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� INWESTYCJE

Chwaliszewska 
oddana w połowie

Czytaj na str. 2

� ROLNICTWO

Pierwsze relacje 
z dożynek

Czytaj na str. 3

� SZPITAL

Blok operacyjny 
bez tajemnic

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWOJE DZIECKO

Czytaj na str. 8-9

� KULTURA

Więc Wiec vs. disco polo

Czytaj na str. 12-13

� SPORT

Bartkowiak

mistrzynią kraju!

Czytaj na str. 16

W śro dę, 8 sierp nia, w biu rze Pra wa
i Spra wie dli wo ści w Kro to szy nie od -
by ła się kon fe ren cja pra so wa,
na któ rej przed sta wio no pierw szy
rząd kan dy da tów w nad cho dzą cych
wy bo rach sa mo rzą do wych. 

Spo tka nie po pro wa dzi li Łu kasz Mi -
ko łaj czyk, se na tor RP oraz To masz Ław ni -
czak, po seł RP. Kan dy da tem na sta no wi -
sko bur mi strza Kro to szy na z ra mie nia
Pra wa i Spra wie dli wo ści zo sta ła Sła wo mi -
ra Ka lak, na to miast Ko by li na Mar le na Ru -
do wicz. O wej ście do Sej mi ku Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go za wal czy Piotr Ja -
nusz kie wicz. Jak po in for mo wał na spo -
tka niu An drzej Skrzyp czak, li sty kan dy -
da tów PiS -u do rad po wia tu i gmi ny są już
na ukoń cze niu i zo sta ną przed sta wio ne
po ogło sze niu ofi cjal nej da ty wy bo rów.

– Li czy my na suk ces wy bor czy. Zda -
je my so bie spra wę, że wal ka nie bę dzie ła -
twa. Na to miast chcę zwró cić uwa gę, że
w per spek ty wie kro to szyń skich rad nych
miej skich jest 21 miejsc przy trzech okrę -
gach wy bor czych. We dług mo ich wy li -
czeń – mo że my li czyć na dwa man da ty
w każ dym okrę gu. To so bie sta wiam
za cel, by Pra wo i Spra wie dli wość by ło re -
pre zen to wa ne w ra dzie przez co naj mniej
sze ściu rad nych, bo nikt tu taj nie mó wi
o bez względ nej więk szo ści w wy bo rach
do ra dy. Nie je ste śmy na ty le sil ni ani
w Wiel ko pol sce, ani w sto li cach po szcze -
gól nych po wia tów. Do tej po ry – od 2006

do 2014 ro ku mie li śmy za wsze tyl ko je -
den man dat. Dwa man da ty – przy do -
brym skła dzie – wy da ją się być pew -
ne – mó wił To masz Ław ni czak. Z ko lei
Łu kasz Mi ko łaj czyk przy znał, ob ser wu jąc
już od kil ku lat sy tu ację w po wie cie kro to -
szyń skim, że miesz kań cy ocze ku ją re al -
nych zmian. Za uwa ży li, że PiS speł nia
swo je obiet ni ce wy bor cze i ich kan dy da ci
do sa mo rzą dów są gwa ran tem so lid nej
pra cy na rzecz spo łecz no ści lo kal nej.

Na stęp nym punk tem kon fe ren cji by ło
od da nie gło su sa mym kan dy da tom, by
mo gli sze rzej za pre zen to wać się opi nii pu -
blicz nej. 33-let nia Mar le na Ru do wicz
miesz ka od dwóch lat w Ko by li nie.
Od kwiet nia te go ro ku peł ni funk cję asy -
sten ta spo łecz ne go Ł. Mi ko łaj czy ka. Przez
ca łe ży cie za wo do we zwią za na by ła
z Ostrze szo wem. Ja ko stu dent ka pra wa,
obec nie w Wyż szej Szko le Umie jęt no ści
Społecznych w Po zna niu, zwią za na jest
z są dow nic twem. W la tach 2007-2013
pra co wa ła w są dzie re jo no wym w Ostrze -
szo wie w wy dzia le ksiąg wie czy stych. Póź -
niej – w la tach 2013-2014 – by ła agen tem
nie ru cho mo ści, by od 2015 pra co wać
w kan ce la rii no ta rial nej. Te do świad cze nia,
jak sa ma mó wi, po zwa la ją jej na wy ro bie -
nie ca ło ścio wej oce ny wi zji gmi ny. – W cza -
sie pra cy w są dzie zaj mo wa łam się ma te rią
ksiąg wie czy stych. Po zna łam za tem uza -
sad nie nia de cy zji roz ma itych wój tów, bur -
mi strzów czy pre zy den tów miast. 
Dokończenie na str. 4

W po nie dzia łek, 6 sierp nia, w go dzi -
nach po po łu dnio wych do Kro to szy -
na wró ci li stra ża cy, któ rzy 20 lip ca
wy ru szy li do Szwe cji, nieść po moc
w ga sze niu po ża rów la sów. 

St. kpt. Sła wo mi ra Wło dar czy ka, ogn.
Paw ła Flaj sze ra i mł. ogn. Bar to sza Gór kę
przy wi ta li kro to szyń scy stra ża cy z st. bryg.
Jac kiem Stru żyń skim – ko men dan tem
po wia to wym Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie na cze le. Funk cjo na riu sze
nie kry li za sko cze nia i za do wo le nia z tak
ser decz ne go po wi ta nia.

Po ofi cjal nej czę ści uro czy sto ści stra -
ża cy, na sa li szko le nio wej Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej, po dzie li li się do -
świad cze nia mi z od by tej mi sji, po czym
wspól nie za sie dli do pysz nych de se rów lo -
do wych, ofia ro wa nych przez kro to szyń -
ską Cu kier nię Ły ska wa w uzna niu za ich
po świę ce nie i trud. 

Pod czas 14-dnio wej mi sji Po la cy po -
ma ga li szwedz kim służ bom w wal ce z po -
ża ra mi la sów. Re jon dzia ła nia Po la ków
obej mo wał 6,5 tys. hek ta rów. W ak cji ga -
sze nia po ża rów w Szwe cji bra li udział
głów nie ra tow ni cy z wo je wódz twa za -
chod nio po mor skie go i wiel ko pol skie go.
Do dat ko wo wspie ra li ich stra ża cy z Ma -

zow sza i Ko men dy Głów nej PSP. Stra ża cy
pra co wa li bez dnia prze rwy w tzw. spo sób
„ro ta cyj ny”. Ozna cza to, że ca ły czas w ak -
cji bra ło udział oko ło 60 proc. stra ża ków.
Na to miast oko ło 40 proc. w tym cza sie
wy po czy wa ło, po 12-go dzin nej służ bie.
Po la cy bro ni li przed ogniem m. in. miej -
sco wość Kar bo le, z któ rej wcze śniej ewa -
ku owa no miesz kań ców. Zbu do wa li tam
li nię obro ny o dłu go ści sied miu ki lo me -
trów. Wy jazd do Szwe cji był zwią za ny
z ofi cjal ną proś bą tam tej szych władz, któ -
re za po śred nic twem Eu ro pej skie go Me -
cha ni zmu Ochro ny Lud no ści zwró ci ły się
o wspar cie ra tow ni cze w wal ce z po ża ra mi

la sów. Eu ro pej ski Me cha nizm Ochro ny
Lud no ści jest sys te mem mię dzy na ro do -
wej po mo cy ra tow ni czej, nad zo ro wa nym
i or ga ni zo wa nym przez Dy rek cję Ge ne ral -
ną ds. Po mo cy Hu ma ni tar nej i Ochro ny
Lud no ści (DG ECHO) Ko mi sji Eu ro pej -
skiej. Sys tem ma wspie rać pań stwa, któ re
zo sta ły do tknię te ka ta stro fą, wy ma ga ją cą
mię dzy na ro do wej in ter wen cji ra tow ni -
czej. W sys te mie wy ko rzy sty wa ne są spe -
cja li stycz ne gru py ra tow ni cze, two rzo ne
przez kra je człon kow skie (28 kra jów
człon kow skich UE oraz Is lan dię, Nor we -
gię, Czar no gó rę, Ma ce do nię i Tur cję). 

(NO VUS)

SAMORZĄD

Znamy kandydatów PiS na burmistrzów

KROTOSZYN

Strażacy wrócili do domu
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Se zon wa ka cyj ny w peł ni. Go rą ce
dni spra wia ją, że ama to rów ką pie li
nie bra ku je. Nie ste ty, sta ty sty ki wy -
pad ków zwią za nych z let nim wy po -
czyn kiem nad wo dą nie na pa wa ją
opty mi zmem.

Wy cho dząc na prze ciw za gro że niom
se zo nu let nie go, stra ża cy z Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej PSP w Kro to szy nie
oraz z OSP Kro to szyn 23 lip ca uczest ni czy -
li w ko lej nej edy cji warsz ta tów z za kre su ra -
tow nic twa wod ne go na od kry tym ba se nie. 

W trak cie za jęć, pod okiem ra tow ni -
ków kro to szyń skie go WOPR, stra ża cy
do sko na li li tech ni ki po dej mo wa nia osób
po szko do wa nych, ho lo wa nia ich
do brze gu oraz udzie la nia kwa li fi ko wa -
nej pierw szej po mo cy. Wspól ne dzia ła -
nia za owo co wa ły cen ną wy mia ną do -
świad czeń oraz zdobyciem praktycznej
wiedzy i umiejętności. 

– Ko rzy sta my z wza jem ne go do -
świad cze nia i prak ty ki po to, by w ra mach
wspól ne go ra tow nic twa wza jem nie się
uzu peł niać i nieść moż li wie naj lep szą po -

moc po trze bu ją cym – spu en to wał asp.
Ma te usz Dy mar ski, za stęp ca rzecz ni ka

pra so we go KP PSP w Kro to szy nie.
(NO VUS)

Pod ko niec lip ca od by ło się uro czy -
ste od da nie do użyt ku pierw szej czę -
ści zmo der ni zo wa nej uli cy Chwa li -
szew skiej w Kro to szy nie, łą czą cej
dro gę kra jo wą z wo je wódz ką. Koszt
in we sty cji wy niósł 440 ty się cy zło -
tych i ob jął prze bu do wę od cin ka dro -
gi o dłu go ści 225 me trów i 7 me trów
sze ro ko ści.

Uli ca Chwa li szew ska by ła wspól ną
in we sty cją władz po wia to wych i gmin -
nych, gdzie cię żar po nie sio nych kosz tów
po sta no wio no po dzie lić po po ło wie.
Na otwar ciu od cin ka dro gi by li obec -
ni:Sta ni sław Szczot ka – sta ro sta kro to -
szyń ski, Pa weł Ra do jew ski – wi ce sta ro sta,
Fran ci szek Mar sza łek – bur mistrz Kro to -
szy na, Ju liusz Pocz ta – rad ny po wia to wy,
wła ści ciel fir my Gem biak&Mi stac ki ja ko
wy ko naw ca in we sty cji oraz Krzysz tof Je li -
now ski – dy rek tor Po wia to we go Za rzą du
Dróg. – Ce lem prze bu do wy uli cy Chwa -
li szew skiej by ło pod nie sie nie kom for tu
jaz dy w za kre sie czę ści jezd nej. Tu taj

od za wsze był pro blem z prze jaz dem. Dla -
te go jezd nia zo sta ła grun tow nie prze bu -
do wa na na dłu go ści 220 me trów bie żą -
cych, ma 7 me trów sze ro ko ści i jest oko lo -
na kra węż ni kiem. Kon struk cja na -
wierzch ni jest do ce lo wo kon struk cją,
umoż li wia ją cą prze jazd cięż kich sa mo -
cho dów cię ża ro wych, gdyż – jak wia do -
mo – uli ca łą czy dro gę kra jo wą z wo je -
wódz ką. Ca łość ma w tej chwi li gru -
bość 50 cm. Te raz mu si my po ło żyć jesz -
cze 5-cen ty me tro wą war stwę ście ral ną.
Uli ca wy po sa żo na jest w ka na li za cję desz -
czo wą, wkrót ce po wsta ną chod ni ki i ciąg
pie szo -ro we ro wy, a na stęp nie przy stą pi -
my do prze bu do wy po zo sta łe go od cin ka
o dłu go ści 650 me trów – mó wił Krzysz -
tof Je li now ski.

Po nim głos za bra li sta ro sta Szczot ka
i bur mistrz Mar sza łek, któ rzy za pew nia li,
że w dal szym cią gu za bie gać bę dą o zdo -
by cie do fi nan so wa nia ze wnętrz ne go, by
kon ty nu ować roz po czę tą prze bu do wę
do szczę śli we go fi na łu.

(NO VUS)
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INWESTYCJE

Chwaliszewska oddana w połowie

WAKACJE

Bezpieczeństwo nad wodą

Mu ral upa mięt nia ją cy bo ha te rów Po -
wsta nia Wiel ko pol skie go zo stał wy -
ma lo wa ny na ścia nie bu dyn ku szat ni
przy obiek tach spor to wych przy ul.
Flo riań skiej w Koź mi nie Wlkp. Z ini -
cja ty wą stwo rze nia pa trio tycz ne go
graf fi ti wy szedł koź miń ski fan klub
Le cha Po znań. Po mysł ki bi ców zy -
skał uzna nie i zo stał uwzględ nio ny
w pro gra mie Gmin nych Ob cho dów
Set nej Rocz ni cy Od zy ska nia Nie pod -
le gło ści i Set nej Rocz ni cy Wy bu chu
Po wsta nia Wiel ko pol skie go. 

Oka za ły mu ral wspa nia le pre zen tu je
się na ścia nie szat ni KKS „Bia ły Orzeł”.
Pro jekt mu ra lu był kil ka krot nie kon sul to -
wa ny z Ma cie jem Brat bor skim, bur mi -
strzem Koź mi na Wlkp., któ re mu za le ża -
ło na tym, aby na wią zy wał on do lo kal -
nych wy da rzeń hi sto rycz nych. W efek cie
wy ko naw ca od two rzył na ścia nie frag -

ment ob ra zu Sta ni sła wa Ma słow skie go,
przed sta wia ją cy wy marsz I kom pa nii koź -
miń skich po wstań ców na od siecz Ra wi -
cza w stycz niu 1919 r. Mu ral zo stał wy -
ma lo wa ny przez człon ka FC Lech Po -
znań, a sfi nan so wa ny w ca ło ści z bu dże tu

mia sta i gmi ny w ra mach środ ków prze -
zna czo nych na or ga ni za cję Gmin nych
Ob cho dów Set nej Rocz ni cy Od zy ska nia
Nie pod le gło ści i Set nej Rocz ni cy Wy bu -
chu Po wsta nia Wiel ko pol skie go. 

(NO VUS)

PATRIOTYZM

Kibice z Koźmina w hołdzie powstańcom



W mi nio ny week end od by ły się
pierw sze uro czy sto ści do żyn ko we
w na szym po wie cie. Świę to wa ły
miej sco wo ści:Ja sne Po le, Po go rzał ki
Wiel kie, Smo li ce oraz Świn ków.

Każ dą z uro czy sto ści roz po czy na no
mszą świę tą. Pod czas li tur gii wspo mi na -
no i pod kre śla no zna cze nie oraz si łę lo kal -
nej wspól no ty. Na stęp nie do żyn ki prze -
nie sio no do sal wiej skich lub do mów stra -
ża ka, gdzie cze kał na uczest ni ków po czę -
stu nek i wspól na za ba wa. Dla dzie ci przy -
go to wa no atrak cje i za ję cia na pla cu za -
baw. Nie za bra kło dmu cha ne go zam ku
czy zjeż dżal ni.

W Świn ko wie, wśród za pro szo nych
go ści, któ rzy wzię li udział w uro czy sto ści
by li m. in.:Fran ci szek Mar sza łek – bur -
mistrz Kro to szy na, Pa weł Ra do jew -
ski – wi ce sta ro sta kro to szyń ski, Zo fia
Jam ka – prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie, pra cow ni cy urzę du miej -
skie go oraz rad ni. Uczest ni cy do ży nek
mie li oka zję rów nież obej rzeć wy stęp ar -
ty stycz ny dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej
w Świn ko wie.

Po dob nie by ło pod czas do ży nek
w Smo li cach, w któ rych uczest ni czy li:To -
masz Le siń ski – bur mistrz Ko by li na,
Wal de mar Wro nec ki – re pre zen tant sta -
ro stwa, przed sta wi cie le służb mun du ro -
wych. Rów nież tu taj – ku ucie sze miesz -
kań ców – w stro jach lu do wych wy stą pi ły
dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej w Smo li -
cach.

Ce re mo niom do żyn ko wym w Świn -
ko wie i Smo li cach – jak to tra dy cyj nie by -
wa – prze wod ni czy li sta ro sta i sta ro ści na.

W czę ści ob rzę do wej wnie sio no wień ce
do żyn ko we wy ko na ne z kło sów zbóż,
owo ców, wa rzyw, po lnych kwia tów. Na -
stęp nie sta ro sta i sta ro ści na wrę cza li go -
spo da rzo wi bo chen chle ba upie czo ne go
z mą ki, po cho dzą cej z ostat nich zbio rów.
Ko lej ne uro czy sto ści do żyn ko we w na -
szym po wie cie są pla no wa ne w naj bliż -
szych dniach.

(NO VUS)
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W so bo tę, 11 sierp nia, od by ły się
uro czy sto ści ku czci Pa tro na Zie mi
Koź miń skiej – św. Waw rzyń ca. Wzię -
li w nich udział przed sta wi cie le lo -
kal nych władz sa mo rzą do wych, rad -
ni, stra ża cy z OSP, człon ko wie brac -
twa kur ko we go, oso by du chow ne
oraz miesz kań cy Koź mi na Wlkp.

Jak co ro ku, zo sta ła zor ga ni zo wa na
pro ce sja z fi gu rą św. Waw rzyń ca, któ ra ru -
szy ła o go dzi nie 18.30 z pla cu przy ko ście le
św. Sta ni sła wa. Uczest ni cy prze ma sze ro wa -
li uli ca mi mia sta, od ma wia jąc mo dli twy,
śpie wa jąc pie śni ko ściel ne. Mo dli tew na
piel grzym ka do tar ła na Osie dle Ty siąc le cia,
po czym kro czo no uli ca mi Bo rec ką, Stę -
szew skie go, Zam ko wą do ko ścio ła far ne go
i na Sta ry Ry nek. Tam zo sta ła od pra wio na
uro czy sta msza świę ta, w trak cie któ rej

przy po mnia no syl wet kę i bo ga tą bio gra fię
Św. Waw rzyń ca. Mó wio no o obo wiąz kach,
ja kie wy ni ka ją z fak tu by cia ka to li kiem i na -
śla dow cą Pa tro na Zie mi Koź miń skiej. Tra -
dy cyj nie już opra wę mu zycz ną uro czy sto -
ści za pew ni ły chór im. Cze sła wa Czy pic kie -
go i Koź miń ska Or kie stra Dę ta. 

Św. Waw rzy niec jest pa tro nem bi -
blio te ka rzy, ku cha rzy, pie ka rzy, uczniów,
stu den tów, ubo gich, ad mi ni stra to rów,
stra ży po żar nych, wszyst kich za wo dów,
któ re są bez po śred nio zwią za ne
z ogniem, win nic. Wzy wa no go ja ko orę -
dow ni ka w cho ro bach reu ma tycz nych,
przy bó lach ple ców. W iko no gra fii przed -
sta wia się go ja ko dia ko na w stro ju dia koń -
skim z kra tą, na któ rej był mę czo ny.
Z ewan ge lią i krzy żem, ja ko roz da ją ce go
jał muż nę ubo gim (to reb ka na pie nią dze),
z pal mą mę czeń stwa. Li tur gicz ny ob chód

ku czci św. Waw rzyń ca, dia ko na i mę -
czen ni ka, przy pa da na dzień 10 sierp nia
i ma ran gę świę ta. Z je go bio gra fii zna my
bar dzo ma ło fak tów. Praw do po dob nie
uro dził się III wie ku w nie wiel kiej osa dzie
Lo ret, nie da le ko mia sta Hu esca w Hisz -

pa nii. Z prze ka zów zo sta ła za cho wa na je -
go mę czeń ska śmierć w Rzy mie na roz ża -
rzo nej do czer wo no ści kra cie, któ ra w iko -
no gra fii sta no wi je go atry but. 

(NO VUS)

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

KOŹMIN WLKP

Święto patrona

ROLNICTWO

Sezon dożynkowy rozpoczęty
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Dokończenie ze str. 1
Kwe stie za go spo da ro wa nia prze -

strzen ne go nie sta no wią dla mnie ta jem -
nic. Ja ko agent nie ru cho mo ści po śred ni -
czy łam w róż nych umo wach kup na
i sprze da ży. Wiem też, że nie ru cho mo ści
są atu tem każ dej gmi ny, a Ko by lin mo że
na nich za ro bić. Je że li, np. gmi na po sia da
nie ru cho mo ści, to nie zna czy, że gmi na
po win na je wy prze da wać. Po przez ob rót
nie ru cho mo ścia mi ro zu miem ich po zy -
ski wa nie, ewen tu al ną sprze daż te re nu,
a za wy ge ne ro wa nie środ ki – ku pie nie
więk szych ob sza rów. Moż na więc wpro -
wa dzić ten plan w ży cie i za ro bić re al ne
pie nią dze dla mia sta – mó wi ła Ru do wicz.

Sła wo mi ra Ka lak obec nie jest dy rek -
to rem Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich w Kro to szy -
nie. Ja ko kan dy dat na bur mi strza uwa ża,
że ko niecz ne są du że zmia ny i ze rwa nie
ze sta rym my śle niem o sa mo rzą dzie
i spo łecz no ści lo kal nej. – Ce chu je mnie
de ter mi na cja w dzia ła niu, od wa ga w po -
dej mo wa niu trud nych de cy zji i kon se -
kwen cja w ich re ali za cji, o czym mo gli -
ście się Pań stwo prze ko nać wie lo krot nie,
cho ciaż by przy spra wie ob wo dów szkół.
Zwra cam uwa gę, że jesz cze ni gdy w hi -
sto rii mia sta nie by ło ko bie ty bur mi strza.
Ża den z bur mi strzów nie po cho dził

z Kro to szy na, był tu przy by szem. Wbrew
nie któ rym, Po la cy są bar dzo ra cjo nal ni,
okrze pli w za sa dach de mo kra cji, świa do -
mi swo ich praw i nie da się ich ku pić „cu -
kier ka mi wy bor czy mi” i na chal ną kam -
pa nią PR -ową w po sta ci prze ci na nia ko -
lej nych wstęg. Swo ją dro gą bur mistrz
pew nie mu siał oszczę dzać ca łą ka den cję,
że by dys po no wać tak im po nu ją cym bu -
dże tem w ro ku wy bor czym. Śmiem
twier dzić, że ku mu la cja ta kich środ ków
w ro ku wy bor czym nie jest efek tem ra -
cjo nal nej po li ty ki in we sty cyj nej ra tu sza,
a słu ży je dy nie re elek cji bur mi strza za na -
sze pie nią dze. Są to środ ki miesz kań ców,

któ ry mi wło darz dys po nu je w na szym
imie niu.   Przy po mi nam bo wiem Pań -
stwu, że zgod nie z pra wem, gmi na, a za -
tem i jej ma ją tek, jest wspól no tą wszyst -
kich jej miesz kań ców, nie tyl ko wło da -
rzy – za ko mu ni ko wa ła Ka lak.

Piotr Ja nusz kie wicz jest le ka rzem
i pra cu je w Zdu nach. Bę dzie star to wał
w wy bo rach do Sej mi ku Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go. Ze struk tu ra mi Pra wa
i Spra wie dli wo ści zwią za ny jest od 2004
ro ku. Był rad nym ra dy po wia tu kro to -
szyń skie go, w po przed nich la tach star to -
wał do sej mu i sej mi ku wo je wódz kie go. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SAMORZĄD

Znamy kandydatów PiS na burmistrzów

Kro ni ka OSP Koź min Wiel ko pol ski
za kwa li fi ko wa ła się do XXV Ogól no -
pol skie go Kon kur su Kro nik OSP
w War sza wie. 4 sierp nia, w Wolsz ty -
nie, od by ło się roz strzy gnię -
cie XX Wiel ko pol skie go Fi na łu Wo je -
wódz kie go Kon kur su Kro nik OSP,
pod czas któ re go koź miń ska kro ni ka
uzy ska ła ty tuł wy róż nia ją cej się. To
suk ces mło dych kro ni ka rzy:dh Aga -
ty Sta szew skiej, dh Mi cha li ny Frąc -
ko wiak, dh Mar ce li ny Frąc ko wiak
i dh Szy mo na Si ko ry. 

Na fi nał wo je wódz ki zgło szo no 34
kro ni ki stra żac kie. Ko mi sja skła da ją ca się
z człon ków Za rzą du Wo je wódz kie go Klu -
bu Kro ni ka rza OSP Wo je wódz twa Wiel -
ko pol skie go oce ni ła kro ni ki, bio rąc
pod uwa gę kon kret ne kry te ria m. in.:kon -
cep cję kro ni ki, sto pień po wią za nia dzia -
łal no ści OSP z pro ble ma ty ką funk cjo no -
wa nia lo kal nych śro do wisk, po ziom me -
ry to rycz ny za pi sów do ku men ta cyj nych,
au ten tycz ność i obiek ty wizm za pi sów, za -
kres ilu stra cji tek stów, ma te ria ły uzu peł -
nia ją ce (zdję cia, ma py, wy kre sy i wy cin ki
pra so we), styl tek stów i po praw ność ję zy -
ko wą. Po szcze gól ne ele men ty kro ni ki by -
ły punk to wa ne. W wy ni ku oce ny wy bra -
no:9 kro nik wzo ro wych, 12 kro nik wy -
róż nia ją cych się, 8 po praw nych i 4 kro ni -
ki wy ma ga ją ce wię cej pra cy. Ko mi sja za -
kwa li fi ko wa ła 20 kro nik do fi na łu ogól -
no pol skie go, któ ry od bę dzie się pod ko -
niec wrze śnia w War sza wie. Kro ni ka koź -
miń skiej OSP jest pro wa dzo na re gu lar nie
od 2015 ro ku przez mło dy ze spół kro ni -
kar ski. Dru ho wie do ku men tu ją w niej
waż ne bie żą ce wy da rze nia z ży cia jed -
nost ki. 

– Im puls do pro wa dze nia kro ni ki
zro dził się pod czas warsz ta tów kro ni kar -
skich w Bor ku Wiel ko pol skim. Wte dy po -
sta no wi li śmy na no wo za ło żyć kro ni kę
OSP Koź min Wlkp., gdyż po przed nia by -
ła pro wa dzo na nie sys te ma tycz nie – mó -
wią mło dzi kro ni ka rze. No wa kro ni ka li -
czy już III to my. Dwu krot nie by ła zgła sza -
na do wo je wódz kie go kon kur su kro nik
OSP, jed nak w po przed nim ro ku uzy ska ła
je dy nie mia no po praw nej. Dru ho wie cie -
szą się z wy róż nie nia. – Pra ca w stra ży jest
dla nas pa sją i za szczy tem. Chęt nie an ga -
żu je my się w każ dą pra cę na rzecz OSP,
w tym rów nież w pro wa dze nie kro ni ki.
Pra ca kro ni ka rza jest waż na w ży ciu jed -
nost ki. Za pi su jąc wy da rze nia na kar tach
hi sto rii je ste śmy pew ni, że po la tach bę -
dzie moż na do nich wró cić. Suk ces kro ni -
ki to ogrom na ra dość i za strzyk ener gii
do dal sze go dzia ła nia – mó wią mło dzi
stra ża cy.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.
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Pożar klatki wentylacyjnej
W so bo tę, 11 sierp nia, w go dzi nach
wie czor nych do szło do po ża ru klat ki
wen ty la cyj nej w bu dyn ku han dlo -
wym przy Sta rym Ryn ku w Koź mi nie
Wiel ko pol skim. Na szczę ście ni ko -
mu nic się nie sta ło.

Do zda rze nia wy sła no Jed nost kę Ra -
tow ni czo -Ga śni czą PSP Kro to szyn oraz
z OSP Koź min Wlkp. Na miej scu zda rze -
nia, po prze pro wa dzo nym wstęp nym roz -
po zna niu stwier dzo no, że do szło do po ża -

ru krat ki wen ty la cyj nej przy lo ka lu han -
dlo wym.

Po żar zo stał uga szo ny przez świad -
ków zda rze nia przed przy by ciem jed no -
stek ochro ny prze ciw po ża ro wej. Dzia ła -
nia stra ża ków po le ga ły na ewa ku acji per -
so ne lu, spraw dze niu obiek tu pod ką tem
za gro że nia z po mo cą czuj ni ka wie lo ga zo -
we go i ka me ry ter mo wi zyj nej. Po spraw -
dze niu bu dyn ku oraz od dy mie niu za stę -
py wró ci ły do miej sca sta cjo no wa nia. 

(NO VUS)



W śro dę, 8 sierp nia, w go dzi nach po po -
łu dnio wych w Kro to szy nie do szło
do dwóch wy pad ków sa mo cho dów,
któ rych przy czy na by ła iden tycz -
na – nie udzie le nie pierw szeń stwa prze -
jaz du oraz zi gno ro wa nie zna ku,, STOP”
na skrzy żo wa niu. W pierw szym zda rze -
niu po szko do wa ne zo sta ły czte ry oso -
by, w tym dwo je ma łych dzie ci, któ re
zo sta ły prze trans por to wa ne do szpi ta -
la. W dru gim – na szczę ście – do szło
tyl ko do nie groź nej ko li zji.

Pierw szy wy pa dek miał miej sce o go -
dzi nie 16.17 na skrzy żo wa niu ulic Pro mie -
ni stej iRo bot ni czej. Namiej sce wy sła no dwa
za stę py stra ży z jed nost ki ra tow ni czo –ga -
śni czej. Po prze pro wa dzo nym wstęp nym
roz po zna niu usta lo no, że do szło do zde rze -
nia dwóch po jaz dów (Re nault Sce nic oraz
Peu ge ot 308). Po jaz da mi po dró żo wa ło łącz -
nie pięć osób, w tym dwój ka dzie ci. Wszy -
scy uczest ni cy zda rze nia w chwi li przy by cia
stra ży po żar nej znajdowali się na ze wnątrz
po jaz dów. Dzia ła nia stra ża ków po le ga ły
na za bez pie cze niu te re nu. Ra tow ni cy nie -
zwłocz nie przy stą pi li do udzie la nia kwa li fi -
ko wa nej pierw szej po mo cy po szko do wa -
nym. Dzie ciom bio rą cym udział w zda rze -
niu stra ża cy po da ro wa li ma skot ki „Mi sia Ra -
tow ni ka”. Poprzy by ciu namiej sce zda rze nia
Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go, oso by
po szko do wa ne tra fi ły pod opie kę ra tow ni -
ków me dycz nych. Napod sta wie prze pro wa -

dzo nych ba dań ko or dy na tor dzia łań me -
dycz nych pod jął de cy zję o prze trans por to -
wa niu czte rech osób – w tym dwój ki dzie -
ci – do Szpi tal nych Od dzia łów Ra tun ko -
wych. Stra ża cy w roz bi tych po jaz dach odłą -
czy li aku mu la to ry oraz w jed nym z po jaz -
dów za krę ci li za wór in sta la cji LPG. Roz la ne
pły ny eks plo ata cyj ne za bez pie czy li sor ben -
tem. Po wy ko na niu czyn no ści przez po li cję
roz bi te po jaz dy zo sta ły za bra ne przez po -
moc dro go wą. Po cał ko wi tym zli kwi do wa -
niu za gro że nia stra ża cy za koń czy li swo je
dzia ła nia.

– We dług wstęp nych usta leń kie ru ją cy
po jaz dem mar ki Peu ge ot 308, 24-let ni
miesz ka niec gmi ny Kro to szyn, na uli cy
Pro mie ni stej nie za sto so wał się do zna ku
,,STOP” i nie udzie lił pierw szeń stwa pra wi -
dło wo ja dą ce mu sa mo cho do wi mar ki Re -
nault Sce nic. Dru gim po jaz dem kie ro wa ła
miesz kan ka Kro to szy na, z któ rą po dró żo -
wa ła dwój ka jej dzie ci w wie ku 8 i 3 lat.
Oso by po szko do wa ne zo sta ły prze trans -
por to wa ne do szpi ta la w Ostro wie.
Na szczę ście dzie ciom nic po waż ne go się

nie sta ło. Ich ob ra że nia za kwa li fi ko wa no
na po ni żej 7 dni. Nie ste ty, kie ru ją ca po jaz -
dem do zna ła po waż niej szych uszczerb ków
na zdro wiu. Na miej scu zda rze nia by li
obec ni po li cjan ci, któ rzy do ko na li nie zbęd -
nej do ku men ta cji w ce lu usta le nia wszyst -
kich szcze gó ło wych oko licz no ści te go zda -
rze nia – in for mu je Piotr Szcze pa niak, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. Za spo wo do wa nie wy pad -
ku dro go we go, spraw cy mo że gro zić ka ra
do 3 lat po zba wie nia wol no ści.

Dru gie po dob ne zda rze nie mia ło miej -
sce kil ka na ście mi nut póź niej na Par cel kach,
przy skrzy żo wa niu ulic Spo koj nej i Pół wiej -
skiej. – Kie ru ją cy po jaz dem mar ki Volks wa -
gen Pas sat rów nież nie za sto so wał się do zna -
ku,, STOP” i nie ustą pił pierw szeń stwa pra -
wi dło wo ja dą ce mu po jaz do wi o tej sa mej
mar ce. Na szczę ście by ła to tyl ko drob na ko -
li zja i ni ko mu nic po waż ne go się nie sta ło.
Kie ru ją cy by li trzeź wi. Spraw ca zo stał uka -
ra ny man da tem kar nym w wy so ko -
ści 300 zł – do da je po li cjant.

(NO VUS)
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5Na Bieżąco

NA DRODZE

Kierowcy, patrzcie na znaki !

W pią tek, 10 sierp nia, w go dzi nach
ran nych na skrzy żo wa niu ulic Flo -
riań skiej i Mic kie wi cza do szło do ko -
li zji dwóch sa mo cho dów oso bo -
wych. Na szczę ście nie stwier dzo no
osób po szko do wa nych. Po li cja usta -
li ła wszel kie oko licz no ści zda rze nia.

– Na miej scu usta lo no, że kie ru ją cy
po jaz dem mar ki Fiat Pun to (32-let ni

miesz ka niec Kro to szy na), nie udzie lił
pierw szeń stwa prze jaz du i do pro wa -
dził do zde rze nia z pra wi dło wo ja dą -
cym sa mo cho dem mar ki Opel Astra.
Po dró żo wał nim 60-let ni męż czy zna,
rów nież za miesz ka ły w Kro to szy nie.
Wszyst kich uczest ni ków zda rze nia
prze ba da no na za war tość al ko ho lu. By -
li trzeź wi. Spraw cę ko li zji uka ra no
man da tem kar nym w wy so ko ści 300
zło tych – in for mu je Piotr Szcze pa niak,
ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Nie ustąpił pierwszeństwa

Po li cjan ci z kro to szyń skie go wy dzia -
łu kry mi nal ne go za trzy ma li trzech
męż czyzn zwią za nych z prze stęp czo -
ścią nar ko ty ko wą. Męż czyź ni po sia -
da li ma ri hu anę i ha szysz. Funk cjo -
na riu sze przed sta wi li im za rzu ty po -
sia da nia oraz han dlu nar ko ty ka mi.

Dzię ki kro to szyń skim po li cjan tom,
pra wie 136g nar ko ty ków nie tra fi na ry -
nek. W po nie dzia łek, 6 sierp nia, kry mi nal -
ni z Kro to szy na za uwa ży li po jazd a obok
nie go dwóch męż czyzn. Pod je cha li do nich
i wy le gi ty mo wa li. Pod czas kon tro li i prze -
szu ka nia od kry to nar ko ty ki. Je den z męż -
czyzn trzy mał w rę ce „skrę ta”, a w po jeź -
dzie zna le zio no mły nek z za war to ścią su -
szu, jak i wo recz ki z su szem. Oso by za trzy -
ma no w po li cyj nym aresz cie. By li to miesz -
kań cy Kro to szy na w wie ku 57 i 45 lat. Jesz -
cze te go sa me go dnia po li cjan ci prze szu ka -
li miesz ka nie jed ne go z za trzy ma nych,

a na stęp ne go dnia dru gie go. Dzię ki in ten -
syw nej pra cy i dzia łań ope ra cyj nych, po li -
cjan ci zaj mu ją cy się zwal cza niem prze stęp -
czo ści nar ko ty ko wej, w tej spra wie za trzy -
ma li jesz cze 34-let nie go miesz kań ca Kro to -
szy na, u któ re go zna leź li spo rą ilość nar ko -
ty ków. Trze ci męż czy zna w swo im po ko ju
miał kil ka na ście wo recz ków nar ko ty ków.
Ca łej trój ce przed sta wio no za rzu ty po sia -
da nia środ ków odu rza ją cych, a 34 let ni
miesz ka niec usły szał jesz cze za rzut han dlu
nar ko ty ka mi. Łącz nie u wszyst kich po li -
cjan ci za bez pie czy li 135,74 gram ma ri hu -
any, ha szy szu i am fe ta mi ny oraz ak ce so ria
do za ży wa nia, jak i wa gę do por cjo wa nia
nar ko ty ku. Ca łej trój ce gro zi za po sia da nie
środ ków odu rza ją cych do 3 lat wię zie nia.
Spra wa nie jest za koń czo na, po li cjan ci nie
wy klu cza ją ko lej nych za trzy mań. 

(NO VUS)

Z POLICJI

Dealerzy 
złapani

W czwar tek, 2 sierp nia, o go dzi -
nie 18.11 do szło do po ża ru sa mo cho -
du oso bo we go, sto ją ce go na par kin -
gu przed ba se nem miej skim w Koź -
mi nie Wiel ko pol skim. Pło mie nie za -
gra ża ły in nym po jaz dom, usta wio -
nym obok. Ni ko mu nic się nie sta ło.

Do zda rze nia wy sła no je den za stęp
z Jed nost ki Ra tow ni czo –Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz je den za stęp z Jed -
nost ki OSP Koź min Wiel ko pol ski.
Na miej scu stwier dzo no, że pa li się ko mo -
ra sil ni ka sa mo cho du oso bo we go (Sko da
Octa via). Po jaz dy za gro żo ne po ża rem zo -
sta ły usu nię te przez wła ści cie li
przed przy by ciem Jed no stek Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej. Dzia ła nia Stra ży Po -
żar nej po le ga ły na za bez pie cze niu te re nu,
na któ rym pra co wa no. Stra ża cy po da li je -

den prąd ga śni czy pia ny cięż kiej w na tar -
ciu na pa lą cą się ko mo rę sil ni ka. Po stłu -
mie niu pło mie ni – przy po mo cy roz pro -
szo ne go prą du wo dy – schło dzi li roz grza -
ne ele men ty ka ro se rii. Po cał ko wi tym
uga sze niu i schło dze niu po jaz du stra ża cy
ka me rą ter mo wi zyj ną zwe ry fi ko wa li li -
kwi da cję za gro że nia. Urzą dze nie nie wy -
ka za ło pod wyż szo nej tem pe ra tu ry więc
jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej za -
koń czy ły swo je dzia ła nia. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Pożar przy basenie...
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Rozmaitości6 WTOREK, 14 sierpnia 2018

Szpi tal przy ul. Mic kie wi cza w Kro to -
szy nie ma nie zwy kle no wo cze sny,
prze bu do wa ny w la tach 2014-2015,
blok ope ra cyj ny. Dy żu ry peł nią tam
pie lę gniar ki o spe cja li za cji in stru -
men ta riu szek. Na blo ku pra cu ją też
pie lę gniar ki ane ste zjo lo gicz ne. 

In stru men ta riusz ki asy stu ją le ka -
rzom chi rur gom i or to pe dom przy za bie -
gach, m. in. przy go to wu ją na rzę dzia, po -
da ją je pod czas ope ra cji. Pie lę gniar ki ane -
ste zjo lo gicz ne współ pra cu ją na to miast
z le ka rzem ane ste zjo lo giem, któ ry znie -
czu la cho re go do za bie gu. 

Przy go to wa nie do za bie gu
Per so nel, któ ry wcho dzi na blok

przez ślu zę de zyn fek cyj ną, w szat ni dam -
skiej i mę skiej prze bie ra się w czy stą, zie -
lo ną odzież, za kła da spe cjal ne bu ty chi -
rur gicz ne, czep ki na gło wę, ma ski
ochron ne na twarz. Blok ope ra cyj ny jest
kli ma ty zo wa ny, obok znaj du je się cen tral -
na ste ry li za tor nia. 

Przed za bie giem i za ło że niem ja ło -
wych rę ka wi czek chi rur dzy, or to pe dzi,
jak i in stru men ta riusz ki asy stu ją ce
przy za bie gu wy ko nu ją tzw. chi rur gicz ne
my cie rąk i de zyn fek cję rąk. Przy my ciu

dło ni i przed ra mion po stę pu ją we dług
okre ślo nych za sad, za cho wu jąc wy zna -
czo ną ko lej ność my cia po szcze gól nych
czę ści rąk.

Wjazd przez ślu zę 
Pa cjent, któ ry z od dzia łu przy wo żo -

ny jest na łóż ku do ope ra cji, w tzw. ślu zie,
prze kła da ny jest na wó zek trans por to wy,
któ rym tra fia na sa lę ope ra cyj ną. Ślu za,
za rów no od stro ny od dzia łu chi rur gicz -
ne go, jak i od stro ny blo ku po sia da roz su -
wa ne au to ma tycz nie drzwi. Na środ ku jej
pod ło gi na ma lo wa na jest czer wo na li nia,

któ rej nie wol no prze kro czyć per so ne lo -
wi ani z jed nej, ani z dru giej stro ny.
Wszyst ko ze wzglę du na za po bie ga nie za -
ka że niom oraz czu wa nie nad bez pie czeń -
stwem pa cjen ta. 

Trzy sa le 
Za ślu zą od stro ny blo ku znaj du je się

du ży hol, pa cjent prze wo żo ny jest na sa lę
ope ra cyj ną, gdzie prze kła da ny jest na stół
ope ra cyj ny. Kro to szyń ski blok po sia da
trzy sa le wy po sa żo ne w no wo cze sny
sprzęt. Jed na prze zna czo na jest do za bie -
gów or to pe dycz nych, dru ga do tzw. „czy -

stych” za bie gów chi rur gicz nych, trze cia
to sa la „brud na” – gdzie wy ko ny wa ne są
ope ra cje pa cjen tów, któ rzy ma ją za ka że -
nia tka nek. Na wszyst kich jed nak sa lach,
bez wzglę du na ich po tocz ną na zwę, pa -
nu ją te sa me wa run ki czy sto ści.

Za bieg trwa
Więk szość ope ra cji wy ko nu je

dwóch do trzech chi rur gów/or to pe -
dów – ope ra tor (głów ny ope ru ją cy) i asy -
stent/asy sten ci, któ rzy mu po ma ga ją
w prze pro wa dze niu za bie gu. Przy ope ra -
cjach pra cu ją tak że dwie in stru men ta -
riusz ki. Jed na pie lę gniar ka asy stu je
przy ope ra cji, dru ga wy ko nu je czyn no ści
po moc ni cze.

Ze spół ane ste zjo lo gicz ny – le karz
i pie lę gniar ka – znie czu la ją pa cjen ta,
w trak cie za bie gu kon tro lu ją je go pa ra me -
try ży cio we, po da ją le ki, in for mu ją chi -
rur gów/or to pe dów o sta nie cho re go,
po za bie gu roz po czy na ją wy bu dza nie.
Po ope ra cji pa cjent tra fia do po ko ju wy -
bu dzeń, któ ry rów nież znaj du je się
na blo ku. Tam nad je go sta nem czu wa
pie lę gniar ka ane ste zjo lo gicz na. Gdy stan
pa cjen ta po zwa la na trans port na od dział,
prze wo żo ny jest tam i prze kła da ny na łóż -
ko szpi tal ne w opi sa nej już ślu zie. 

W 2016 ro ku szpi tal wy ko nał 1852
za bie gi chi rur gicz ne i or to pe dycz ne,
a w ro ku na stęp nym – 1948.

OPRAC. (RED)

SŁUŻBA ZDROWIA

Jak pracuje blok operacyjny?  

Ru szy ła kam pa nia spo łecz na „Za -
cznij my śleć”, or ga ni zo wa na przez
Fun da cję Wspar cia Rol ni ka POL SKA
ZIE MIA i In sty tut Go spo dar ki Rol nej.
Ma ona na ce lu uświa do mie nie spo -
łe czeń stwu kon se kwen cji bra ku
uwa gi, któ ra jest naj częst szą przy -
czy ną wy pad ków. W po wie cie kro to -
szyń skim zo sta ły na gra ne sce ny
do spo tu kam pa nii.

Co raz czę ściej ży je my na tak zwa nym
„au to pi lo cie”, co dzien ne czyn no ści wy ko -
nu je my au to ma tycz nie, od pły wa jąc my -
śla mi od rze czy wi ste go cza su i chwi li,
w ja kiej obec nie się znaj du je my. Lek ko -
myśl ność, ru ty na czy na sza nie uwa ga
spra wia ją, że są sy tu acje, od no śnie któ -
rych bar dzo chcie li by śmy cof nąć czas.
W let nie mie sią ce szcze gól nie czę sto
do wy pad ków do cho dzi na wsi. 

Nie zda je my so bie spra wy, że wy star -
czy chwi lę po my śleć, aby za po biec tra ge -
dii. To na sze opa no wa nie i spraw ne my śle -
nie mo że ustrzec nas od dra ma tycz nych
wy da rzeń. 

Kam pa nia „Za cznij my śleć” ma na ce -
lu od wró ce nie sche ma tu „Po lak mą dry
po szko dzie” i uwraż li wie nie spo łe czeń -
stwa na ko niecz ność wy kształ ce nia więk -
sze go stop nia od po wie dzial no ści za sie bie
i swo je naj bliż sze oto cze nie. Tyl ko efek -
tyw na edu ka cja, od dzia łu ją ca na emo cje
i po bu dza ją ca wy obraź nię, mo że przy czy -
nić się do ukształ to wa nia więk szej świa -

do mo ści zwią za nej z bez pie czeń stwem,
co prze ło ży się bez po śred nio na mniej szą
licz bę wy pad ków.

Kam pa nia spo łecz na ma cha rak ter
krót kich spo tów, uka zu ją cych kon se -
kwen cje „bra ku my śle nia” w róż nych ob -
sza rach na sze go ży cia. – Na sza eki pa fil -
mo wa, aby na grać spo ty do kam pa nii, wy -
bra ła się do wo je wódz twa wiel ko pol skie -
go do wsi Wa le ria nów w po wie cie kro to -
szyń skim. Tam, dzię ki uprzej mo ści wła -
ści cie li go spo dar stwa, mo gli śmy na grać
sce ny do spo tów. Nie by ło ła two, po go da
nie roz piesz cza ła, wa run ki do pra cy by ły
trud ne, ale uda ło nam się zre ali zo wać na -
sze pla ny – oznaj mia Elż bie ta Gór nik, wi -
ce pre zes Fun da cji Wspar cia Rol ni ka
POL SKA ZIE MIA.

W kam pa nię nie zo sta li za an ga żo wa -
ni pro fe sjo nal ni ak to rzy, ale zwy kli lu -
dzie, dla któ rych spra wa bez pie czeń stwa
jest bar dzo waż na – miesz kań cy po bli -
skich wsi, funk cjo na riu sze po go to wia ra -
tun ko we go czy pra cow ni cy fun da -
cji. – Każ dy zro bił, co w je go mo cy i dał
z sie bie wszyst ko, aby jak naj wia ry god niej
i w po ru sza ją cy spo sób ode grać swo ją ro -
lę – za zna cza E. Gór nik

Or ga ni za to rzy kam pa nii wie rzą, że
wza jem ne uświa da mia nie się wpły nie
na po pra wę bez pie czeń stwa Po la ków.
Pierw szy spot kam pa nii oraz wię cej in for -
ma cji moż na zna leźć na stro nie: http://za -
cznij my slec. com/.

OPRAC. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Kampania społeczna
„Zacznij myśleć”
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W so bo tę, 11 sierp nia, z kro to -
szyń skie go ryn ku wy star to wał,,
Re tro -Mo to”, czy li rajd mo to cy kli
i za byt ko wych sa mo cho dów. Or ga -
ni za to rem wy da rze nia był Klub
Mo to cy klo wy Ignis Ar dens Po land,
we współ pra cy z Cen trum Kro to -
szyń skich Ini cja tyw i Kro to szyn
Współ a dzia ła my.

Im pre zę za in au gu ro wa no na kro to -
szyń skim ryn ku o godz. 10.30. Tra sa raj -

du za kła da ła od wie dze nie sta rych, hi sto -
rycz nych pa ła ców w Smo li cach, Dło ni,
Pę po wie. W każ dym z tych miejsc licz ne
gro no uczest ni ków mia ło oka zję za po -
znać się z je go hi sto rią, obej rzeć po miesz -
cze nia i za cho wa ne za byt ki. Rajd za koń -
czył się w kro to szyń skim klu bie mo to cy -
klo wym, gdzie dla wszyst kich cze kał cie -
pły po czę stu nek.

(NO VUS)

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

KROTOSZYN

Rajd po pałacach

Po wiat kro to szyń ski i gmi na Kro to -
szyn za pra sza ją do udzia łu w kon kur -
sie na naj ład niej szą kom po zy cję
kwia to wą Do ży nek Po wia to wych. Im -
pre za od bę dzie się 2 wrze śnia w Lu to -
gnie wie.

W kon kur sie mo gą wziąć udział oso by
in dy wi du al ne bądź gru py – mak sy mal nie
trzy oso bo we. Nie mo gą zaś uczest ni czyć
wła ści cie le i pra cow ni cy kwia ciar ni oraz
pro du cen ci kwia tów i ro ślin ozdob nych,
a tak że pra cow ni cy za trud nie ni u or ga ni za -

to rów i człon ko wie ich naj bliż szych ro dzin. 
Do kon kur su zgła szać się na le ży po -

przez wy peł nie nie i do star cze nie or ga ni za -
to rom for mu la rza. Moż na go prze słać dro -
gą elek tro nicz ną na ad res:mal go rza ta.kru -
pa@sta ro stwo.kro to szyn.pl do 28 sierp nia.
Zgło sze nia moż na rów nież do ko nać te le fo -
nicz nie – 62 725 42 56 w. 349 (do go dzi -
ny 15.00), ale w ta kim przy pad ku wy peł -
nio ny for mu larz trze ba do star czyć w for -
mie pa pie ro wej naj póź niej w dniu kon kur -
su do go dzi ny 12.00. 

Uczest ni cy kon kur su są zo bo wią za ni

do do star cze nia wcze śniej przy go to wa nych
kom po zy cji do wska za ne go przez or ga ni za -
to ra miej sca (na miot za sce ną głów ną) 2
wrze śnia, w go dzi nach 11.00-12.00.

Pre zen ta cja kon kur so wa od bę dzie się
pod czas Do ży nek Po wia to wych na bo isku
w Lu to gnie wie. Roz strzy gnię cie i ogło sze -
nie wy ni ków za pla no wa no ok. godz. 17.00.

Każ dy uczest nik kon kur su przy go to -
wu je jed ną kom po zy cję kwia to wą. Moż na
wy ko rzy stać kwia ty, zio ła, wa rzy wa oraz in -
ne na tu ral ne ele men ty de ko ra cyj ne. Pre fe -
ro wa ne bę dą kwia ty po lne i ogro do we.

Re gu la min kon kur su i kar tę zgło sze -
nio wą znaj dzie cie na stro nie www.po wiat -
-kro to szyn ski.pl.

(AN KA)

KONKURS

Stwórz własną kompozycję kwiatową
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Ko lej ny wa ka cyj ny wy pad za li czy li
człon ko wie chó ru Izy dor ki, dzia ła ją ce -
go przy Szko ły Pod sta wo wej w Biad -
kach. W dniach 27-29 lip ca wy po czy -
wa li w Pie ni nach. Ce lem wy jaz du by -
ło mi łe i ak tyw ne spę dze nie wol ne go
cza su oraz in te gra cja ze spo łu.

Ak tyw ny wy po czy nek roz po czął się
jesz cze przed do tar ciem do miej sca noc le -
gu. Pierw szym przy stan kiem by ły Ka to -
wi ce i klub Rol ler Di sco WROT KA. Izy -
dor ki sza la ły na wrot kach, ba wiąc się

przy dźwię kach dys ko te ko wej mu zy ki,
a wraz z ni mi Klau dia Szu bert (dy ry gent -
ka chó ru) i Ma ciej Pocz ta (spe cja li sta
od na gło śnie nia sce nicz ne go).

– Miej scem za kwa te ro wa nia by ła
Wil la nad Du naj cem w No wym Tar gu.
Prze mi ła ob słu ga przy wi ta ła nas bar dzo
cie pło, ale na po ga węd ki nie by ło cza su,
bo już cze ka ła ko lej na atrak cja. Tym ra -
zem by ły to plą sy w Sza flar skich Ter -
mach. Zjaz dy na zjeż dżal niach, ja cuz zi,
cie pła wo da na świe żym po wie trzu oraz
fa la wy twa rza na przez umie jęt ne pod sko -

ki ca łej gru py spo wo do wa ły na twa rzach
Izy dor ków bło gie uśmie chy. Pierw szy
dzień za koń czył się tra dy cyj nym me czem
w rin go – opo wia da Klau dia Szu bert.

Na za jutrz mło dzi ar ty ści do sko na li li
swo je umie jęt no ści wo kal ne. W ro lę
szko le niow ca wcie li ła się Ma ria
Wnęk – kie row nik ze spo łu lu do we go
Zie lo ny Ja wor z Krem pa chów. Chó rzy ści
z Bia dek po zna li śpie wy ze Spi szu. Po wy -
czer pu ją cych warsz ta tach więk szość
mia ła przy jem ność po raz pierw szy opu -
ścić oj czy sty kraj i udać się za gra ni cę Pol -

ski – na Sło wa cję. Ko lej ną atrak cją był ra -
fting po Du naj cu.

Ostat nie go dnia po by tu w Pie ni nach
Izy dor ki uświet ni ły Mszę świę tą w Ko -
ście le pw. Nie po kal ne go Ser ca NMP
w Szlem bar ku, gdzie or ga nist ką jest Ma -
ria Wnęk. Po tem wszy scy uda li się
na słyn ne no wo tar skie lo dy.

W dro dze po wrot nej Le szek Prze -
kwas, kie row ca au to bu su z for my CEL -
TO UR, za brał gru pę z Bia dek do Kra ko -
wa. Za ba wa w par ku tram po lin GO JUMP
by ła dla wszyst kich nie zwy kłą atrak cją.

Wy jazd Izy dor ków był współ fi nan so -
wa ny ze środ ków Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie oraz dzię ki po mo cy in dy wi -
du al ne go spon so ra, za co Klau dia Szu bert
i wszy scy chó rzy ści ser decz nie dzię ku ją.

OPRAC. (AN KA)

WAKACJE

Chórzyści wypoczywali w górach

W okre sie, od 6 do 10 sierp nia, od -
by wa ły się Let nie Warsz ta ty Roz ma -
ito ści, skie ro wa ne dla dzie ci ze
Zdun. Na uczest ni ków cze ka ło wie le
cie ka wych atrak cji.

6 sierp nia przy go to wa no dla uczest ni -
ków gry i za ba wy pla stycz ne oraz in te gra -
cyj ne. Te go dnia od był się rów nież tur niej
gry w krę gle oraz warsz ta ty ku li nar ne.

Na stęp ne go dnia dzie ci za wi ta ły
do Po go rze li, gdzie zor ga ni zo wa no za ję cia
rol ni cze, jak np. do je nie sztucz nej kro wy
i ko zy oraz ma lo wa nie mi se czek ce ra -

micz nych. 8 sierp nia był punk tem kul mi -
na cyj nym warsz ta tów, po nie waż dzie ci
uda ły się w wy ciecz kę do Wro cła wia,
gdzie zor ga ni zo wa ny zo stał rejs stat kiem,
zwie dza nie sta dio nu Ślą ska Wro cław oraz
po byt w re stau ra cji McDo nald's. Ko lej ny
dzień upły nął pod zna kiem po by tu na ba -
se nie w Kro śni cach, gdzie uczest ni cy mie -
li oka zję schło dzić się w upal ny dzień.

Ostat nie go dzi ny za jąć mia ły miej sce
w Do mu Stra ża ka w Zdu nach, gdzie na -
stą pi ło pod su mo wa nie i wrę cze nie dy plo -
mów uczest nic twa.

(NO VUS)

ZDUNY

Atrakcyjny tydzień 

Od 26 lip ca do 4 sierp nia, 45-oso bo -
wa gru pa dzie ci ze Sul mie rzyc prze by -
wa ła na ko lo niach w Łu kę ci nie, ko ło
Po bie ro wa. 10 dni wy po czyn ku ob fi -
to wa ły w licz ne atrak cje, któ re przy -
nio sły wszyst kim spo ro chwil ra do ści.

Or ga ni za to rem wy jaz du by ła Miej ska
Ko mi sja Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko -
ho lo wych, któ ra sfi nan so wa ła wy po czy -
nek 25 osób. Kie row ni kiem ko lo nii by ła
Do ro ta Woź niak, zaś funk cje wy cho waw -
ców peł ni li:Iza be la Bo chyń ska, Mar ce li na
Zien tal, Ro mu ald Gu rzyń ski.

Uczest ni cy ko lo nii wzię li udział w kil -
ku wy ciecz kach. Pod czas pierw szej od wie -
dzi li Ko ło brzeg, gdzie po dzi wia li prze pięk -
ne wi do ki z la tar ni mor skiej oraz zwie dzi li
mu zeum mi ne ra łów, znaj du ją ce się w pod -
zie miach ko ło brze skiej la tar ni. Eks po zy cja
skła da ła się z kil ku na stu prze szklo nych wi -
tryn, w któ rych zna la zło się kil ka set oka zów
z róż nych za kąt ków świa ta. Mi ne ra ły przy -

wie zio no mię dzy in ny mi z Ma da ga ska ru,
Bra zy lii, Ma ro ka oraz Ro sji. Cie ka wym
miej scem by ła też wy sta wa ple ne ro wa
w Mu zeum Orę ża Pol skie go, gdzie w eks po -
zy cji ze wnętrz nej zgro ma dzo ne by ły sa mo -
cho dy, sa mo lo ty oraz broń pan cer na iar ty le -
ryj ska. Dzie ci zwie dzi ły rów nież sta rów kę
oraz nie po wta rzal ny śre dnio wiecz ny obiekt
sa kral ny, wznie sio ny z czer wo nej ce gły, czy li
Ba zy li kę Kon ka te dral ną Wnie bo wzię cia
Naj święt szej Ma ryi Pan ny w Ko ło brze gu.

Przy oka zji dru giej wy pra wy au to ka ro -
wej, ko lo ni ści tra fi li do Ka mie nia Po mor -
skie go, gdzie zwie dzi li port jach to wy Ma ri -
na, basz tę wo liń ską z wy sta wą ka mie ni oraz
kon ka te drę św. Ja na Chrzci cie la. W ko ście le
obej rze li skar biec z za byt ko wy mi na czy nia -
mi li tur gicz ny mi i in ny mi dzie ła mi sztu ki
sa kral nej oraz zwie dzi li przy ko ściel ny wi ry -
darz – je dy ny te go ty pu ogród w Pol sce. Ko -
lo ni ści mie li oka zję po słu chać rów nież pięk -
ne go kon cer tu or ga no we go. Te go sa me go
dnia dzie ci za wi ta ły do oce ana rium, zlo ka li -

zo wa ne go w Po bie ro wie. Mia ły oka zje po -
znać róż ne go ro dza je ryb z mórz i oce anów
z ca łe go świa ta. Zo ba czy li płaszcz ki, pi ra nie,
ja do wi te skrzy dli ce, żół wie oraz nie bez -
piecz ne re ki ny i mu re ny.

Na stęp na po dróż do pro wa dzi ła ko lo ni -
stów do Mię dzyz dro jów, któ rzy prze spa ce -
ro wa li się słyn ną Ale ją Gwiazd, któ ra po -
wsta ła w 1996 ro ku.

Ko lej nym eta pem wy pra wy by ło wej -
ście do mi ni mu zeum V3 w po nie miec kim
bun krze amu ni cyj nym, miesz czą cym się
przy dro dze do Wap ni cy. Mło dzież z du -
żym za in te re so wa niem słu cha ła cie ka wych
opo wie ści o tym miej scu. Wśród eks po na -
tów zna la zły się:heł my, ka ra bi ny, pi sto le ty,
amu ni cja, któ re moż na do tknąć i wziąć
do rę ki. Ko lo ni ści by li rów nież za chwy ce ni
wi do kiem Je zio ra Tur ku so we go o po -
wierzch ni po nad 6,5 hek ta ra, któ re znaj du -
je się nie opo dal bun kra. 

Wie czo ry na ko lo niach spę dza no głów -
nie, gra jąc m. in. w dwa ognie, pił kę noż ną,
siat ków kę. W pro gra mie ko lo nii zna la zło się
rów nież miej sce naroz mo wy opo zy tyw nych
aspek tach ży cia bez uza leż nień, uka zy wa nie
zna cze nia po zy tyw ne go sto sun ku do sie bie
i umie jęt no ści współ ży cia z in ny mi. Był rów -
nież czas na dys ko te kę, pod cho dy i qu iz wie -
dzy ko lo nij nej. Wie lu wra żeń do star czył
wszyst kim mor ski chrzest ko lo nij ny. Nep tun
i Sa la cja do ko ny wa li pa so wa nia na ko lo ni stę,
przyczym każ dy zuczest ni ków mu siał wy ka -
zać się fi zycz ną spraw no ścią i od wa gą. 

(NO VUS)

SULMIERZYCE

Koloniści nad Bałtykiem
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W so bo tę, 11 sierp nia, na kro to szyń -
skim ryn ku od był się trze ci w tym ro -
ku,, Więc Wiec”, czy li cykl kon cer tów
or ga ni zo wa nych przez Kro to szyń ski
Ośro dek Kul tu ry. Tym ra zem na sce -
nie za gra ły ze spo ły:Di sco z kla są,
Kin ga Głyk Qu ar ter oraz gwiaz da
wie czo ru – The Dum plings.

Week en do wy kon cert otwo rzy ła for -
ma cja Di sco z kla są. Po cho dzą cy z Ło dzi
mu zy cy, pod czas swo je go wy stę pu, pod ję -
li trud za gra nia utwo rów z ga tun ku di sco -
-po lo za po mo cą in stru men tów mu zycz -
nych, ta kich jak:flet, wio lon cze la, sak so -
fon, czy or ga ny elek trycz ne.

Po nich swój wy stęp jaz zo wy mia ła
Kin ga Głyk. Za le d wie 20-let nia ar tyst ka
jest uwa ża na za naj lep szą pol ską ba sist kę
mło de go po ko le nia i wscho dzą cą gwiaz dę
mu zy ki jaz zo wo -blu eso wej. – Mu zycz ne
zdol no ści Kin gi Głyk już dzi siaj po zwo li -
ły jej za pi sać się na sta łe w hi sto rii pol skie -
go  jaz zu. Doj rza łość w im pro wi za cji, do -
bre wy czu cie ryt mów i swo bo da na sce nie
mie ści się w gra ni cach do bre go sma ku,
har mo ni zu jąc z mu zy ką ca łe go ze spo -
łu – tak o Kin dze Głyk wy po wie dział się

Adam Ma ko wicz – świa to wej sła wy pia -
ni sta jaz zo wy i mistrz im pro wi za cji.

Po dwóch wy stę pach pu bli ka nie
mia ła dość, w znie cier pli wie niu wy cze ku -
jąc wy stę pu gwiaz dy te go wie czo ru. Ze -
spół The Dum plings zgro ma dził pod sce -
ną licz nie przy by łych fa nów. Mło dzi mu -
zy cy po ka za li to, z cze go są zna ni. Za pre -
zen to wa li więc głów nie mu zy kę elek tro -
nicz ną, bar dzo wy ra fi no wa ną pod wzglę -

dem brzmie nio wym, cza sa mi z dość
mrocz ny mi i po ru sza ją cy mi kom po zy cja -
mi. W ich tek stach da ło się za ob ser wo wać
na wią zy wa nie do wie lu trud nych kwe stii,
np. prze mo cy do mo wej. Wy stęp The
Dum plings spo tkał się z uzna niem wi -
dow ni, któ ra z za do wo le niem mo gła wra -
cać do do mów.

(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
14-16 sierpnia

godz. 10.00 – JAK ZOSTAĆ CZARODZIEJEM –
Meksyk/Wlk. Brytania, animowany, 97' - 2D dubbing
godz. 14.30 – JAK ZOSTAĆ CZARODZIEJEM –
Meksyk/Wlk. Brytania, animowany, 97' - 2D dubbing

godz. 16.15 – ANT-MAN I OSA – USA/Wlk.

Brytania, akcja/sci-fi, 120' - 3D dubbing

godz. 18.30 – ANT-MAN I OSA – USA/Wlk.

Brytania, akcja/sci-fi, 120' – 2D dubbing

godz. 20.45 – ANT-MAN I OSA – USA/Wlk.

Brytania, akcja/sci-fi, 120' - 2D napisy

Wtorek-czwartek

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w

wieku 4-10 lat w godzinach 17-20 w I LO.  

17-19 sierpnia

XXII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej

BuskerBus na krotoszyńskim rynku.

18-19 sierpnia

1. Grand Prix Wielkopolski w piłce ulicznej w szkole

podstawowej nr 3.

19 sierpnia

Koncert organowy – muzyka niemiecka w

wykonaniu Gaila Archera w kościele farnym o godz.

19.00. 

Do 28 sierpnia

Sposób na dobre wakacje – biblioteka publiczna

zaprasza dzieci wraz z rodzicami do udziału w

bezpłatnych zajęciach.

Do 31 sierpnia 

Wystawa ekspozycji Radosława Barka „Miasta,

miasteczka, krajobrazy – szkice z podróży” w

muzeum regionalnym. 

Wystawa pt. „Dziecko” w Krotoszyńskiej Bibliotece

Publicznej.

KROTOSZYN

The Dumplings podbili serca



W pią tek, 10 sierp nia, na kro to szyń -
skim ryn ku zo sta ła zor ga ni zo wa na
Ga la Di sco Po lo. Dla fa nów mu zy ki
roz ryw ko wej za gra li:Play ers, Ska ner
oraz gwiaz da wie czo ru – Boys. Wy -
da rze nie wzbu dzi ło spo re za in te re -
so wa nie ze stro ny miesz kań ców,
któ rzy tłum nie przy glą da li się kon -
cer tom – głów nie zza ba rie rek oka -
la ją cych stre fę bi le to wa ną. Pod sce -
ną, w mniej szej gru pie, zgro ma dzi li
się na to miast naj wier niej si fa ni.

Ta ka sy tu acja zda je się być nie zro zu -
mia łą, po nie waż wstęp na te ren im pre zy
ma so wej nie wy ma gał żad nych wy gó ro -
wa nych kwot. Bi let kosz to wał za le d -
wie 10 zł od oso by. – Po co mam pła cić,
sko ro mo gę so bie po pa trzeć na wi do wi sko
zza ba rie rek – tym to nie wy po wia da ło się
wie lu miesz kań ców. 

Im pre za wzbu dzi ła rów nież skraj nie
róż ne opi nie na por ta lach spo łecz no ścio -
wych. Nie za bra kło za rów no za chwy tu fa -
nów, jak i so lid ne go po tę pie nia. An ta go ni -
ści uwa ża ją, że z pu blicz nych pie nię dzy,
nie po win no się pro mo wać – jak sa mi
wska zu ją na na szym pro fi lu na FB –,, ki -
czu”,,, że na dy” i,, czy stej ko mer cji”, któ ra
ich zda niem nie ma nic wspól ne go

z praw dzi wą mu zy ką. Stro na sym pa ty -
ków di sco po lo ma zgo ła od mien ne zda -
nie. Część osób po ku si ło się o kry ty kę,,
Więc Wie ców”, gdzie ich zda niem jest
gra na mu zy ka nie god na ich uwa gi. Praw -
da za pew ne le ży gdzieś po środ ku, po nie -
waż w ta kiej sfe rze, jak kul tu ra, każ dy
mo że mieć wła sne zda nie. W myśl słyn -

nej sen ten cji de gu sti bus non est di spu -
tan dum (o gu stach się nie dys ku tu -
je – przyp. red.).

(NO VUS)

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na

13Kultura

Mię dzy 17 a 19 sierp nia kro to szyń -
ski ry nek po raz ko lej ny sta nie się
sce ną dla ar ty stów ulicz nych.
Przed pu blicz no ścią swo je po ka zy
za pre zen tu ją świa to wej kla sy ko mi -
cy, akro ba ci, żon gle rzy, ilu zjo ni ści
i przed sta wi cie le in nych dys cy plin
cyr ko wych oraz te atral nych, ta necz -
nych i mu zycz nych.

Za pro sze ni w tym ro ku ar ty ści nie
bo ją się wy zwań. Udo wod nią, że ludz kie
cia ło ogra ni cza tyl ko wy obraź nia. Eks tra -
wa ganc ki du et Es tu pi da Com pa nia za pre -
zen tu je przed sta wie nie w sty lu sta re go
cyr ku dzi wa ków, z wy ko rzy sta niem tech -
nik fa kir skich. Aerial Manx z Au stra lii
udo wod ni, że moż na po ły kać mie cze, jed -
no cze śnie ro biąc sal ta. Do wy bu chów
śmie chu do pro wa dzi po cho dzą cy z Ma ce -
do nii Gjur ci now sky, a do świa ta ilu zji za -
pro si Bra zy lij czyk Dio go Alva res. Na fe sti -
wa lu wy stą pi po nad 20 grup i ar ty stów.
Opi sy przed sta wień do stęp ne są na stro -
nie www.bu sker bus.com i na www.fa ce -
bo ok.com/bu sker bus fe sti val.

Bu sker Bus to fe sti wal in ter dy scy pli -
nar ny. Sztu ka ulicz na wy cho dzi do lu dzi
i wcią ga ich do ma gicz ne go świa ta. In te -
rak cja mię dzy or ga ni za to ra mi, pu blicz no -
ścią oraz ar ty sta mi jest klu czo wym ele -
men tem. To szcze ra re ak cja wi dzów i bu -

do wa nie wię zi z pu blicz no ścią spra wia ją,
że przed sta wie nia ulicz ne są wy jąt ko wym
do świad cze niem. Fe sti wal ba wi, wzbu -
dza emo cje, otwie ra wi dzów na no we do -
świad cze nia. Udo wad nia, że sztu ka mo że
być po wszech nie do stęp na – tak że po za
wiel ki mi are na mi czy te atrem.

Głów nym do cho dem ar ty stów ulicz -
nych jest to, co do sta ją do ka pe lu sza. Ser -
decz nie za chę ca my do wy na gra dza nia ich
za po ka zy.

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia są Kro -
to szyń ski Ośro dek Kul tu ry i Mał go rza ta
Wę glarz, dy rek tor ar ty stycz ny Fe sti wa lu
Bu sker Bus.

MAŁ GO RZA TA WĘ GLARZ

BUSKER BUS

Odwiedź rynek i baw się dobrze!
KROTOSZYN

Discopolowe szaleństwo
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Od 16 do 21 lip ca, na obiek cie Kro to -
szyń skie go To wa rzy stwa Te ni so we go
w Kro to szy nie, od by ła się IV edy cja
let niej szkół ki te ni sa. Przez pięć dni,
dwa dzie ścio ro dzie ci z po wia tu kro to -
szyń skie go uczy ło się pod staw te ni sa
ziem ne go, tre nu jąc pod okiem Wie -
sła wa Ber ge ra, Mał go rza ty Kor nek
i Bar tło mie ja Mach ni ka.

Or ga ni za to rem wy da rze nia był za -
rząd KTT. 20-oso bo wa gru pa dziew cząt
i chłop ców w wie ku od 7 do 13 lat mia ła
moż li wość pod no sze nia swo ich umie jęt -
no ści gry w te ni sa ziem ne go. Po za na uką
pod staw tej dys cy pli ny, naj młod si ko rzy -
sta li z uro ków ką pie li w po ło żo nym obok
ba se nie. Nie za bra kło gry w uni ho ke ja,
siat ków kę czy pił kę noż ną w ha li i na or li -
ku kro to szyń skie go „Koł łą ta ja”. Ty go dnio -
we zma ga nia za koń czy ły się tur nie ja mi
w po szcze gól nych ka te go riach wie ko -

wych oraz so bot nim gril lem, w któ rym
uczest ni czy li rów nież ro dzi ce dzie ci.
W za ję ciach czyn nie uczest ni czy li człon -
ko wie za rzą du KTT.

Pod su mo wu jąc bo ga ty w atrak cje ty -
dzień, Wal de mar Wro nec ki, pre zes KTT,
wrę czył wy róż nia ją cym się za wod ni kom
oko licz no ścio we pu cha ry, a po zo sta łym
dy plo my uczest nic twa. – Uśmiech
na twa rzy dziec ka jest naj lep szą na gro dą
dla nas, or ga ni za to rów i tre ne rów. Już
dziś więk szość uczest ni ków za po wie dzia -
ła udział w ko lej nej edy cji – po wie dział
W. Wro nec ki. Pro jekt zo stał zre ali zo wa ny
przy za an ga żo wa niu środ ków po wia tu
kro to szyń skie go w ra mach kon kur su
ofert na za da nia pu blicz ne – „Wspar cie
ak tyw nych form wy po czyn ku dzie ci
i mło dzie ży z te re nu po wia tu”.

Kro to szyń skie To wa rzy stwo Te ni so -
we za pra sza wszyst kich miesz kań ców po -
wia tu, upra wia ją cych ama tor sko te nis,

na XVIII sin glo we mi strzo stwa o Pu char
Sta ro sty Kro to szyń skie go, któ re od bę dą
się w ostat ni week end sierp nia (25-
26.08). Za wo dy roz gry wa ne zo sta ną
w trzech ka te go riach wie ko wych:do 45
lat, +45 i +55. Za pi sy do tur nie ju pod nu -
me ra mi te le fo nów 666-844-483
oraz 501-575-950.

(GRZE LO)

Mi mo okre su wa ka cyj ne go, bie ga -
cze z po wia tu kro to szyń skie go nie
próż nu ją, bio rąc udział w licz nych za -
wo dach na te re nie ca łe go kra ju.
Pod ko niec lip ca na si przed sta wi cie -
le ry wa li zo wa li w Izer skim Week en -
dzie Bie go wym w Szklar skiej Po rę -
bie oraz I Ka li skim Pół ma ra to nie
Noc nym „Bursz ty no wa Hel le na”.

Na Izer ski Week end Bie go wy
w Szklar skie Po rę bie skła da ły się trzy im -
pre zy:6. Pół ma ra ton Wiel ka Pę tla Izer -
ska, 3. Ma ła Pę tla Izer ska oraz 1. Moc na
Piąt ka Izer ska. Przed sta wi ciel KS Kro tosz
Kro to szyn – Mar cin Obal – spraw dził
swo je si ły na naj dłuż szym dy stan sie. Bie -
gacz po ko nał pół ma ra ton w cza -
sie 1:45:14, zaj mu jąc 104 miej sce w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej. 

Z ko lei bieg w Ka li szu ukoń czy ło 613
osób. Zwy cięz cą im pre zy zo stał Bła żej
Wy twer z cza sem 1:14:59. Na ko lej nych
stop niach po dium upla so wa li się Adam
Szur miń ski (1:17:38) oraz Krzysz tof
Gór ny (1:18:40). Po wiat kro to szyń ski re -
pre zen to wa ło po nad 20 za wod ni ków.
Naj le piej po ra dził so bie Pa weł Dzi kow ski
(1:34:23), zaj mu jąc 60 po zy cję. Po nad to
za pre zen to wa li się Bar tosz Krysz to fiak
(62 miej sce – 1:34:33), Ma ciej Ka ro lew -

ski (93 miej sce – 1:37:17), Adam Plu ta
(95 miej sce – 1:37:25), Ma rek Ostój
(156 miej sce – 1:43:58), Ra fał By strow -
ski (183 miej sce – 1:44:58), Ja cek Ra taj -
ski (227 miej sce – 1:48:56), Łu kasz Za jąc
(268 miej sce – 1:51:42), Ra fał Ku las
(330 miej sce – 1:55:33), Mar cin Ko -
niecz ny (338 miej sce – 1:56:16), Mi cha -
li na Wa li gó ra (342 miej sce – 1:56:21),
Pau li na Wal czak (343 miej -
sce – 1:56:22), Pa weł Rud nic ki (345
miej sce – 1:56:24), To masz Kło poc ki
(346 miej sce – 1:56:36), Pa weł Ja wor ski
(351 miej sce – 1:56:45), Ra do sław Wi ta
(358 miej sce – 1:57:11), Łu kasz Kar -
piew ski (359 miej sce – 1:57:12), Ka ro li -
na Krysz to fiak (401 miej sce – 1:59:20),
Agniesz ka Rud nic ka (436 miej -
sce – 2:02:25), Ka ta rzy na Mo drzyń ska
(593 miej sce – 2:28:25) oraz Ja cek Mo -
drzyń ski (594 miej sce – 2:28:27). 

(GRZE LO)

TENIS ZIEMNY

Udany projekt KTT 

BIEGI

Latem nie wieje nudą

Tra dy cyj nie, 15 sierp nia, a więc
w Świę to Woj ska Pol skie go, w Ko by -
li nie od bę dzie się Bieg im. Mar szał -
ka Jó ze fa Pił sud skie go. Uczest ni cy
za wo dów zmie rzą się z 15-ki lo me -
tro wą tra są. Bę dzie to XXVII edy cja
im pre zy. 

W tym ro ku ho no ro wy pa tro nat
nad bie giem ob jął mi ni ster obro ny na ro -
do wej, Ma riusz Błasz czak. Zgło sze nia do -
ko ny wa ne by ły do 6 sierp nia po przez stro -
nę www.sts -ti ming.pl. Bę dą rów nież
przyj mo wa ne w dniu za wo dów w ha li
spor to wej Pi la wa przy uli cy Strze lec kiej,
w go dzi nach 8.00-10.00. Jed nak że do ko -
nać re je stra cji w dniu star tu moż na wy -

łącz nie, je śli nie zo sta nie wy czer pa ny li -
mit, któ ry w tym ro ku wy no si 250 osób. 

W bie gu głów nym mo gą uczest ni -
czyć za wod ni cy po wy żej 16 ro ku ży cia.
Każ dy star tu je na wła sną od po wie dzial -
ność, skła da jąc pod pis pod oświad cze -
niem o zdol no ści do udzia łu w za wo dach.
Bie ga cze po win ni opła cić star to we.
W dniu za wo dów wy no si ono 50 zł. Dla
za wod ni ków z gmi ny Ko by lin, je dy -
nie 20 zł. 

Uczest ni cy na tra sę bie gu wy ru szą
o go dzi nie 10.30 ze sta dio nu Pia sta Ko by -
lin. W po rów na niu z mi nio ny mi la ta mi
tra sa skła dać się bę dzie z jed nej pę tli, da ją -
cej dy stans 15km. 

(GRZE LO)

BIEGI

Przed nami XXVII edycja
Biegu Piłsudskiego

Bar dzo ko rzyst nie pre zen tu je się Ju -
lia Da ma sie wicz. Uczen ni ca Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wiel -
ko pol skim po ka za ła się z bar dzo do -
brej stro ny na are nie kra jo wej oraz
mię dzy na ro do wej w sur fin gu oraz ki -
te sur fin gu. 

– Mo ja przy go da, za rów no z sur fin -
giem jak i „kaj tem”, za czę ła się w 2016 ro -
ku – po wie dzia ła Ju lia Da ma sie -
wicz. – W tym też ro ku za czę łam osią gać
pierw sze suk ce sy we wspo mnia nych dys -
cy pli nach. Du ża w tym za słu ga mo je go
ta ty, któ ry za szcze pił we mnie pa sję. To
on od naj młod szych lat sta wiał mnie
na de sce. Gdy in ne dzie ci ro bi ły bab ki
z pia sku, ja ba wi łam się w wo dzie z ma lut -
ką de ską i ża giel kiem – do da ła. 

Da ma sie wicz ma za so bą cał kiem
uda ny czas. – Roz po czę łam se zon ma jo -
wy mi za wo da mi w Kry ni cy Mor skiej. Na -
stęp nie ry wa li zo wa łam w Cha łu -

pach – oznaj mi ła za wod nicz ka. Ko lej ny
start miał miej sce 22 czerw ca, w za wo -
dach Surf to Fly Sum mer Cup. W nich
Da ma sie wicz oka za ła się naj lep sza w kon -
ku ren cji Ki te Fo il, w ka te go rii over all.
Z ko lei w hang ti me (naj dłuż szy skok)
oraz TTR mło dzi czek upla so wa ła się
na dru giej po zy cji. – Dzień póź niej spo -
tka li śmy się w Kry ni cy Mor skiej na Az to -
rin Ki te Chal len ge – czwar tym przy stan -
ku w ra mach Pu cha ru Pol ski. Tam za ję -
łam dru gie miej sce w ki te fo il w ka te go rii
mło dzi czek i open oraz w kon ku ren cji
fre esty le w gru pie open ko biet – za ko mu -
ni ko wa ła spor t smen ka. 

Czer wiec za mknął pią ty przy sta nek
w ra mach Pu cha ru Pol ski – Vo lvo Gdy nia
Sa iling Days. W nad mor skiej miej sco wo -
ści uczen ni ca SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.
dwu krot nie pla so wa ła się na dru gim miej -
scu:w ki te fo il w gro nie mło dzi czek oraz
open ko biet. Na to miast od 9 do 13 lip ca
od by wa ły się mi strzo stwa Eu ro py w nie -

miec kim War ne mun de. W nich Da ma sie -
wicz za ję ła IV miej sce w ki te fo il ko biet po -
ni żej 19 lat oraz X po zy cję w ki te fo il
w open pań. Ca łość za koń czy ło Po lish Sur -
fing Chal len ge, czy li mi strzo stwa Pol ski
w sur fin gu. – Przede mną jed na z naj waż -
niej szych im prez w tym se zo nie – MP
w ki te sur fin gu w Puc ku. Za wo dy wy ło nią
te go rocz ną ka drę Pol ski. Ak tu al nie wraz
z mo ją dru ży ną prze by wam na zgru po wa -
niu. Po czem pio na cie od bę dzie się jesz cze
ry wa li za cja w Mię dzyz dro jach, któ ra za -
koń czy obec ny se zon – po wie dzia ła. 

Wspo mnia ne suk ce sy po ka zu ją wiel ki
po ten cjał mło dej za wod nicz ki. – Je stem
za do wo lo na z do tych cza so wych star tów.
Więk szość za wo dów by ła do brze zor ga ni -
zo wa na i na wiatr nie moż na by ło na rze -
kać. Nie ste ty zda rzy ły się też kom pli ka cje
ze sprzę tem, ale i tak uda ło mi się utrzy -
mać na wy so kiej po zy cji w Pu cha rze Pol ski,
co mnie bar dzo cie szy – pod su mo wa ła. 

(GRZE LO)

SPORTY WODNE

Świetne starty Damasiewicz
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Tra fie nie Łu ka sza Bu dzia ka za pew -
ni ło kom plet punk tów Astrze Kro to -
szyn w pierw szym me czu no we go
se zo nu ka li sko -ko niń skiej li gi mię -
dzy okrę go wej. Pod opiecz ni tre ne ra
Krzysz to fa We wió ra po ko na li na wy -
jeź dzie Wil ki Wil czyn 1:0. 

Przed spo tka niem z Wil ka mi Wil czyn
kro to szy nia nie nie by li w kom for to wej sy -
tu acji. Z dru ży ny do Odo la no vii Odo la -
nów od szedł Mi ko łaj Mar ci niak, a na fi ni -
szu przy go to wań grę w bar wach Lwa Po go -
rze li wy brał pod sta wo wy de fen sor Łu kasz
Waw roc ki. Do dat ko wo te am opu ści li Ka -
mil Czoł nik oraz Krzysz tof Ra tyń ski. Każ -
dy z wy mie nio nych za wod ni ków nie dość,
że po tra fił wpi sać się na li stę strzel ców, to
był waż nym ele men tem ze spo łu. 

W to miej sce do dru ży ny do łą czył do -
świad czo ny Da riusz Rey er, wra ca ją cy
z wy po ży cze nia do LKS -u Czar ny
Las – Szy mon Po low czyk oraz ma ją cy
za so bą grę w CKS -ie Zdu ny, na past -
nik – Da mian Gme rek. – Ni gdy nie mie -
li śmy oka zji ry wa li zo wać z ze spo łem
z Wil czy na. W związ ku z re for mą roz gry -
wek, kon fron ta cje z dru ży na mi okrę gu
ko niń skie go bę dą dla nas wiel ką nie wia -
do mą, dla te go do każ de go ry wa la mu si -
my po dejść z od po wied nim sza cun kiem
i peł ną kon cen tra cją – za po wia dał
przed so bot nim po je dyn kiem Ma riusz
Ra taj czak, wi ce pre zes oraz kie row nik se -
nio rów Astry. 

Sło wa dzia ła cza oka za ły się pro ro cze.
Spo tka nie roz gry wa ne w so bot nie po po -
łu dnie – przy wy so kiej tem pe ra tu -
rze – nie na le ża ło do naj ła twiej szych.

Od po cząt ku do na tar cia ru szy li miej sco -
wi, a dwo ił się i tro ił w bram ce Bar tosz Ja -
rysz. Kro to szy nia nie naj bli żej tra fie nia
by li po sy tu acji Gmer ka. Na past nik w do -
god nej oka zji prze niósł fut bo lów kę
nad bram ką Wil ków. Astra już w pierw -
szej po ło wie mu sia ła do ko nać przy mu so -
wej zmia ny. W 33 mi nu cie me czu
po star ciu z bram ka rzem ura zu do znał
mło dzie żo wiec Oli wier Ku szaj. Nie ste ty
mło dy po moc nik nie był już wsta nie kon -
ty nu ować gry, a je go miej sce na mu ra wie
za jął Do mi nik Pi wo war. 

Klu czo wa dla lo sów spo tka nia ak cja
mia ła miej sce w 78 mi nu cie gry. Le wym

skrzy dłem po pę dził Po low czyk, któ ry
zna lazł w po lu kar nym nie pil no wa ne go
Łu ka sza Bu dzia ka. Skrzy dło wy po słał ide -
al ną pił kę do po moc ni ka Astry, któ ry
strza łem we wnętrz ną czę ścią sto py umie -
ścił fut bo lów kę w bram ce, obok bez rad -
nie in ter we niu ją ce go gol ki pe ra Wil ków. 

Mi mo utra ty bram ki go spo da rze nie
pod da wa li się i za wszel ką ce nę sta ra li się
do pro wa dzić do wy rów na nia. Do brze spi -
sy wa ła się kro to szyń ska obro na, bądź
świet ny mi pa ra da mi po pi sy wał się Ja rysz.
Tre ner We wiór pod po wia dał swo je mu ze -
spo ło wi ener gicz nie przy li nii, a w ostat -
nich se kun dach wpu ścił na bo isko ko lej -
ne go za wod ni ka z dru ży ny ju nio rów star -
szych – Oska ra Sta szew skie go, aby ukraść
cen ne se kun dy. 

Osta tecz nie Astra zdo ła ła do wieźć
cen ny wy nik do ostat nie go gwizd ka sę -
dzie go. W związ ku z tym, że kro to szy nia -
nie roz po czy na li se rię spo tkań trze ciej
gru py li gi mię dzy okrę go wej, zo sta li
pierw szym li de rem roz gry wek. W śro -
dę, 15 sierp nia, pod opiecz ni We wió ra po -
dej mą na wła snym obiek cie Tur 1921 Tu -
rek (godz. 15.00). Za pra sza my wszyst -
kich ki bi ców do wspie ra nia ze spo łu, któ -
ry uda nie roz po czął no wy se zon li go wy. 

(GRZE LO)

15Sport

Mar ta Paw lic ka i Kon rad Paw łow ski zo -
sta li naj lep szy mi za wod ni ka mi tur nie ju
Ma sters, koń czą ce go mi nio ny se zon
zma gań Kro to szyń skiej Li gi Dar ta. Kro -
to szy nian ka w fi na le po ko na ła 4:3
obec ną mi strzy nię na sze go mia sta,
An nę Ko wal czyk. Z ko lei Paw łow ski nie
dał szans Prze my sła wo wi Paw lic kie -
mu, zwy cię ża jąc 5:1. 

Do tur nie ju Ma sters za kwa li fi ko wa li
się naj lep si za wod ni cy, któ rzy na prze strze ni
ca łe go se zo nu utrzy my wa li wy so ką dys po -
zy cję. Wśród pań utwo rzo no dwie gru py
po trzy za wod nicz ki, w któ rych ry wa li zo wa -
no sys te mem każ dy z każ dym. Na stęp nie
w pierw szym pół fi na le An na Ko wal czyk
ogra ła Iza be lę Ba jer 3:0, a Mar ta Paw lic ka
oka za ła się lep sza od Ewy Paw lic kiej (3:0).
W fi na le, po nie zwy kle za cię tym bo ju
przed sta wi ciel ka SKLD po ko na ła swo ją od -
wiecz ną ry wal kę 4:3. Na fa zie gru po wej

zma ga nia za koń czy ły Ilo na Ku zno wicz oraz
Da nu ta Paw lic ka. 

Na to miast w gro nie pa nów za gra ło
łącz nie 16 za wod ni ków. Gra no więc w czte -
rech gru pach W ćwierć fi na łach Bar tosz
Der wich po ko nał Do mi ni ka Szym ko wia ka
(3:2), Kon rad Paw łow ski ograł Wal de ma ra
Ka łuż ne go (3:0), Prze my sław Paw lic ki wy -
grał z Jac kiem Cie śla kiem (3:1), a Nor bert
Pe cy na oka zał się lep szy od Grze go rza Mro -
za (3:2). Pierw szy pół fi nał był zde cy do wa -
nym trium fem Paw łow skie go, któ ry aż 4:0
ograł Der wi cha. Z ko lei Paw lic ki sto czył bo -
daj naj cie kaw szą te go dnia wal kę z Pe cy ną,
zwy cię ża jąc fi nal nie w naj mniej szym z moż -
li wych roz mia rów (4:3). W fi na le K. Paw -
łow ski nie dał szans P. Paw lic kie mu, po ko -
nu jąc pre ze sa SKLD5:1. Nie mniej, wy gra na
po zo sta je na grun cie kro to szyń skim, bo -
wiem Paw łow ski od kil ku ty go dni jest za -
wod ni kiem KLD (wcze śniej re pre zen to wał
Lesz no – przyp. red.). 

Na fa zie gru po wej zma ga nia za koń czy li
in ni przed sta wi cie le SKLD – Prze my sław
Sa wic ki, Wło dzi mierz Skal ski oraz Ka rol
Pie trzak. – Gra tu lu ję wszyst kim za wod ni -
kom wy ni ków w se zo nie 2017/2018. Mam
na dzie ję, że w przy szłym każ dy z nas po ku si
się o jesz cze bar dziej zna czą ce re zul ta ty,
a Kro to szyn bę dzie zna ny w ca łym kra ju
z po sia da nia świet nych dar te rów. Dzię ku ję
Ga le rii Kro to szyń skiej za ufun do wa nie na -
gród dla naj lep szych za wod ni ków oraz by cie
na szym Part ne rem Stra te gicz nym. Z ko lei
Ga ze cie Lo kal nej KRO TO SZYN dzię ku ję
za me dial ną otocz kę wo kół wszyst kich wy -
da rzeń, w któ rych bra li śmy udział – po wie -
dział P. Paw lic ki, pre zes SKLD. 

We wto rek, 14 sierp nia, w kro to szyń -
skim klu bie Bi la od bę dzie się spo tka nie
człon ków SKLD. Każ da chęt na oso ba, któ ra
chcia ła by do łą czyć do sto wa rzy sze nia pro -
szo na jest o przy by cie na godz. 19.00. 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM DART

Zawodnicy KLD triumfują w Mastersie!

Bar dzo mą drze za gra li w mi nio ną
nie dzie lę za wod ni cy Pia sta Ko by lin.
W swo im pierw szym me czu o punk -
ty pod opiecz ni tre ne ra Paw ła Ja na sa
po ko na li na wła snym bo isku Po lo -
nus Ka zi mierz Bi sku pi 2:1. Świet ny
mecz za no to wał Pa tryk Ka miń ski,
któ ry za pi sał na swo im kon cie bram -
kę i asy stę. 

Okres let ni w dru ży nie z Ko by li na
nie na le żał do spo koj nych. Wszyst ko roz -
po czę ło się od sa gi, zwią za nej z po szu ki -
wa niem no we go tre ne ra. Do tych cza so wy
szko le nio wiec Ma rek No wic ki zde cy do -
wał się ob jąć Ja ro tę Ja ro cin. Dzia ła cze Pia -
sta son do wa li kil ka opcji. Jed ną z nich był
Krzysz tof We wiór, któ ry osta tecz nie za -
mel do wał się w Kro to szy nie. Na stęp nie
to czo ne by ły roz mo wy z Da wi dem Pi ro -
giem. Pił karz po ro zu miał się jed nak
z Cen trą Ostrów Wlkp., gdzie gra obec nie
na po zio mie IV li gi. Osta tecz nie no wym
szko le niow cem dru ży ny zo stał Pa weł Ja -
nas, ma ją cy za so bą przy go dę z WKS -em
Wi ta szy ce. 

Do dat ko wo z dru ży ny ode szło kil ku
za wod ni ków. Bar wy Kro bian ki Kro bia
od no wej run dy bro nią Mar cin Ku rza wa,
Ja kub Po spiech oraz Mar cin Po rzu cek.
Do Gro mu Cze lu ścin prze szedł pod sta -
wo wy gol ki per, Ja kub Po śled nik. No wym
gra czem Spar ty Miej ska Gór ka zo stał
Edwin Mar chew ka. Z ko lei mło dym
skrzy dło wym – Ma cie jem Wa cho wia -
kiem za in te re so wa ła się szkół ka pił kar ska
z Wro nek. Na to miast do dru ży ny z Ko by -
li na do łą czy li Da mian Ra taj czak i Bar tło -
miej Wo siek (obaj Or la Ju tro sin), Ma te -
usz Oli kie wicz i Syl we ster Kłos (obaj Piast

Żmi gród), Alan Ja now ski (Ja ro ta Ja ro cin),
Bar tosz Ku biak (Grom Go li na) oraz Mi -
ro sław Kaź mier czak (Miedź Le gni ca). 

Spo tka nie roz po czę ło się ide al nie dla
miej sco wych. Już w pią tej mi nu cie me -
czu Pa tryk Ka miń ski po pi sał się fe no me -
nal nym ude rze niem, wy pro wa dza jąc
swój ze spół na pro wa dze nie. W dal szej
czę ści gry prze wa gę optycz ną mie li przy -
jezd ni, ale nie wy ni ka ły z te go żad -
ne 100% sy tu acje. Piast mógł pod wyż szyć
w 40 mi nu cie, ale pił ka po ude rze niu Ja -
ku ba Szy ma now skie go z rzu tu wol ne go
obi ła po przecz kę. Po 60 se kun dach Piast
do bił ry wa la. Świet nym po da niem po pi -
sał się Ka miń ski, a bę dą cy w po lu kar nym
Mi ro sław Kaź mier czak, pła skim ude rze -
niem wpa ko wał fut bo lów kę do siat ki. 

Z drugiej odsłony ki bi ce zgro ma dze -
ni na sta dio nie za pa mię ta ją dwa klu czo -
we mo men ty. Naj pierw, za dru gie żół te
na po mnie nie, bo isko mu siał opu ścić Syl -
we ster Kłos. Z ko lei w ostat nich mi nu -
tach gry go ście zdo by li bram kę ho no ro -
wą. Po szyb ko ro ze gra nym rzu cie roż nym,
ład nym ude rze niem gło wą po pi sał się Ma -
te usz Czaj ka. 

(GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Udany debiut Janasa
PIŁKA NOŻNA

Astra nadgryzła Wilki

Wilki Wilczyn - Astra Krotoszyn 
0:1 (0:0)

BRAMKA:0:1 – Łukasz Budziak (78’) 
ASTRA:Jarysz – Olejnik, Jankowski,
Reyer, Polowczyk – Juszczak, Krystek,
Kuszaj (33’ Piwowar, 78’ Roszczak),
Marciniak (72’ Adamski), Budziak –
Gmerek (90’ Staszewski)

Piast Kobylin – Polonus Kazimierz
Biskupi 2:1 (2:0)

BRAMKI:1:0 – Patryk Kamiński (5’), 
2:0 – Mirosław Kaźmierczak (42’), 
2:1 – Mateusz Czajka (88’ głową)
PIAST:B. Kubiak – K. Kubiak, Wosiek,
Janowski, Kłos – Szymanowski,
Olikiewicz (90’ Jędrzejak), Snela,
Kaźmierczak – Kokot (75’ Ratajczak),
Kamiński (80’ Kowalski)
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Na po cząt ku sierp nia w Sta rych Ja błon -
kach od był się fi na ło wy tur niej mi -
strzostw Pol ski w pił ce ręcz nej pla żo -
wej. Świet nie spi sał się mę ski oraz żeń -
ski ze spół BHT GRU Ju ko Piotr ków Try -
bu nal ski, wy gry wa jąc swo je ka te go rie!
Suk ces mo że świę to wać po cho dzą ca
z Hen ry ko wa Syl wia Bart ko wiak, któ ra
tym sa mym obro ni ła wy wal czo ny
przed ro kiem ty tuł mi strzow ski. 

Tur niej fi na ło wy MP PGNiG Sum mer
Su per li gi do star czył ogrom nych emo cji. Za -
rów no w ka te go rii mę skiej oraz żeń skiej ry -
wa li zo wa ło po osiem ze spo łów. W pierw -
szej fa zie obo wią zy wał sys tem gru po wy.
Gra no więc każ dy z każ dym. W pierw szej
gru pie, bro nią cy ty tu łu BHT GRU Ju ko
Piotr ków Try bu nal ski po ko nał RO KiS Ra -
dzy min (2:1), Var so vię War sza wa (2:1)
oraz Ocho tę War sza wa (2:0). Na dru gim
miej scu z gru py wy szła Var so via, wy gry wa -
jąc z Ra dzy mi nem (2:0). Na to miast w gru -
pie B – Red Hot Czi li Buk wy grał z BHT
Pyr ki Po znań (2:1), BHT Bycz ki Ko wa le wo
Po mor skie (2:0) oraz UKS Olim pij czyk Ko -
wa le wo Po mor skie (2:0).

Na dal szym eta pie za cię ty był zwłasz -
cza po je dy nek po mię dzy GRU Ju ko a Pyr -
ka mi. Pierw szą od sło nę dru ży na Bart ko -
wiak wy gra ła 23:16. Dru ga część me czu
uło ży ła się po my śli eki py z Po zna nia, któ ra
do pro wa dzi ła do sho ot -outów. W nich, te -
am z Piotr ko wa zwy cię żył 5:4. W dru gim
pół fi na le Red Hot Czi li bez więk szych
prze szkód po ko nał Var so vię 2:0.

Fi nał ko biet roz po czął się zgod nie
z prze wi dy wa nia mi, a GRU pro wa dzi ło
z ry wal ka mi 8:2. Przy ta kim wy ni ku
do gło su do szła dru ży na z Bu ku, zmniej -

sza jąc prze wa gę ry wa lek do dwóch tra fień
(10:8). W dal szej czę ści pierw szej par tii
bu ko wian ki za pre zen to wa ły się le piej,
zwy cię ża jąc 20:18. Mi strzy nie Pol ski zre -
ha bi li to wa ły się w ko lej nych dwóch od sło -
nach. Naj pierw roz gro mi ły ry wal ki 20:6,
na to miast w sho ot -outach po now nie nie
da ły szans prze ciw nicz kom, zwy cię ża -
jąc 8:3. Trze cie miej sce w tur nie ju zdo by -
ły Pyr ki. Z ko lei w tur nie ju pa nów naj lep -
sza oka za ła się eki pa z Piotr ko wa Try bu -
nal skie go przed Aka de mią Spor tu
Gdańsk oraz BHT Au to Fo rum Pe tra
Płock. – Tur niej fi na ło wy, tak jak za kła da -
łam, rzą dził się swo imi pra wa mi, a ha sło
„bij mi strza” znaj do wa ło swo je od zwier -
cie dle nie pra wie w każ dym me -
czu – oznaj mi ła Syl wia Bart ko wiak. – Już

w fa zie gru po wej na tra fi ły śmy na spo re
pro ble my i dwa z trzech po je dyn ków wy -
gra ły śmy do pie ro po wy ko na niu se rii sho -
ot -outów. Za rów no mecz pół fi na ło wy jak
i fi nał sta ły na bar dzo wy so kim po zio mie
i żad na z dru żyn nie od pusz cza ła. Cie szę
się, że to my za cho wa ły śmy wię cej zim nej
krwi i le piej tak tycz nie roz gry wa ły śmy ak -
cje sam na sam z bram kar ką. Uda ło nam
się zre ali zo wać cel – obro na mi strzo stwa
Pol ski. Do te go do ło ży ły śmy jesz cze Pu -
char Pol ski, koń cząc se zon z po dwój ną ko -
ro ną. Je ste śmy już my śla mi przy li sto pa -
do wym Pu cha rze Mi strzów, któ ry od bę -
dzie się na Sy cy lii. Tam bę dzie my chcia ły
po pra wić wy nik z mi nio ne go ro ku – pod -
su mo wa ła pił kar ka. 

(GRZE LO)

Sport16 WTOREK, 14 sierpnia 2018

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

Bartkowiak ponownie mistrzynią Polski! 

Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu

bó lu krę go słu pa
po le cam te ra pię
Dr. Co xa. Po zwa la
ona bo wiem
na bez ope ra cyj ne
z m n i e j  s z e  n i e
prze pu kli ny dys -
ku i je go re ge ne ra -
cję na wet do 30 pro cent. To me to da bez -
piecz na i ła god na, a przede wszyst kim
sku tecz na. Mo gą z niej sko rzy stać pa cjen -
ci z ta ki mi do le gli wo ścia mi jak rwa kul -

szo wa i bar ko wa, drę twie nie, mro wie nie
koń czyn itp. Wcze śniej je dy nym wyj -
ściem był za bieg chi rur gicz ny, lecz dzię ki
te ra pii Dr. Co xa ope ra cji moż na unik nąć.

Me to da ta da je efekt w po sta ci po -
mniej sze nia się prze pu kli ny dys ku, dzię -
ki cze mu zmniej sza się ucisk na ko rze nie
ner wo we, co przy no si ulgę w bó lu. Po -
nad to do cho dzi do po więk sze nia się
otwo rów mię dzy krę go wych i przy wra ca -
ny jest ruch w sta wach krę go słu pa. Naj -
waż niej szy efekt to re ge ne ra cja krąż ków
mię dzy krę go wych, któ re sta ją się bar -
dziej na wod nio ne, od ży wio ne i więk sze.

RZUT BERETEM

Maćkowiak mistrzem świata! 

W nie dzie lę, 12 sierp nia, na kro to szyń -
skim ryn ku od by ły się XXIII Mi strzo -
stwa Świa ta w Rzu cie Be re tem. Naj -
lep szy oka zał się Pa tryk Mać ko wiak,
któ ry od dał rzut na od le głość 40,44m. 

Wśród naj młod szych uczest ni -
ków – do dzie wią te go ro ku ży cia – zwy -
cię żył Alek san der Ma cioch -Śmia łek
(28,37m). W gro nie mło dzie ży (10-18
lat) naj lep szy był Oskar Ste fań ski
(29,35m). Ka te go rię pań zdo mi now ła
Do ro ta Lu dwi czak (29,38m). 

W ry wa li za cji sa mo rzą dow ców naj -
lep szy oka zał się – po dob nie jak w mi nio -
nym ro ku – Ma ciej Pocz ta (32,23m).
Z ko lei naj da lej te go dnia rzu cił Pa tryk
Mać ko wiak (40,44m), któ ry wy grał ry wa -
li za cję open. 

Pa miąt ko we me da le i na gro dy rze czo -
we wrę cza li Ry szard Czusz ke, wi ce bur -
mistrz Kro to szy na, Pa weł Ra do jew ski, wi -
ce sta ro sta kro to szyń ski oraz To masz Ni -
cie jew ski, dy rek tor CSiR Wod nik. 

(GRZE LO)
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