skich, od pi sów
z roz ka zów czy wszel kich zdjęć.

Na spo tka nie przy był tak że bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek. – To bar dzo waż ne,
aby w ta kich chwi lach być ra zem i oka zać
so bie wspar cie – mó wił. – Nie ma wąt pli -
wo ści, że by ła to naj więk sza ak cja stra żac ka
w Kro to szy nie w ostat nich la tach. Z ży wio -
łem wal czy ło 230 stra ża ków. Ca ła ak cja
trwa ła wie le go dzin. Na po sie dze niach szta -
bu kry zy so we go za pa dły już pierw sze de cy -
zje – ra to wa nie mie nia, za bez pie cze nie
miejsc dla po szko do wa nych in sty tu cji. Dla
huf ca pla nu je my przy go to wać bu dy nek
na uli cy Wo sko wej. Nie wie my jesz cze, czy
bę dzie to sie dzi ba tym cza so wa, czy do ce lo -
wa. Fa cho wa eks per ty za po mo że pod jąć de -

cy zję, czy re mon to wać spa lo ny bu dy nek,
czy nie. Naj waż niej sze, że ni ko mu nic się nie
sta ło – pod kre ślił F. Mar sza łek.

Po moc dla har ce rzy po dzie lo no
na trzy seg men ty. Za hi sto rycz ny od po -
wie dzial ny jest by ły ko men dant – Piotr
Pa te rek. Tu taj głów nie cho dzi o po zy ska -
nie kro nik, sta rych zdjęć, ma te ria łów har -
cer skich itp. Za część fi nan so wą od po wia -
da Jo an na To ma szew ska. Wpła ty moż na
do ko ny wać na nu mer kon -
ta: 87 2030 0045 1110 0000 0218 909
0 – Aska lon Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Har cer stwa Zie mi Kro to szyń skiej, z do pi -
skiem: DA RO WI ZNA na Hu fiec ZHP
Kro to szyn. 

Trze ci sek tor to po moc fi zycz na, tj. ma -
lo wa nie, wno sze nie przed mio tów, re mont.

Wtej kwe stii moż na zwra cać się doMar ci na
Szost kie wi cza lub Na ta lii Bo row skiej. 

W mi nio ny pią tek od by ło się spo tka nie
w Ośrod ku In ter wen cji Kry zy so wej (os. Si -
kor skie go), gdzie mie ści się tym cza so -
wa – przed wy pro wadz ką na ul. Flo riań -
ską – sie dzi ba Po wia to we go Cen trum Po mo -
cy Ro dzi nie. – Ob słu gu je my rocz nie po nad4
ty sią ce osób nie peł no spraw nych – oznaj mił
An drzej Pio trow ski, dy rek tor PCPR. – Wy -
da je my po nad 2 ty sią ce orze czeń. Na dziś je -
ste śmy dzia łem ze spo łu orze ka nia o nie peł -
no spraw no ści, dzia ła ją cym naos. Si kor skie go.
Je ste śmy przy go to wa ni doob słu gi, ale pó ki co
mu sie li śmy za wie sić tryb orze ka nia, czy li ko -
mi sji le kar skich. Nie ma my jesz cze od po -
wied nich wa run ków, a ga bi net le kar ski jest
nie zbęd ny. Zaj mu je my się ob słu gą, czy li wy -
da je my le gi ty ma cje, kar ty par kin go we, przyj -
mu je my wnio ski i roz pa tru je my od wo ła nia
oraz kwe stie do fi nan so wa nia ze środ ków
PFRON. Dział Wspar cia Ro dzin Za stęp -
czych zo stał umiesz czo ny w ha li spor to wej
przy ul. Młyń skiej. 

Dy rek tor Pio trow ski po dzię ko wał rów -
nież wie lu in sty tu cjom i oso bom, któ re po -
ma ga ły pod czas po ża ru, ewa ku acji i ra to wa -
nia sprzę tu – stra ża kom z Ochot ni czej
i Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, fir mie Bu -
dow nic two Ku biak, Sta cji Kon tro li Po jaz -
dów Woj sko we go Za kła du Re mon to wo -Bu -
dow la ne go, Zdzi sła wo wi Ko niecz ne mu, Za -
kła do wi Ak tyw no ści Za wo do wej w Koź mi -
nie Wlkp., Spół dziel ni So cjal nej VI VO,
PGKiM Kro to szyn, ro dzi nom pra cow ni -

ków, Śro do wi sko we mu Do mu Sa mo po mo -
cy w Kro to szy nie, Sta ro stwu Po wia to we mu
i miesz kań com Kro to szy na.

O wspar cie fi nan so we za ape lo wa ły
Warsz tat Te ra pii Za ję cio wej i Sto wa rzy sze -
nie na Rzecz Dzie ci i Osób Nie peł no spraw -
nych w Kro to szy nie. W po ża rze cał ko wi cie
spło nę ło biu ro księ go wo ści, znisz cze niu
uległ ga bi net psy cho lo ga, a resz ta po miesz -
czeń zo sta ła za la na wo dą. Dla te go po trzeb -
na jest tym cza so wa sie dzi ba.

Za go spo da ro wa nie w no wym miej scu
wy ma ga na kła dów fi nan so wych, któ rych
nie jest w sta nie po kryć sto wa rzy sze -
nie. – Je ste śmy po spo tka niu z wła ści cie -
lem obiek tu, w któ rym ma zna leźć się
WTZ. Cho dzi o bu dy nek przy ul. Ko by -
liń skiej, po by łej nie pu blicz nej szko le.
Umo wa bę dzie pod pi sa na w naj bliż szą śro -
dę – po in for mo wa ła Jo lan ta Bor ska, wi ce -
pre zes SNR DiON. Da ro wi zny na rzecz
WTZ moż na wpła cać na kon to BZ
WBK: 95 1090 1157 0000 0000 1502 2
029, z do pi skiem WTZ.

W no wej sie dzi bie pó ki co dzia łać bę -
dzie tak że Pań stwo wa Szko ła Mu zycz na,
któ ra za ję cia bę dzie pro wa dzić na te re nie
Szko ły Pod sta wo wej nr 5. W pla nach jest
zor ga ni zo wa nie kon cer tu cha ry ta tyw ne go
na rzecz PSM oraz zbiór ki pie nię dzy na za -
kup in stru men tów mu zycz nych. Na tę
chwi lę chęć udzia łu za de kla ro wa ły Ka pe la
Fur ma ny, Ka pe la Boć ki, Kro to szyń ska Or -
kie stra Dę ta oraz An drzej Cier niew ski. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

PO POŻARZE

Współdziałajmy, żeby pomagać!

Łu kasz Ra ben da
Ochro na
prze ciw po ża ro wa

Ochro na prze ciw po ża ro wa
ma na ce lu ochro nę zdro wia, ży cia,
mie nia lub śro do wi ska przed po ża -
rem czy klę ską ży wio ło wą. Każ dy
wła ści ciel lub użyt kow nik bu dyn -
ku ma obo wią zek za pew nić ochro -
nę prze ciw po ża ro wą. 

W związ ku z po wyż szym za -
rów no pra co daw ca, któ ry jest wła -
ści cie lem bu dyn ku, jak i ten, któ ry

bu dy nek wy naj mu je,
mu si speł nić okre ślo ne
w usta wie obo wiąz ki,
czy li: prze strze gać
prze ciw po ża ro wych
wy ma gań bu dow la -

nych, in sta la cyj nych i tech no lo gicz -
nych; wy po sa żyć bu dy nek, obiekt
lub te ren w sprzęt po żar ni czy i ra -
tow ni czy oraz środ ki ga śni cze,
zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi
w od ręb nych prze pi sach; za pew nić
kon ser wa cję ina pra wy sprzę tu oraz
urzą dzeń wy mie nio nych wy żej,

zgod nie zza sa da mi iwy ma ga nia mi
gwa ran tu ją cy mi spraw ne i nie za -
wod ne ich funk cjo no wa nie; za -
pew nić oso bom prze by wa ją cym
wbu dyn ku, obiek cie lub nate re nie
bez pie czeń stwo i moż li wość ewa -
ku acji; przy go to wać bu dy nek,
obiekt lub te ren do pro wa dze nia
ak cji ra tow ni czej; za zna jo mić pra -
cow ni ków z prze pi sa mi prze ciw -
po ża ro wy mi; usta lić spo so by po stę -
po wa nia na wy pa dek po wsta nia
po ża ru, klę ski ży wio ło wej lub
in ne go miej sco we go za gro że nia.



5Na Bieżąco

Ru sza re no wa cja po kry cia da cho we -
go za byt ko we go ra tu sza w Sul mie -
rzy cach. In we sty cja kosz to wać bę -
dzie 63 000 zł, z cze go 25 000 zł to
do ta cja z Urzę du Mar szał kow skie go.
Da tę wy ko na nia prac po zna my
w cią gu mie sią ca.

Za byt ko wy ra tusz, w któ rym ma sie -
dzi bę mu zeum w Sul mie rzy cach, wy bu -
do wa no w 1743 ro ku. Jest za li cza ny do za -
byt ków kla sy ze ro wej. Uwa ża się go za je dy -
ny za cho wa ny te go ty pu obiekt w Eu ro pie. 

Do użyt ku ra tusz zo stał od da ny naj -
praw do po dob niej 3 czerw ca 1743 ro ku.
Ta ka da ta wid nie je na je go por ta lu oraz
cho rą giew ce za mon to wa nej na wie życz -
ce. Bu dy nek zlo ka li zo wa ny jest po środ ku
sul mie rzyc kie go ryn ku. Zbu do wa ny
z drew na so sno we go na pla nie pro sto ką ta,
po sia da dwie kon dy gna cje. Dwu bie gu no -
we scho dy, pro wa dzą ce na pię tro, znaj du -
ją się na ze wnątrz. 

Czte ro spa do wy dach kry ty gon tem
zwień czo ny zo stał wie żą, na któ rej
do 1879 ro ku znaj do wał się ze gar.
Z trzech stron ra tusz ota cza ją pod cie -
nia, wspar te na dę bo wych słu pach.
Na par te rze bu dyn ku znaj du ją się czte -
ry po miesz cze nia, w któ rych daw niej
funk cjo no wa ły areszt, ar chi wum i la -
mus. Na pię trze swój ga bi net miał bur -
mistrz, by ła tam tak że sa la po sie dzeń ra -
dy miej skiej. Obec nie po miesz cze nia te
są wy ko rzy sty wa ne ja ko sa le wy sta wo we
i biu ro. 

Do 1939 ro ku ra tusz słu żył ja ko sie -
dzi ba władz miej skich. W cza sie oku pa cji
był ma ga zy nem ma te ria łów bu dow la -
nych. Po woj nie pię tro za ję ły or ga ni za cje
mło dzie żo we i spor to we. W bu dyn ku
znaj do wa ły się ma ga zy ny, bi blio te ka
i świe tli ca. Od 1957 ro ku w naj bar dziej
zna nym obiek cie Sul mie rzyc mie ści się
Mu zeum Re gio nal ne. 

(NO VUS)
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SULMIERZYCE

Remont zabytkowego ratusza

13 lip ca w Urzę dzie Miej skim w Kro -
to szy nie go ści li pra cow ni cy De par ta -
men tu Po li ty ki Re gio nal nej Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go. 

Ce lem spo tka nia by ło za po zna nie pra -
cow ni ków na sze go ma gi stra tu z pro jek ta mi
re wi ta li za cji mia sta. Bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek, we spół z przed sta wi cie la mi Wy -
dzia łu In we sty cji i Roz wo ju oraz Wy dzia łu
Go spo dar ki Ko mu nal nej, Ochro ny Śro do -

wi ska i Rol nic twa, omó wił naj pierw zre ali -
zo wa ną już re wi ta li za cję ryn ku i przy le głych
ulic oraz Szko ły Pod sta wo wej nr1 wraz zbu -
do wą ha li spor to wo -wi do wi sko wej. 

Na stęp nie roz ma wia no o pla no wa nej
re wi ta li za cji al. Po wstań ców Wlkp.
w Kro to szy nie, bu dyn ku ki na Przed wio -
śnie oraz kro to szyń skie go Bło nia. Po spo -
tka niu w urzę dzie wszy scy uda li się obej -
rzeć efek ty po przed niej re wi ta li za cji
i miej sca ko lej nych in we sty cji. 

(NO VUS)

KROTOSZYN

Spotkanie z pracownikami
Urzędu Marszałkowskiego

Pi smo Sa mo rzą du Te ry to rial ne go
„Wspól no ta” opu bli ko wa ło ko lej ny
ran king bo gac twa sa mo rzą dów. Tyl -
ko je den z na szych sa mo rzą dów zna -
lazł się w pierw szej set ce – w kla sy fi -
ka cji po wia tów na 33. po zy cji upla so -
wał się po wiat kro to szyń ski.

„Wspól no ta” to dwu ty go dnik w ca -
ło ści po świę co ny sa mo rzą dom. Two rzo -
ny od 1990 ro ku przez eks per tów
i dzien ni ka rzy, do star cza fa cho wej wie -
dzy, nie zbęd nej urzęd ni kom w co dzien -
nej pra cy. Jest obo wiąz ko wą lek tu rą pre -
zy den tów miast, bur mi strzów, wój tów,
sta ro stów, mar szał ków wo je wództw
oraz jed no stek or ga ni za cyj nych sa mo -
rzą du te ry to rial ne go.

Za sto so wa na me to da ob li cza nia
wskaź ni ka uży te go w ran kin gu jest ta ka
sa ma jak rok te mu. Po mi nię te zo sta ły
wpły wy z do ta cji ce lo wych. Jak wy ja -

śnia ją au to rzy ran kin gu, zwłasz cza
w okre sie in ten syw ne go ko rzy sta nia
z fun du szy unij nych ta kie do ta cje ma ją
chwi lo wy, ale bar dzo sil ny wpływ
na wiel kość do cho dów. Wpływ du żej
do ta cji in we sty cyj nej po tra fi wy win do -
wać sa mo rząd bar dzo wy so ko w ran kin -
gu, ale jest to awans in cy den tal ny i nie -
ma ją cy związ ku z trwa łym wzro stem
za moż no ści. 

Tak jak w ubie głych la tach wpły wa -
ją ce do bu dże tu do cho dy sko ry go wa no
na dwa spo so by. Po pierw sze, od ję te zo -
sta ły skład ki prze ka zy wa ne przez sa mo -
rzą dy w związ ku z sub wen cją rów no wa -
żą cą (re gio nal ną w przy pad ku wo je -
wództw) – tzw. ja no si ko we. Po dru gie,
do fak tycz nie ze bra nych do cho dów do -
da no skut ki zmniej sze nia sta wek, ulg
i zwol nień w po dat kach lo kal nych. Cho -
dzi bo wiem o to, aby po rów ny wać fak -
tycz ną za moż ność, a nie skut ki po dej -

mo wa nych w gmi nach, au to no micz -
nych de cy zji od no śnie po li ty ki fi skal nej.
Ta po praw ka od no si się wy łącz nie do sa -
mo rzą dów gmin nych. 

Sko ry go wa ne w ten spo sób do cho -
dy po dzie lo ne zo sta ły przez licz bę lud -
no ści każ dej jed nost ki sa mo rzą do wej. 

Wśród po wia tów 33. miej sce za jął
po wiat kro to szyń ski, no tu jąc tym sa -
mym – w po rów na niu do ze szło rocz ne -
go ran kin gu – spa dek o osiem po zy cji.
Nie mniej jed nak wy żej znaj du ją się tyl -
ko dwa po wia ty wiel ko pol skie – mię -
dzy chodz ki i ple szew ski.

Na 176. lo ka cie (awans o trzy miej -
sca) po śród miast po wia to wych skla sy fi -
ko wa ny zo stał Kro to szyn. W ka te go rii
'mia sta in ne' 156. po zy cję za ję ły Sul mie -
rzy ce, 235. są Zdu ny, na 383. miej scu
zna lazł się Koź min Wlkp., a na 524. jest
Ko by lin. W ran kin gu gmin wiej skich
Roz dra żew upla so wał się na 991. lo ka cie. 

Ca ły ran king zna leźć moż -
na na stro nie www.wspol no -
ta.org.pl/ran kin gi. 

(AN KA) 

FINANSE

Nasze samorządy w rankingu
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Naj młod si miesz kań cy Sul mie rzyc
ma ją ko lej ny po wód do ra do ści. Dwa
pla ce za baw do po sa żo ne zo sta ły
w no we urzą dze nia. 

Na pla cu za baw przy uli cy Sta ro ko -
ściel nej za mon to wa no huś taw kę
„Gniaz do”, bu jak sprę ży no wy „Ko nik”
oraz plat for mę gim na stycz ną, na to -
miast plac przy uli cy Po wstań ców
Wlkp. do po sa żo ny zo stał w ko lej kę li -
no wą i bu jak sprę ży no wy. Po nad to
na uli cy Po wstań ców Wlkp. po wsta ła

wia ta re kre acyj na z ła wecz ka mi, któ ra
po zwo li od po cząć i schro nić się
przed pro mie nia mi sło necz ny mi czy
desz czem.

No we urzą dze nia za ba wo we są nie
tyl ko atrak cyj ne i ko lo ro we, ale przede
wszyst kim bez piecz ne. Ma ją bo wiem nie -
zbęd ne cer ty fi ka ty i za mon to wa no je
z za cho wa niem stref bez pie czeń stwa.
Urzą dze nie kosz to wa ły 19 999,80 zł,
a koszt wy bu do wa nia wia ty
to 2408,01 zł.

(NO VUS)

SULMIERZYCE

Nowe urządzenia na placach zabaw

Gmi na Zdu ny i Sto wa rzy sze nie „Ra -
zem dla Ko na rze wa” zna la zły się
w gru pie 15 fi na li stów ogól no pol -
skie go kon kur su Su per Sa mo -
rząd 2018. Uro czy sta ga la pod su -
mo wu ją ca te go rocz ną edy cję od by ła
się na Zam ku Kró lew skim w War -
sza wie. 

Do kon kur su, któ ry od by wał się w ra -
mach ak cji „Masz głos”, zgło szo no oko -
ło 350 ze spo łów sa mo rząd -or ga ni za cja
po za rzą do wa. Gmi na Zdu ny zna la zła się
w fi na le dzię ki sta ra niom Sto wa rzy sze nia
„Ra zem dla Ko na rze wa”, któ re do pro wa -
dzi ło do po wo ła nia Gmin nej Ra dy Dzia -
łal no ści Po żyt ku Pu blicz ne go oraz do roz -
wo ju wo lon ta ria tu. Ra da Miej ska w Zdu -
nach przy ję ła uchwa łę o GRDPP już
w kwiet niu 2016 ro ku, ale nie zwień czy -
ła jej wów czas po wo ła niem ra dy. 

Za an ga żo wa nie sto wa rzy sze nia do -
pro wa dzi ło do wzno wie nia prac i w grud -
niu 2017 ro ku bur mistrz roz po czął pro ce -
du rę zgła sza nia kan dy da tek i kan dy da tów
do GRDPP. W lu tym ra da zy ska ła peł ny

skład – po czte ry oso by z lo kal nych or ga ni -
za cji i władz. Dzię ki jej po wo ła niu część or -
ga ni za cji po raz pierw szy na wią za ła współ -
pra cę z urzę dem, a po nad to za czę ły one
ak tyw niej wspie rać się wza jem nie. 

Sto wa rzy sze nie zor ga ni zo wa ło szko -
le nie „ABC wo lon ta ria tu” dla uczniów
oraz zjazd wo lon ta riu szy z oko licz nych
or ga ni za cji, grup i szkol nych kół wo lon ta -
riac kich. Po tem miesz kań cy za an ga żo wa li
się m. in. w mię dzy na ro do wą ak cję Ki lo -
me try Do bra. 

W War sza wie gra tu la cje z rąk pro fe so -
ra An drze ja Zol la ode bra li bur mistrz To -
masz Chu dy oraz Bar ba ra Ła siń ska – pre -
zes Sto wa rzy sze nia „Ra zem dla Ko na rze -
wa”. – Wzbo ga ca my swo ją wie dzę spo -
łecz no -oby wa tel ską, prze ka zu je my da lej,
po ka zu je my po zy tyw ny wpływ ini cja tyw
od dol nych. Do dat ko wo moż li wość ko rzy -
sta nia z we bi na riów, bi blio te ki oraz re la cji
pi sa nych przez uczest ni ków wy róż nia na -
szą or ga ni za cję wśród in nych w na szym re -
gio nie – pod su mo wa ła udział w ak cji
„Masz głos” Bar ba ra Ła siń ska.

(NO VUS)

WARSZAWA

Wyróżnienie dla gminy 
i stowarzyszenia

Po sie dze nie Za rzą du Po wia tu Kro to -
szyń skie go 10 lip ca roz po czę ło się
od wi zy ta cji na dwóch bu do wach re -
ali zo wa nych w ra mach pro jek tów
unij nych. Cho dzi o roz bu do wę szpi ta -
la oraz prze bu do wę bo iska
przy ZSP 2 w Kro to szy nie. 

Obie in we sty cje re ali zo wa ne są
przy wspar ciu Wiel ko pol skie go Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2014-2020, szpi tal po wia to wy – w ra -
mach ini cja ty wy JES SI CA 2, a bo isko
przy ZSP 2 – w ra mach pro jek tu z pod -
dzia ła nia 9.3.3.

Pro jekt pod na zwą „Wspar cie re wi ta -
li za cji fi zycz nej, go spo dar czej i spo łecz nej
po przez roz bu do wę Szpi ta la Po wia to we -
go w Kro to szy nie, słu żą cą kon cen tra cji

roz pro szo nych usług me dycz nych w jed -
nej lo ka li za cji” re ali zo wa ny jest w ra mach
JES SI CA 2. To pre fe ren cyj na po życz ka
na dzia ła nia zwią za ne z re wi ta li za cją zde -
gra do wa nych ob sza rów, okre ślo nych
w ak tu al nych lo kal nych pro gra mach re -
wi ta li za cji. Pod mio tem wdra ża ją cym JES -
SI CĘ 2 jest Bank Go spo dar stwa Kra jo we -
go w War sza wie. Cał ko wi ta war tość roz -
bu do wy szpi ta la to po nad 24 mi lio ny zło -
tych. 

Z ko lei prze bu do wa bo iska szkol ne go
przy ZSP nr 2 wraz z za go spo da ro wa niem
przy le głe go te re nu re ali zo wa na jest w ra -
mach Pod dzia ła nia 9.3.3 – In we sto wa nie
w roz wój in fra struk tu ry edu ka cji ogól no -
kształ cą cej. In we sty cja kosz to wać bę dzie
ok. 1,5 mi lio na zło tych.

(NO VUS)

INWESTYCJE

Skontrolowali 
stan prac budowlanych
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W mi nio ną so bo tę w Kro to szyń skim
Cen trum Bi lar do wym BI LA od był się
kon cert cha ry ta tyw ny na rzecz pół -
rocz ne go Ol ka Bzdę gi. W trak cie im -
pre zy prze pro wa dzo no li cy ta cje cie -
ka wych ga dże tów. Pu blicz ność
wspa nia le się ba wi ła.

Na sce nie za gra li: LOK TALK, Jar son
& Friends, Pan Prze ci nek & Ze spół De pre -
syj ny, No Way oraz Mon roe.

– Dzię ku je my wszyst kim dar czyń -
com, a przede wszyst kim tym, któ rzy zja -
wi li się w Bi li, by wes przeć na szą ak cję.

Dzię ki wam czu je my, że ro bi my coś wiel -
kie go i mo ty wu je nas to do ko lej nych te go
ty pu dzia łań. Przed kil ko ma la ty po sta wi -
li śmy so bie – ja ko ze spół i ja ko lu -
dzie – cel, że bę dzie my w mia rę moż li wo -
ści po ma gać po trze bu ją cym dzie ciom
z na sze go po wia tu. Dla te go bar dzo chęt -
nie an ga żu je my się w im pre zy cha ry ta -
tyw ne, bo do brze wie my, że wie le dzie ci
wciąż i – co waż ne – dłu go ter mi no wo po -
trze bu je po mo cy. Od trzech lat or ga ni zu -
je my wspól nie z Cen trum Bi lar do wym
BI LA w Kro to szy nie, na cze le z Paw łem
i Ilo ną Ga le ja mi, cykl im prez pod na zwą

„Gra my dla...”. W tym ro ku za gra li śmy
dla Ol ka, któ ry jest naj droż szym skar bem
dla swo ich ro dzi ców. Oni pod ję li wal kę
o je go god ne ży cie, mi mo cięż kiej i nie ule -
czal nej – jak na ra zie – cho ro by. Wal czy -
my ra zem z ni mi. Za gra ły czte ry ze spo ły,
w tym po raz pierw szy ka pe la spo za po -
wia tu kro to szyń skie go – Mon roe z Ple -
sze wa. Ze spół ten sam zgło sił się, by wziąć
udział w even cie. To oczy wi ście bar dzo
nas cie szy, bo wiem po ka zu je, że na sze ini -
cja ty wy ma ją sens. W ak cję cha ry ta tyw ną
ak tyw nie włą czy ło się, po za Bi lą, Sto wa -
rzy sze nie Two ja Al ter na ty wa, któ re wy -
po ży czy ło nam rów nież sprzęt. Po nad to
wie lu spon so rów prze ka za ło fan ty na li cy -
ta cję – pod su mo wa li człon ko wie ze spo łu
Pan Prze ci nek & Ze spół De pre syj ny, głów -
ni or ga ni za to rzy kon cer tu. 

Nie zna my jest jesz cze peł nej kwo ty
ze bra nych środ ków, po nie waż w dniu
skła da nia na szej ga ze ty trwa ło li cze nie.
Or ga ni za to rzy sza cu ją, że uda ło się zgro -
ma dzić po nad 5 ty się cy zło tych.

Olek Bzdę ga uro dził się 28 lu te -
go 2018 ro ku w To ru niu. Tuż po na ro dzi -
nach tra fił na od dział in ten syw nej te ra pii
w bar dzo złym sta nie, bez ja kich kol wiek
od ru chów no wo rod ko wych. Po po nad
mie sią cu ba dań u Ol ka zdia gno zo wa no
nie ule czal ną ge ne tycz ną cho ro bę me ta -
bo licz ną – hi per gli cy ne mię nie ke to tycz -
ną, pa dacz kę le ko opor ną oraz hi po to nię

mię śni. Cho ro ba ta po le ga na za bu rze niu
me ta bo li zmu gli cy ny w ośrod ko wym
ukła dzie ner wo wym, co pro wa dzi
do uszko dze niu mó zgu i unie moż li wia
pra wi dło wy roz wój. Do dat ko wo Olek
Bzdę ga każ de go dnia zma ga się z kil ku -
dzie się cio ma na pa da mi pa dacz ki oraz
z wiot ko ścią ob wo do wą mię śni. Że by
nor mal nie funk cjo no wać, chło piec po -
trze bu je sta łej wy so ko spe cja li stycz nej
opie ki, le cze nia i re ha bi li ta cji.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

7Wydarzenia
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POD NASZYM PATRONATEM

Zagrali dla Olka!

Pre zy dent An drzej Du da spo tkał się
z lau re ata mi eta pu cen tral ne go
Olim pia dy Wie dzy o Pol sce i Świe cie
Współ cze snym. W tym gro nie zna leź -
li się dwaj ucznio wie Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja w Kro -
to szy nie – Mar cin Ka sper ko wiak (kl.
IIc) i Bar tło miej Gó ral (kl. IIa).

Spo tka nie roz po czę ło się w Sa li Ko -
lum no wej Pa ła cu Pre zy denc kie go krót -
kim prze mó wie niem prof. dr hab. Kon -
stan te go Ada ma Woj tasz czy ka – prze -

wod ni czą ce go Ko mi te tu Głów ne go
Olim pia dy. Na kre ślił on za sa dy ry wa li za -
cji olim pij skiej, wy ja śnił, ja kie upraw nie -
nia uzy sku ją jej fi na li ści i lau re aci oraz po -
dzię ko wał pre zy den to wi za za pro sze nie. 

Uczest ni cy za da li go spo da rzo wi wie le
py tań. In te re so wa ły ich in ten syw ność pre -
zy denc kich obo wiąz ków, stres to wa rzy szą -
cy peł nie niu tak od po wie dzial ne go sta no -
wi ska, pla no wa ne re fe ren dum kon sty tu -
cyj ne go czy za sad ność wpro wa dza nia w ży -
cie re for my są dow nic twa. Pre zy dent wy ja -
śniał wszyst kie kwe stie, roz wie wał wąt pli -

wo ści, opo wia dał za baw ne aneg do ty. 
Po spo tka niu olim pij czy cy wzię li

udział w warsz ta tach z do rad ca mi gło wy
pań stwa – sze fem ga bi ne tu Pre zy den ta
RP – mi ni strem Krzysz to fem Szczer -
skim, pro fe so rem An drze jem Zy ber to wi -
czem i Zo fią Ro ma szew ską. Do rad cy po -
ru sza li wie le istot nych kwe stii, po cząw -
szy od spo so bu funk cjo no wa nia taj nych
służb i środ kach przez nie sto so wa nych,
a skoń czyw szy na ro li Eu ro py na are nie
świa to wej czy sto sun kach Pol ski ze Sta na -
mi Zjed no czo ny mi i Chi na mi. Po tem go -
ście An drze ja Du dy zwie dzi li m. in. Sa lę
Bia łą im. Pre zy den ta Le cha Ka czyń skie -
go, Sa lę Cho rą gwia ną i Sa lę Nie bie ską.

OPRAC. (NO VUS)

WARSZAWA

Kołłątajowcy u prezydenta

Darowiznę można wpłacać na konto: Fundacja Społeczno-
Charytatywna „Pomoc Rodzinie i Ziemi”, KRS: 0000-017073,
Bank Zachodni WBK S.A. 21 1090 1506 0000 0001 0385

1201 (w tytule przelewu proszę wpisać 
„Dla Aleksandra Bzdęgi”).
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11 lip ca do ko na no czę ścio we go od -
bio ru za da nia in we sty cyj ne go
pod na zwą „Bu do wa ka na li za cji sa -
ni tar nej w miej sco wo ści Dłu go łę ka
i czę ści miej sco wo ści Smo li ce wraz
z prze bu do wą sta cji uzdat nia nia wo -
dy Dłu go łę ka”. 

Za kres prac obej mo wał bu do wę
ok. 1700 m sie ci gra wi ta cyj nej
o śr. 200 mm, ok. 4000 m sie ci ka na li za -
cyj nej tłocz nej o śr. 160 mm, jed nej prze -

pom pow ni ście ków i 41 przy łą czy do po -
se sji. W miej scach prze bie gu ru ro cią gu
od two rzo no na wierzch nie as fal to we,
w więk szo ści na ca łej sze ro ko ści dro gi.
W Dłu go łę ce przy był też no wy obiekt,
czy li prze pom pow nia ście ków ja ko new -
ral gicz ny ele ment dla prze pły wu ście ków
do oczysz czal ni. Po nad to prze bu do wa no
sta cję uzdat nia nia wo dy, tzn. za mon to -
wa no sze reg pomp, tzw. fa lu ją cych, wraz
z mon ta żem pły tek i wy mia ną skrzyn ki
ener ge tycz nej. 

Koszt te go eta pu za da nia wy niósł
ok. 2 mln zł, przy czym prze bu do wa sta -
cji uzdat nia nia wo dy kosz to wa ła 150 tys.
zł. Ko lej nym eta pem bę dzie bu do wa ka -
na li za cji sa ni tar nej w Smo li cach. Ter min
re ali za cji to ma rzec 2019. 

W spo tka niu udział wzię li bur mistrz
To masz Le siń ski, Da mian Bo lach – in spek -
tor nad zo ru, Ma rian Iber han – wy ko naw ca,
Se ba stian Iber han – kie row nik bu do wy, Je -
rzy Sta ni sław ski – part ner Kon sor cjum,
Grze gorz Okup nik – soł tys Dłu go łę ki,
Krzysz tof Pia sec ki – przed sta wi ciel MZWiK
Strzel ce Wiel kie, Wie sław Po pio łek – pra -
cow nik Urzę du Miej skie go w Ko by li nie.

(NO VUS)
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GMINA KOBYLIN

Budowa kanalizacji sanitarnej

Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Straj ku
Dzie ci Koź miń skich 1906/1907
w Koź mi nie Wlkp. przy go to wa ła dla
dzie ci atrak cyj ną ofer tę na wa ka -
cje – obóz spor to wo -re kre acyj ny
i pół ko lo nie. Z pro po zy cji ak tyw ne go
wy po czyn ku sko rzy sta ły 42 osób.

W dniach 1-7 lip ca gru pa uczniów,
pod opie ką dy rek to ra Jac ka Za wod ne go,
któ ry był kie row ni kiem wy jaz du, oraz
opie ku nek – Ewy Go stek i Da rii
Kryś – wy po czy wa ła w Re pu bli ce Cze -
skiej. Uczest ni cy wy jaz du zwie dzi li Har ra -
chov, Pra gę, Ja blo nec, Li be rec i Ji cyn.
Oprócz wy cie czek kra jo znaw czych prze -
mie rza li szla ki tu ry stycz ne do Wo do spa du
Mum la vy i Cze skie go Ra ju – Pra cho vskich
Skał. Nie ma łą atrak cją był wjazd ko lej ką li -
no wą na Je sted (1012 m. n. p. m.). 

Po nad to dzie ci uczest ni czy ły w za ję -
ciach edu ka cyj nych w Cen trum Na uki
iQLAN DIA i mo gły się wy sza leć w aqu -
apar ku w Li ber cu. Nie za bra kło oczy wi -
ście za jęć spor to wych na bo iskach tra wia -
stych i ze sztucz ną na wierzch nią.

9 lip ca ko lej na gru pa roz po czę ła kil -
ku dnio we pół ko lo nie pod ha słem „Zwie -
dza my Wiel ko pol skę”. Opie kę nad dzieć -
mi spra wo wa ły Ma rze na Adam kie wicz,
Ma rze na Tom czak, Han na Szy mu ra i Do -

mi ni ka Go rze lan na. Or ga ni za to rzy przy -
go to wa li sze reg atrak cji, z któ rych naj -
więk szą po pu lar no ścią cie szy ły się wy -
ciecz ki po Wiel ko pol sce, m. in. do Pusz -
czy ko wa, Ro ga li na czy Ka li sza na Za wo -
dzie. Uczest ni cy ko rzy sta li z ba se nu miej -
skie go, bra li udział w za ję ciach jum ping
frog, zum by i let niej szkół ki ję zy ka an giel -
skie go, ba wi li się w pod cho dy. Pół ko lo nie
zo sta ły do fi nan so wa ne z bu dże tu gmi ny
Koź min Wiel ko pol ski.

– Okres wa ka cyj ny to czas, kie dy każ -
dy chce od po cząć od tru dów dnia co -
dzien ne go. Po ro ku szkol nym zor ga ni zo -
wa li śmy naj pierw wy jazd dla pra cow ni -
ków szko ły na Mo ra wy i do Wied nia.

Chcia łem, aby od po czę li po in ten syw -
nym ro ku pra cy. W ko lej nym ty go dniu
za bra łem dzie ci na obóz spor to wo -re kre -
acyj ny do Re pu bli ki Cze skiej. Na to miast
w dru gim ty go dniu lip ca dzie ci uczest ni -
czy ły w pół ko lo niach „Zwie dza my Wiel -
ko pol skę”. Ofer ta let nie go wy po czyn ku,
przy go to wa na przez na szą ka drę pe da go -
gicz ną, na któ rą ko lej ny raz mo głem li -
czyć, po mo gła dzie ciom ak tyw nie wy po -
cząć pod czas wa ka cji let nich – po wie -
dział Ja cek Za wod ny, dy rek tor SP nr 1
w Koź mi nie Wlkp. 

(AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Aktywne wakacje z Jedynką
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Od 16 lip ca w Zdu nach trwa IX Mię -
dzy na ro do wy Ple ner Ce ra micz ny
w ra mach „Po gra ni cza Kul tur”. Wy -
da rze nie przy cią gnę ło ar ty stów
z kra ju i za gra ni cy. Fi nał za pla no wa -
no na so bo tę, 28 lip ca. Gwiaz dą wie -
czo ru bę dzie An drzej Gra bow ski.

W ra mach „Po gra ni cza Kul tur” or ga -
ni za to rzy za pro si li miesz kań ców na Fe sti -
wal Zduń stwa, któ ry od był się w mi nio ny
week end na te re nie daw nej Ka flar ni
w Zdu nach. Prze pro wa dzo ne zo sta ły tam
warsz ta ty z bu do wy pie ca chle bo we go dla
człon ków Ce chu Zdu nów Pol skich. Pro -
wa dził je An drea Ma gno li ni z Włoch. 

W czę ści otwar tej dla pu blicz no ści
zor ga ni zo wa no warsz ta ty ar ty stycz no -ce -
ra micz ne dla dzie ci i mło dzie ży pod kie -

run kiem fa chow ców z Ka flar ni Ri wal.
W so bo tę od był się tak że po kaz eko lo gicz -
ne go spa la nia opa łu. Piotr Ba tu ra, star szy
Ce chu Zdu nów Pol skich, za de mon stro -
wał, jak pa lić drew no, by uzy skać naj lep -
szy eko no micz nie efekt. 

Prze pro wa dzo no rów nież ak cję
poboru krwi. Tą ini cja ty wą za jął się Klub
Ho no ro wych Daw ców Krwi w Zdu nach.
W nie dzie lę w Ga le rii Ra tu szo wej na zdu -
now skim ryn ku od był się wer ni sa żu prac
ce ra micz nych i ma lar skich Agniesz ki
Mar ci niak -Ku char skiej.

(NO VUS)

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

WY DA RZY SIĘ

Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
24-26 lipca

godz. 10.00 – INIEMAMOCNI 2 – USA,
animowany, 110' - 2D dubbing
godz. 15.00 – INIEMAMOCNI 2 – USA,
animowany, 110' - 3D dubbing

godz. 17.30 – INIEMAMOCNI 2 – USA,
animowany, 110' - 2D dubbing
godz. 20.00 – SICARIO 2: SOLDADO –
USA/Wlochy, dramat/film akcji, 122' – 2D napisy
Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I
LO.  
26 lipca
Retransmisja światowego dzieła opery „Trubadur”
autorstwa G. Verdiego wystawianej w nowojorskiej
The Metropolitan Opera (MET) w kinie 3D
Przedwiośnie o godz. 19.30. Bilety w cenie 20 zł. 

28 lipca
Drugi koncert z cyklu WIĘC WIEC! na
krotoszyńskim rynku. Wystąpią: Leski,
Dyzmatronik, Kuba Badach.
28-29 lipca
X edycja turnieju piłkarskiego Summer Cup na
krotoszyńskich orlikach. 
Od 3 lipca do 28 sierpnia
„Sposób na dobre wakacje” – Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna zaprasza dzieci wraz z rodzicami do
udziału w bezpłatnych zajęciach.

18-19 sierpnia

1 Grand Prix Wielkopolski w Piłce Ulicznej w Szkole

Podstawowej nr 3.

Do 31 sierpnia 

Wystawa ekspozycji Radosława Barka „Miasta,

miasteczka, krajobrazy – szkice z podróży” w

Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka. 

Wystawa pt. „Dziecko” w Krotoszyńskiej Bibliotece

Publicznej.

POD NASZYM PATRONATEM

Warsztaty ceramiczne i nie tylko
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Bli sko 200 osób sta nę ło na star cie
pierw szej edy cji Bie gu „Ju tro siń ska
Dy cha”. Z licz ne go gro na za wod ni -
ków z po wia tu kro to szyń skie go naj -
le piej spi sał się Mar cin Chle bow ski
z Ko by li na, któ ry upla so wał się
na czwar tym miej scu z cza -
sem 36: 18. Naj lep sza w gro nie ko -
biet by ła Mo ni ka Jad czak.

Zwy cię żył Szy mon Kraw czyk
(33: 59), a na po dium zna leź li się tak że
Se ba stian Sob czak (35: 34) oraz Se ba -

stian Ka pa ła (35: 37). Za czo ło wą trój ką
na me cie po ja wił się Mar cin Chle bow ski.
Z ko lei Mo ni ka Jad czak za ję ła 47. lo ka tę
(46: 29) i by ła naj lep sza wśród pań.

W Ju tro si nie star to wa li tak że To masz
Owcza rek (8. miej sce – 37: 28), Pa weł Bła -
żu tycz (22. miej sce – 42: 29), Ka rol
Mrocz kow ski (25. miej sce – 46: 29), Ra fał
By strow ski (32. miej sce – 44: 29), Mar cin
Bo row czyk (36. miej sce – 44: 49), Ma rek
Ostój (56. miej sce – 48: 17), Piotr Jad czak
(59. miej sce – 49: 29), Woj ciech Re jek
(70. miej sce – 49: 49), Grze gorz Czer -

won ka (79. miej sce – 51: 41), Mi cha li na
Wa li gó ra (85. miej sce – 51: 01), Sła wo mir

Ma liń ski (94. miej sce – 51: 42), Mar cin
Szu me ra (96. miej sce – 51: 51), Ama de -

usz Ty czyń ski (115. miej sce – 54: 47),
Aga ta Olej nik (119. miej sce – 55: 05), To -
masz Kacz ma rek (126. miej sce – 56: 19),
Szy mon Ka bat (136. miej sce – 57: 45),
Ma ri ka Mrocz kow ska (139. miej -
sce – 58: 42), Łu kasz Gil (141. miej -
sce – 58: 59), Mo ni ka Wal ko wiak (147.
miej sce – 59: 34), Sła wo mir Nie dzie la
(160. miej sce – 1: 04: 35), Ry szard Wi liń -
ski (162. miej sce – 1: 05: 07), Ha li na Ja -
rus (170. miej sce / 2. w K50 – 1: 09: 09),
Ma rek Ja rus (174. miej sce – 1: 13: 11),
Mo ni ka Kwiat kow ska (176. miej -
sce – 1: 14: 23), Mi ro sław Pa zo ła (179.
miej sce – 1: 22: 14) oraz Aga ta Włoch
(181. miej sce – 1: 32: 12). 

(GRZE LO)

BIEGI

Kobylinianin tuż za podium 

Bi blio te ka Pu blicz na w Zdu nach
wraz z fi lia mi w Basz ko wie i Ko na -
rze wie przy go to wa ła na okres wa ka -
cyj ny za ję cia dla dzie ci. Od by wa ły
się one w ra mach pro jek tu „La to,
książ ka i ja”, do fi nan so wa ne go ze
środ ków Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go, z kon kret nie
z Fun du szu Pro mo cji Kul tu ry.

Za ję cia skie ro wa ne by ły do dzie ci
w wie ku od 7 do 12 lat. Pierw sze go dnia

uczest ni cy uda li się na spa cer do la su,
a w ko lej nym sa dzi li ce bul ki kwia tów
w ogro dzie. Zor ga ni zo wa no też warsz ta ty
ta necz ne, któ re pro wa dzi ła Ja go da Szku -
dłap ska.

W Ko na rze wie dzie ci go ści ły w ogro -
dzie Ha li ny Ja ru zel, gdzie oglą da ły ro śli ny
i za ja da ły się świe ży mi owo ca mi. W Basz -
ko wie przy go to wa no warsz ta ty te atral ne.

Zwień cze niem pro jek tu „La to, książ -
ka i ja” był wspól ny wy jazd dzie ci ze
Zdun, Basz ko wa i Ko na rze wa do Wro cła -

wia na wy ciecz kę do Hy dro po lis, czy li
Cen trum Wie dzy o Wo dzie. To miej sce,
w któ rym róż no rod ne tech no lo gie mul ti -
me dial ne, in te rak tyw ne in sta la cje, wier -

ne re pli ki i mo de le oraz bo ga te w in for -
ma cje ekra ny do ty ko we uka zu ją wo dę
z róż nych, fa scy nu ją cych per spek tyw.

(NO VUS)

WAKACJE

Lato, książka i ja
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12 lip ca ru szy ły przy go to wa nia Astry
Kro to szyn do ko lej ne go se zo nu.
Miej sco wi dzia ła cze przed sta wi li za -
wod ni kom no we go szko le niow -
ca – Krzysz to fa We wió ra, któ ry za -
stą pił na tym sta no wi sku Lesz ka
Kru ti na. 

– Okres po roz sta niu z tre ne rem
Kru ti nem nie był ła twy dla na sze go klu -
bu – przy zna je Ma riusz Ra taj czak, wi ce -
pre zes Astry Kro to szyn. – Roz ma wia li -
śmy o róż nych tre ne rach z po łu dnio wej
Wiel ko pol ski. Osta tecz nie zde cy do wa li -
śmy się po sta wić na do brze zna ne go w na -
szym mie ście Krzysz to fa Wie wió ra.
Stwier dzi li śmy, że szko le nio wiec z tak du -
żym do świad cze niem do brze po pro wa -
dzi ze spół w no wych roz gryw kach li go -
wych – pod kre śla.

W pierw szym tre nin gu uczest ni czy -
ło 18 za wod ni ków. Do nich do łą czy jesz -
cze kil ku gra czy, któ rzy z po wo dów za wo -
do wych nie mo gli zja wić się na tych za ję -
ciach. – W okre sie przy go to waw czym ro -
ze gra my mi ni mum czte ry spa rin gi. Roz -
po czy na my 21 lip ca od wy jaz do we go spo -
tka nia z Ba ry czą Jan ków Przy godz ki (roz -
mo wa prze pro wa dzo na by ła przed tym
me czem – przyp. red.). Na stęp nie zmie -
rzy my się z Kro bian ką Kro bia (28 lip ca),

Ostro vią Ostrów Wlkp. (1 sierp nia) oraz
Lwem Po go rze la na wy jeź dzie (4 sierp -
nia). Moż li we, że 25 lip ca ro ze gra my jesz -
cze je den spa ring, ale w tym mo men cie to
nic pew ne go – in for mu je M. Ra taj czak. 

W zbli ża ją cym się se zo nie w Astrze
nie bę dą wy stę po wać Ka mil Czoł nik,
Ma te usz Stach, Zbi gniew Ko ło dziej oraz
Ar ka diusz Ku świk. Dla ostat nie go z wy -
mie nio nych to ko niec przy go dy z pił ką,
po nie waż z po wo du kon tu zji cze ka go
ope ra cja. 

Do for my, po kon tu zjach, wra ca ją
trzej pod sta wo wi gra cze – Pa tryk Wojt ko -
wiak, Łu kasz Bu dziak oraz Ma te usz Mar -
ci niak. Z wy po ży cze nia do LKS -u Czar -
ny las wró cił Szy mon Po low czyk. – Z dru -
ży ną tre nu je dwóch za wod ni ków z do -
świad cze niem trze cio li go wym. Je że li uda
nam się ich po zy skać, jed no cze śnie utrzy -
mu jąc obec ny skład, mo że my być opty mi -
stycz nie na sta wie ni do no we go se zo -
nu – pod su mo wu je wi ce pre zes Astry. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Astra przygotowuje się do sezonu

Czo łów ka za wod ni ków z ca łej Eu ro -
py sta nę ła 7 lip ca na star cie glo bal -
ne go bie gu z prze szko da mi w sa -
mym ser cu Alp. W gro nie naj lep -
szych eu ro pej skich „Spar tan” zna -
lazł się funk cjo na riusz Ko men dy Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Kro to szy nie – st. sekc. Szy mon
Ku ja wa. 

Mi strzo stwa Eu ro py Spar tan Ra ce
w miej sco wo ści Mo rzi ne we Fran cji to dy -
stans 23 km i po nad 30 prze szkód.
Uczest ni cy mu szą zmie rzyć się ze wspi -
na niem z 40-ki lo gra mo wym łań cu chem
na szyi, 2-ki lo me tro wą pę tlą z wor kiem
o ma sie 25 kg czy pły wa niem w je zio rze
z drew nia ną be lą. Dla te go zma ga nia te
okre śla się mia nem naj cięż sze go dy stan su
w hi sto rii bie gów prze szko do wych. 

St. sekc. Szy mon Ku ja wa kwa li fi ka cję
na mi strzo stwa Eu ro py w Mo rzi nie uzy -
skał w stycz niu pod czas zi mo we go Spar -
tan Ra ce w cze skim Li ber cu. Od tam tej
po ry każ dą wol ną chwi lę po świę cił przy -
go to wa niom do te go wiel kie go wy zwa nia.
Start wśród naj lep szych za wod ni ków Eu -
ro py w bia ło -czer wo nych bar wach to wiel -
ka rzecz i wiel ka na gro da za wy si łek wło -
żo ny w re ali za cję ce lu. W sa mym ser cu
Alp zdo był szczy ty gór i speł nił ma rze nia. 

Bar dzo do bre przy go to wa nie za owo -
co wa ło ukoń cze niem nie zwy kle wy ma ga -
ją cej tra sy i po ko na niem wszyst kich prze -
szkód w cza sie 4 go dzi ny i 29 mi nut. Funk -
cjo na riusz kro to szyń skiej ko men dy upla so -
wał się na 38. miej scu w ka te go rii M25 -29
oraz na 159. w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Spo -
śród Po la ków uzy skał trze ci czas. 

OPRAC. (NO VUS)

LUDZIE

Ekstremalny wysiłek w Alpach

15 lip ca na te re nie ba se nu miej skie -
go w Koź mi nie Wlkp. Gmin ny Ośro -
dek Spor tu zor ga ni zo wał tur niej siat -
ków ki pla żo wej. Zwy cię ży li Ka mil
Da na i Ka mil No wac ki, po ko nu jąc
w fi na le Ma cie ja Bry lew skie go i Łu -
ka sza Ku kioł czyń skie go.

W szran ki sta nę ło sześć par, któ re po -
dzie lo no na dwie gru py. W pierw szej Mi -
chał Da na i Mar cin Wojt ko wiak ogra li 2: 0
Da wi da Oter ma na i Ja ku ba Pocz tę oraz
prze gra li 1: 2 z Łu ka szem Pocz tą i Ma cie -
jem Ga lic kim. Ten ostat ni du et z ko lei
uległ 0: 2 D. Oter ma no wi i J. Po czcie. 

W gru pie dru giej Ka mil Da na i Ka mil
No wac ki po ko na li po 2: 0 Ma riu sza Ba siń -
skie go i Da riu sza Wa si ka oraz Ma cie ja Bry -
lew skie go i Łu ka sza Ku kioł czyń skie go, któ -
rzy za ję li dru gą lo ka tę po wy gra nej w dwóch
par tiach z M. Ba siń skim i D. Wa si kiem. 

W pół fi na le K. Da na z K. No wac kim
po ko na li 2: 0 D. Oter ma na i J. Pocz tę, a M.
Bry lew ski i Ł. Ku kioł czyń ski ogra li 2: 1 M.
Da nę i M. Wojt ko wia ka. Ostat nia z wy mie -
nio nych par za ję ła trze cie miej sce. Trium fo -
wa li K. Da na i K. No wac ki, w fi na le wy gry -
wa jąc 2: 1 z du etem M. Bry lew ski / Ł. Ku -
kioł czyń ski. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Zmagania na piasku w Koźminie

Pię cio ro bie ga czy KS Kro tosz uczest -
ni czy ło w Ma ra to nie Przy jaź ni Dru -
skien ni ki -Grod no. Na sza eki pa spi -
sa ła się bar dzo do brze, zaj mu jąc
trze cie miej sce w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej. 

Bieg od by wa się co ro ku na tej sa mej
tra sie, zmie nia ją się je dy nie miej sca star tu
i me ty. Tym ra zem za wod ni cy ru szy li z li -
tew skich Dru skien nik, a fi ni szo wa li w bia -
ło ru skim Grod nie. Przed star tem bie ga cze
mu sie li przejść od pra wę pasz por to wą, po -
nie waż w trak cie bie gu prze kra cza li gra ni -
cę Unii Eu ro pej skiej z Bia ło ru sią. 

– Nie sa mo wi tym prze ży ciem był
mo ment na 10. ki lo me trze tra sy, gdzie

prze bie ga li śmy przez jed ną z naj bar dziej
strze żo nych gra nic w Eu ro pie. Okla ski -
wa ło nas licz ne gro no bia ło ru skich i li tew -
skich cel ni ków oraz mi li cjan tów. Bie gli -
śmy obok kil ku ki lo me tro wych ko le jek ti -
rów, ocze ku ją cych na prze kro cze nie gra -
ni cy Schen gen – oznaj mia Ka rol Olej ni -
czak. 

W za wo dach uczest ni czy li za wod ni -
cy z dzie się ciu kra jów. – Im pre za prze pro -
wa dzo na by ła w spo sób per fek cyj -
ny – od mo men tu za pi sów aż do de ko ra -
cji, w trak cie któ rej wy stą pi ły bia ło ru ski
ze spół lu do wy Gra ni ca i mło da wo ka list -
ka z pio sen ką „Bie la rus”. Tra sa by ła trud -
na, po nie waż w więk szo ści by ła pa gór ko -
wa ta – stwier dza Ju sty na Olej ni czak. 

Kro to szyń ski klub re pre zen to wa ło
pię cio ro za wod ni ków. W kla sy fi ka cji
dru ży no wej KS Kro tosz upla so wał się
na trze ciej po zy cji. Naj le piej po wio dło się
Krzysz to fo wi Ma cie jew skie mu
(3: 03: 33), któ ry ukoń czył bieg na 11.
miej scu w open i dru gim w ka te go rii
M30. 

17. lo ka tę w open i pią tą w ka te go rii
M40 z cza sem 3: 14: 30 za jął Ka rol Olej -
ni czak. Ju sty na Olej ni czak by ła czwar ta
wśród ko biet z cza sem 3: 14: 38 (19.
w open). Dru gi w ka te go rii M60 i 41.
w ca łej staw ce był Cze sław Sien kie wicz,
któ ry uzy skał czas 3: 40: 12. Ra fał Sój ka
(3: 52: 29) upla so wał się na 52. po zy cji.

(GRZE LO)

BIEGI

Maraton przyjaźni na Litwie i Białorusi
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W Tar no wie Pod gór nym od by ły się
Mi strzo stwa Pol ski POD w Dar ta.
Przy oka zji ro ze gra ne zo sta ły fi na ły
Su per li gi oraz Pu cha ru Pol ski POD.
Na tak waż nych za wo dach nie za -
bra kło za wod ni ków Sto wa rzy sze nia
Kro to szyń ska Li ga Dar ta. 

Dar ter ski week end roz po czął się
od tur nie ju in dy wi du al ne go Su per li gi
oraz de blo we go MP. W tym pierw szym
świet nie spi sał się Prze my sław Paw lic ki,
któ ry w gro nie 130 dar te rów zo stał skla -
sy fi ko wa ny na po zy cjach 9-16. – Po wy -
gra niu swo jej gru py tra fi łem na ze szło -
rocz ne go mi strza kra ju, Ty tu sa Ka ni -
ka – re la cjo nu je P. Paw lic ki. – Mecz stał
na bar dzo wy so kim po zio mie, a roz po czą -

łem go świet nie, koń cząc pierw sze go le -
ga 14. lot ką. Nie ste ty, póź niej mój ry wal
za cho wał więk szy spo kój i to on wy grał. 

W roz gryw kach ry wa li zo wa li tak że
Ad rian Ja siń ski (miej sca 17-32), Ja cek Cie -
ślak (33-64), Prze my sław Sa wic ki (65-128)
oraz Mar ta Paw lic ka (5-8 wśród ko biet). 

W zma ga niach de blo wych naj le piej
spo śród przed sta wi cie li SKLD spi sał się
du et Kon rad Paw łow ski / Łu kasz Łu czak
(9-16). Na dal szych lo ka tach upla so wa li się
P. Paw lic ki i J. Cie ślak (33-48) i P. Sa wic ki /
A. Ja siń ski (33-48). W tur nie ju pań wal -
czy ły M. Paw lic ka i A. Ko wal czyk (5-8). 

W so bot nich in dy wi du al nych mi -
strzo stwach kra ju trium fo wał Krzysz tof
Kciuk, któ ry w fi na le ograł Se ba stia na
Bia łec kie go (6: 1). Wśród ko biet naj lep sza

by ła Ka ro li na Pod gór ska, któ ra obro ni ła
mi strzow ski ty tuł. Nasz po wiat re pre zen -
to wa li Kon rad Paw łow ski (17-32), J. Cie -
ślak (97-128), P. Paw lic ki (129-160), P.
Sa wic ki (161-192), A. Ja siń ski (161-192)
i M. Paw lic ka (25-32 w gru pie ko biet). 

W nie dziel nym fi na le Pu cha ru Pol ski
POD ry wa li zo wa ło 99 dar te rów i 24 dar -
te rek. W roz gryw kach męż czyzn pierw -
sze miej sce za jął Krzysz tof Ra taj ski, a tur -
niej pań wy gra ła Ka ro li na Pod gór ska.
Osią gnię cia na szych za wod ni ków: J. Cie -
ślak – miej sca 33-64, P. Sa wic ki – 65-96,
A. Ja siń ski – 65-96, P. Paw lic ki – 65-
96, M. Paw lic ka – 17-24. 

– Mi strzo stwa Pol ski w Tar no wie Pod -
gór nym by ły dla nas pod su mo wa niem dłu -
gie go i wy czer pu ją ce go se zo nu. Chciał bym
po dzię ko wać przed sta wi cie lom SKLD
za za an ga żo wa nie w na sze dzia ła nia, po gra -
tu lo wać im wy ni ków oraz ży czyć po wo -
dze nia w ko lej nych tur nie jach, Dzię ku je -
my też za wspar cie na szym part ne -
rom – fir mom Vic tus -Ke bab, Ska -Mat,
Daf -Mal, Fach -Stol, In ter mar che Kro to -
szyn oraz Wiel ko pol skiej Ga ze cie Lo kal nej
KRO TO SZYN, któ ra sze ro ko re la cjo no wa -
ła na sze star ty. Mo gę obie cać, że po prze -
rwie wa ka cyj nej wró ci my sil niej si i po wal -
czy my o czo ło we miej sca w kra ju – pod su -
mo wu je P. Paw lic ki. (GRZE LO)

DART 

Zwieńczenie wyczerpującego sezonu

15Sport

Na si ko la rze ma ją za so bą ko lej ny
uda ny start. Krzysz tof Ku bik był naj -
lep szy w swo jej ka te go rii wie ko wej,
a Ar tur Pa te rek upla so wał się
na trze ciej po zy cji w su per ma ra to nie
w Nie tąż ko wie nie da le ko Lesz na. 

Był to czwar ty wy ścig w te go rocz nym
cy klu. W za wo dach udział wzię ło bli -
sko 300 ko la rzy, w tym czte rech z po wia -
tu kro to szyń skie go. Do wy bo ru by ły trzy
dy stan se – mi ni, me ga i gi ga. – Te go dnia
bar dzo moc no wia ło, a do dat ko wo by ło
upal nie – opo wia da Krzysz tof Ku -
bik. – Or ga ni za to rzy za pew ni li bar dzo
do bre wa run ki do ści ga nia. Na tra sie mo -
gli śmy sko rzy stać z bu fe tów, co mia ło du -
ży wpływ na wy ni ki przy ta kiej po go dzie. 

Na dy stan sie 75 km star to wa li To -
masz Mo siń ski i Piotr Lep czyń ski. Pierw -
szy z nich ukoń czył wy ścig z cza -
sem 2: 13: 07, zaj mu jąc 57. miej sce
w open oraz 20. w ka te go rii M4. Z ko lei P.
Lep czyń ski uzy skał wy nik 2: 13: 51, co
da ło mu 61. po zy cję w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej i 10. w kat. M5. 

Star tu ją cy na naj dłuż szym dy stan sie
Krzysz tof Ku bik po ko nał tra sę w cza -
sie 6: 26: 05, dzię ki cze mu był trze ci
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej i pierw szy w kat.
M2. – Ma ra ton za pa mię tam na dłu go.

Po za tru ciu po kar mo wym wal czy łem
z re wo lu cja mi żo łąd ko wy mi i by łem bar -
dzo osła bio ny. Moc no pra co wa łem na wy -
nik ca łej na szej gru py, a do dat ko wo uda ło
się wy wal czyć miej sce na po dium w ka te -
go rii open. Mi mo kry zy su na tra sie fi ni -
szo wa łem z cał kiem do brym skut -
kiem – stwier dza K. Ku bik. 

Ar tur Pa te rek z re zul ta tem 6: 35: 03
zo stał skla sy fi ko wa ny na dzie wią tym
miej scu w open i trze cim w kat.
M4. – Na sza gru pa mia ła do prze je cha -
nia 225 km, a li czy ła sie dem osób – oznaj -
mia A. Pa te rek. – Już po pierw szych me -
trach stop nia ła do dwóch, któ re pra co wa -
ły na do bry wy nik cza so wy. Na ok. 120.
ki lo me trze do je cha li do nas ko la rze z dy -
stan su mi ni, co po mo gło w po ko ny wa niu
ko lej nych ki lo me trów. Wy ścig przy sil -
nym wie trze ze śred nią pręd ko -
ścią 35km/h był do bry. Wciąż wal czę
o trze cie miej sce w Pu cha rze Pol ski Su per -
ma ra to nów – do da je ko larz. 

Dwaj na si za wod ni cy uczest ni czy li
tak że w XIX Cza sów ce o Pu char Wój ta
Gmi ny Sie ro sze wi ce (Me mo riał Mar ka
Łu ka si ka). W wy ści gu na 17 km A. Pa te -
rek (27: 51: 05) za jął 37. miej sce, a tuż
za nim na me tę do je chał K. Ku bik
(27: 58: 08).

(GRZE LO)

KOLARSTWO

Udany start w Nietążkowie



W ostat ni week end lip ca od bę dzie
się tur niej pił ki noż nej Sum mer Cup.
Bę dzie to ju bi le uszo wa, bo już dzie -
sią ta edy cja tych roz gry wek. Jak za -
wsze z pew no ścią zdro wych, spor to -
wych emo cji nie za brak nie. 

Or ga ni za to rzy zde cy do wa li, że do ry -
wa li za cji przy stą pi szes na ście dru żyn, któ -
re zo sta ną po dzie lo ne na czte ry gru -
py. – Kon ty nu uje my for mu łę z po przed -
nich lat. W so bo tę od bę dą się me cze gru -
po we na dwóch or li kach – przy Li ceum
Ogól no kształ cą cym im. H. Koł łą ta ja oraz
przy dep ta ku. W nie dzie lę na bo isku
przy dep ta ku bę dzie my świad ka mi de cy -
du ją cych spo tkań – za po wia da Ro bert Sta -
wo wy, je den z or ga ni za to rów wy da rze nia. 

Ty tu łu wy wal czo ne go przed ro kiem
bę dzie bro nić A Se ree Tee. – W tym ro ku
za gra ją dwie no we eki py – Mar bud Ko by -
lin oraz Hor nets Kro to szyn – oznaj mia

Mar cin Klu pa. – Wy da je się, że to bę dzie
naj moc niej ob sa dzo ny tur niej w ca łej hi -
sto rii Sum mer Cup. Kil ku dru ży nom
mu sie li śmy od mó wić udzia łu ze wzglę du
na ogra ni czo ną ilość ze spo łów. 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li dla
naj lep szych atrak cyj ne na gro dy. Wy ło -

nie ni zo sta ną naj lep szy bram karz, naj -
lep szy strze lec, ob ja wie nie tur nie ju czy
MVP. Im pre za od bę dzie się z po mo cą
Urzę du Miej skie go i Sta ro stwa Po wia to -
we go w Kro to szy nie oraz wie lu in nych
spon so rów. 

(GRZE LO) 
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POD NASZYM PATRONATEM

Summer Cup po raz dziesiąty

Na pół fi na łach mi strzostw Pol ski za -
trzy ma ły się kro to szyń skie dru ży ny,
ry wa li zu ją ce w roz gryw kach pił kar -
skich Play are ny. Naj le piej spi sa ła się
eki pa Al ba tro sów, któ ra wy szła ze
swo jej gru py. 

Na pół fi na ły MP skła da ły się czte ry
tur nie je, z któ rych do dal szej fa zy awan so -
wa ły po czte ry ze spo ły. 

W dru gim tur nie ju, ro ze gra nym
w Prusz ko wie, za gra ły eki py Al ba tro sów
i MTV Roz dra żew. Ci pierw si w gru pie
ogra li Glo ria Vic tis War sza wa (2: 0) oraz
Fi ne zję Te am Ko nin (6: 3), zre mi so wa li
z KS El pak Ko nin (2: 2) i prze gra li Dy na -
mi kiem Her rig To ruń (2: 5). Al ba tro sy
wy szły z gru py z dru gie go miej sca, ale
w fa zie pu cha ro wej wy eli mi no wa ła ich
Al ko po li ga mia Wro cław, wy gry wa -
jąc 3: 0. 

Roz dra żew skie MTV w fa zie gru po -
wej za no to wa ło jed no zwy cię -
stwo – nad Gą sio ra mi FC Ko -
nin 5: 2 – oraz trzy po raż ki – 1: 5 z Ja -
kub skie Ener gos Schlitt To ruń, 1: 2
z BKS -em Be to nia ra No wy Dwór Ma zo -
wiec ki i 1: 3 z FC Pre ze si Szcze cin. 

Trzy ko lej ne dru ży ny z na sze go po -
wia tu wal czy ły w czwar tym tur nie ju.
Z kom ple tem po ra żek udział w za wo dach
za koń czył Pan com Zdu ny, ule ga jąc FC
Pri ma ve ra Lu blin (1: 2), Hu sa rii Pa bia ni -
ce (1: 8), Szyb kim i Wście kłym Pa bia ni ce
(1: 3) oraz Ret ki nii Crew Łódź (3: 10). 

Na trze cich – nie da ją cych awan -
su – miej scach w swo ich gru pach upla so -
wa ły się A Se ree Tee i LZS So kół Ko bier no -
-Tom ni ce. Mi strzo wie kro to szyń skiej Play -
are ny roz po czę li tur niej od dwóch prze gra -

nych – z No t4All Łódź (2: 4) oraz Spar tan
Le śni ca Wro cław (1: 4). Póź niej sze dwa
wy gra ne me cze – z Kró lew ski mi Czę sto -
cho wa (6: 1) i Stel ma xem Ostrów Wlkp.
(8: 4) nie wy star czy ły do wyj ścia z gru py. 

Nie wie le do awan su za bra kło LZS -
-owi. Te am z Ko bier na i Tom nic zre mi so -
wał bez bram ko wo ze Stru gą Per so nal To -
ma szów Ma zo wiec ki i po ko nał eki pę Flasz -
ka 04 Czę sto cho wa (1: 0). Na stęp nie prze -
grał z Soc cer Punch Wro cław
(1: 2). – Do awan su za bra kło nam za le d -
wie jed ne go go la – mó wi Bar tosz Ja rysz,
bram karz LZS -u. – Je że li zre mi so wa li by -
śmy ten mecz, to wy szli by śmy z gru py.
Szko da chwi li de kon cen tra cji i stra ty
dwóch bra mek. Mi mo wszyst ko nasz
udział oce niam po zy tyw nie. Je ste śmy peł -
ni ener gii i chce my po ka zać się z jak naj lep -
szej stro ny pod czas Sum mer Cup w Kro to -
szy nie – do da je. W ostat nim spo tka niu
LZS wy grał z FC Drzew ce Lu blin (6: 1). 

Wy jazd na szych dru żyn do Prusz ko -
wa moż li wy był dzię ki wspar ciu Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie. 

(GRZE LO)

PLAYARENA

Nasze drużyny odpadły w półfinałach

Ma riusz Wal ko wiak
Chi ro prak ty -

ka me to dą Pier -
ce'a to za awan so -
wa na te ra pia, pro -
wa dzo na na spe -
cjal nej ko zet ce
z za pad nia mi,
któ ra po zwa la
na wy jąt ko wo do -
kład ne i bez piecz ne dzia ła nie, na wet
w przy pad ku skom pli ko wa nych pro ble -
mów od cin ka szyj ne go krę go słu pa i zro -

to wa nej mied ni cy. Efek tem jest przy wró -
ce nie pra wi dło wej ru cho mo ści krę gów,
pra cy ukła du ner wo we go, funk cji fi zjo -
lo gicz nych oraz wy rów na nie mied ni cy.

Me to da Pier ce'a wy róż nia się bez -
pie czeń stwem ze wzglę du na wy ko rzy -
sta nie spe cy ficz nej tech ni ki na sta wie -
nia – bez ro ta cji gło wy. Dia gno za opie ra
się na wni kli wej ana li zie zdjęć RTG, ba -
da niu neu ro lo gicz nym mię śni i czu cia
skór ne go, ba da niu pal pa cyj nym ca łe go
krę go słu pa i mied ni cy oraz szcze gó ło -
wym wy wia dzie i hi sto rii cho ro by.


