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� SULMIERZYCE

Miasto w żałobie 
po tragedii w Darłówku 

Czytaj na str. 2

� NA SYGNALE

Policjanci podejrzani 
o niedopełnienie
obowiązków

Czytaj na str. 2

� WYDARZENIA

Czas dożynek 
w całym powiecie

Czytaj na str. 6

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� NASZA AKCJA

KARTY PARTNERSKIE
dla mieszkańców
powiatu

Czytaj na str. 10

� SPORT

XXVII edycja Biegu
im. Józefa Piłsudskiego 
w Kobylinie

Czytaj na str. 15

W czerw cu roz strzy gnę li śmy nasz kon -
kurs „Wy ma rzo ny po kój ma lu cha”.
Lau re ata mi zo sta li pań stwo Mił kow -
scy z sy nem An to nim. To wła śnie dla
nie go przy go to wy wa ny jest pięk ny po -
kój. Re mont już się roz po czął. 

Po oglę dzi nach przy szedł czas na po ło -
że nie pod ło gi. Przed kil ko ma dnia mi fir ma
Fach -Stol za ło ży ła pa ne le w no wym po ko ju
ma łe go An to sia. Efek ty mo że cie zo ba czyć
na zdję ciu. 

Przy po mnij my, iż kom plek so wy re -
mont po ko ju wraz z wy stro jem wy ko na -
ją na si Spon so rzy. PO LBUD -SKŁA DY.
PL Sp. z o. o. spon so ru je ma te ria ły
bu dow la ne. PRZED SIĘ BIOR STWO
WIE LO BRAN ŻO WE KA MIX ufun -

du je za baw ki. Za kład Usług Elek -
trycz nych Sta ni sław Gdy nia za -
mon tu je in sta la cję elek trycz ną w po ko -
ju. P. H. U. DAF -MAL USŁU GI BU -
DOW LA NE DA RIUSZ FA BIA -
NOW SKI po kry je kosz ty re mon to we.
NIE RU CHO MO ŚCI DA RIA PRA -
CZYK prze ka że me bel do po ko ju oraz
za aran żu je wnę trze. Przed się bior -
stwo Han dlo we AT S.A. do star czy
oświe tle nie. SZY MON HO RY ZA
„FACH -STOL” za mon to wał pa ne le
pod ło go we w po ko ju. TA DE USZ KIE -
RA KO WICZ „BE TA” ufun du je łóż ko
z mon ta żem. TO MASZ RY NO WIEC -
KI „FI NE STRA” po kry je kosz ty okna
z mon ta żem.

(KOST KA)

NASZA AKCJA

Trwa remont pokoju dla malucha

Czytaj str. 12

BUSKERBUS

Uliczni artyści zdobyli
serca krotoszynian 

Czytaj str. 5

MOTORYZACJA

Stalowe maszyny
opanowały nasze miasto 

Czytaj str. 7

SZPITAL

Nowy sprzęt dla SOR-u 



Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Kęp nie
pro wa dzi śledz two prze ciw ko czte -
rem funk cjo na riu szom Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie, po -
dej rza nym o nie do peł nie nie obo -
wiąz ków służ bo wych w związ ku z za -
nie cha niem pod ję cia prze wi dzia -
nych pra wem czyn no ści w spra wie
ko li zji dro go wej, do któ rej do szło 10
li sto pa da 2017 ro ku w Kro to szy nie. 

W opar ciu o zgro ma dzo ny w spra -
wie ma te riał do wo do wy pro ku ra tor za -

rzu cił funk cjo na riu szom, że 10 li sto -
pa da 2017, peł niąc służ bę, nie do peł -
ni li obo wiąz ków. Cho dzi o to, że pod -
czas pod ję tej in ter wen cji, zwią za nej
z usta le niem per so na liów kie ru ją ce go
sa mo cho dem oso bo wym, któ ry od da lił
się z miej sca ko li zji dro go wej, a co
do któ re go za cho dzi ło uza sad nio ne po -
dej rze nie, że mógł kie ro wać po jaz dem
w trak cie zda rze nia, po li cjan ci za nie -
cha li spraw dze nia w/w pod ką tem za -
war to ści al ko ho lu w wy dy cha nym po -
wie trzu, a tak że nie od no to wa li w no -

tat ni kach służ bo wych da nych tej oso -
by, czym dzia ła li na szko dę in te re su
pu blicz ne go. 

We dług nie ofi cjal nych in for ma -
cji, te go dnia sa mo chód oso bo wy zde -
rzył się z ja dą cym ro we rzy stą. Kie -
row ca od je chał z miej sca zda rze nia,
nie udzie la jąc po mo cy po szko do wa -
ne mu. Obec ni na miej scu świad ko -
wie roz po zna li spraw cę, któ rym był
je den ze zna nych w Kro to szy nie
przed się bior ców, i po in for mo wa li
o tym fak cie po li cjan tów.

– Funk cjo na riu sze prze słu cha ni
przez pro ku ra to ra w cha rak te rze po dej -
rza nych nie przy zna li się do przed sta -
wio nych im za rzu tów i zło ży li ob szer ne
wy ja śnie nia, któ re obec nie są we ry fi ko -
wa ne. Przy słu gu je im rów nież pra wo
do zło że nia ewen tu al nych wnio sków do -
wo do wych. Fi nal na kar no praw na oce na
za cho wań funk cjo na riu szy prze pro wa -
dzo na zo sta nie po uzy ska niu kom plet -
ne go ma te ria łu do wo do we go. Za rzu co -
ne wy stęp ki z art. 231§1 K. k. za gro żo ne
są ka rą do 3 lat po zba wie nia wol no -
ści – in for mu je Ma ciej Me ler, rzecz nik
pra so wy Pro ku ra tu ry Okrę go wej
w Ostro wie Wlkp.

(NO VUS)

W mi nio ny pią tek na te re nie Sul mie -
rzyc obo wią zy wa ła ża ło ba, za rzą dzo -
na przez bur mi strza Da riu sza Dę bic -
kie go. Po nad to od te go dnia otwar ta
zo sta ła miej sco wa szko ła. Wszyst ko
to jest po kło siem tra ge dii, do któ rej
do szło 14 sierp nia w Dar łów ku. 

Fe ral ny wto rek. Pla ża w Dar łów ku.
Po god ne po po łu dnie, lecz Bał tyk nie spo -
koj ny. Wy so kie, groź ne fa le. Trój ka ro -
dzeń stwa – chłop cy w wie ku 13 i 14 lat
oraz 11-let nia dziew czyn ka – prze by wa
w wo dzie, w po bli żu fa lo chro nu. 

Gdy ro dzi ce, zaj mu ją cy się tak że
dwu let nim dziec kiem, stra ci li ro dzeń -
stwo z oczu, na tych miast wsz czę li alarm.
Nie zwłocz nie ru szy ła ak cja ra tun ko wa.
Obec ni na pla ży lu dzie utwo rzy li tzw. ży -
wy łań cuch i szu ka li dzie ci po śród fal.
Służ by ra tow ni cze ro bi ły, co mo gły. Ak cja
by ła utrud nio na ze wzglę du na wy so kie
fa le. Nie ste ty, jak się oka za ło, nie spo koj ne
mo rze po rwa ło trój kę ro dzeń stwa.

Ra tow ni cy zna leź li nie przy tom ne -
go 14-lat ka, któ ry w sta nie bar dzo cięż -
kim zo stał prze trans por to wa ny do szpi ta -
la. Jed nak nie uda ło się go ura to wać...
Dwo je po zo sta łych dzie ci na dal szu ka no.
Ak cję ra tun ko wą prze rwa no z po wo du
nie sprzy ja ją cych wa run ków. Wzno wio no
ją na za jutrz ra no. Bez suk ce su. W pią tek
po po łu dniu 13-let ni chło piec i je go 11-
let nia sio stra wciąż uzna wa ni by li za za gi -

nio nych. Ra tow ni cy się nie pod da wa li,
ma jąc cią gle na dzie ję, że dzie ci w koń cu
uda się od na leźć. Jak przy zna wa li, naj -
praw do po dob niej po rwał je prąd i w koń -
cu bez li to sne mo rze od da cia ła...

I rze czy wi ście, jesz cze te go sa me go
dnia ra tow ni cy wy ło wi li cia ło 11-let niej
dziew czyn ki. W so bo tę na to miast mo rze
od da ło 13-let nie go chłop ca... Tym sa mym
po szu ki wa nia za koń czo no. 

W pią tek w Sul mie rzy cach obo wią -
zy wa ła ża ło ba, za rzą dzo na przez bur mi -
strza Da riu sza Dę bic kie go. – W związ ku
z tra gicz ny mi skut ka mi wy pad ku, któ ry
miał miej sce 14 sierp nia 2018 r. w Dar -
łów ku, łą cząc się w bó lu z ro dzi ną ofiar,
ogła szam w dniu 17 sierp nia 2018 r. (pią -
tek) ża ło bę na te re nie Mia sta Sul mie rzy -
ce. Na znak ża ło by pro szę o wy wie sze nie
na bu dyn kach jed no stek or ga ni za cyj nych
mia sta flag z ki rem. Po nad to z uwa gi
na ża ło bę za le cam od wo ła nie wszel kich
im prez o cha rak te rze roz ryw ko wym, kul -
tu ral nym, re kre acyj nym i spor to -
wym – ogło sił w ko mu ni ka cie wło da rza
Sul mie rzyc. 

Z ko lei dy rek tor miej sco wej szko ły,
Be ata Ko prow ska, pod ję ła de cy zję, że już
od 17 sierp nia ro dzi ce mo gą przy pro wa -
dzać do tej pla ców ki swo je dzie ci, któ rym
mo że być te raz po trzeb na po moc spe cja li -
stów. Do ich dys po zy cji są na uczy cie le, pe -
da gog i psy cho log. 

(AN KA)
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TRAGEDIA

Sulmierzyce w żałobie

KROTOSZYN

Policjanci w stanie oskarżenia
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16 sierp nia miał miej sce ofi cjal ny
od biór chod ni ka na uli cy Ka li skiej
w Sul mie rzy cach. Na spo tka nie przy -
by li Da riusz Dę bic ki – bur mistrz Sul -
mie rzyc, sta ro sta Sta ni sław Szczot -
ka, wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski
oraz Krzysz tof Je li now ski – dy rek tor
Po wia to we go Za rzą du Dróg.

Na od cin ku o dłu go ści 145 me trów
po ło żo na zo sta ła no wa na wierzch nia. Re -

mont chod ni ka pro wa dzo ny był z za cho -
wa niem wy mo gów okre ślo nych przez
wiel ko pol skie go kon ser wa to ra za byt ków. 

By ło to wspól ne przed się wzię cie sa -
mo rzą du po wia to we go oraz Sul mie rzyc.

Mia sto udzie li ło bo wiem po wia to wi po -
mo cy fi nan so wej w for mie do ta cji na to
za da nie w wy so ko ści 65 tys. zł. Koszt in -
we sty cji wy niósł po nad 131 tys. zł.

(NO VUS)
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SULMIERZYCE

Chodnik 
po remoncie

OŚWIADCZENIE NAJBLIŻSZEJ RODZINY 
TRAGICZNIE ZMARŁYCH DZIECI

W imieniu rodziców tragicznie zmarłych dzieci, wobec licznych

ataków w ich kierunku oświadczamy, że rodzice robili wszystko, by

uchronić dzieci przed tragedią. Nie jest prawdą, że dzieci kąpały się lub

weszły do wody przy czerwonej fladze. Nie jest prawdą, że mama dzieci

została z nimi sama na plaży. Obecni byli oboje rodzice.

W czasie gdy mama udała się z najmłodszym synkiem na wydmy,

pozostałej kąpiącej się trójki doglądał tato. Dzieci kąpały się w oddaleniu

od falochronu, a na długości całej plaży kąpali się również inni ludzie.

Oboje rodzice zostali poddani badaniu alkomatem i byli trzeźwi.

Ponieważ w sprawie media i opinia publiczna wydały już wyrok, uznając

rodziców za nieodpowiednio dbających o dzieci i wydały go jeszcze przed

formalnym wszczęciem postępowania przez prokuraturę, wobec

licznych wątpliwości w sprawie oznakowania kąpieliska i działań

ratunkowych, rodzice zmuszeni są, mimo ogromnej żałoby, pytać

prokuratora czy na plaży rzeczywiście wszystko przebiegało zgodnie ze

sztuką oraz czy sposób oznaczenia kąpieliska był prawidłowy, czy

zrobiono wszystko, by uniknąć tragedii i podjęto prawidłowo wszystkie

działania ratunkowe.

Apelujemy o uszanowanie godności rodziców tragicznie zmarłych

dzieci, a także ich prawa do ustalenia prawdy w sprawie tragicznych

zdarzeń. Rodzice chcieliby również podziękować wszystkim, którzy

wspierają ich w tym trudnym czasie zarówno przy próbie odnalezienia

dzieci, jak również teraz, przy próbie wyjaśniania okoliczności zdarzenia.
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W śro dę, 15 sierp nia, a więc w 98.
rocz ni cę bi twy war szaw skiej, pod po -
mni kiem 56 Puł ku Pie cho ty Wiel ko -
pol skiej zło żo no sym bo licz ne wią -
zan ki kwia tów, od da jąc tym sa mym
hołd pol skim bo ha te rom tam tych
cza sów. Na uro czy stość przy by ły de -
le ga cje władz sa mo rzą do wych, par -
tii po li tycz nych, or ga ni za cji kom ba -
tanc kich i mło dzież szkol na.

Bi twa war szaw ska, zwa na po wszech -
nie Cu dem nad Wi słą, ro ze gra ła się
w dniach 13-15 sierp nia 1920 ro ku. Am -
ba sa dor bry tyj ski w przed wo jen nej Pol -
sce, lord Ed gar Vin cent D’Aber don, na -
zwał ją jed ną 18 prze ło mo wych bi tew
w hi sto rii świa ta. By ła de cy du ją cym mo -
men tem woj ny pol sko -bol sze wic kiej,
trwa ją cej od 1919 do 1921 ro ku.

W re zul ta cie II Rzecz po spo li tej uda ło
się za cho wać nie pod le głość oraz uda rem nić
roz prze strze nie nie się na za chód Eu ro py re -
wo lu cji ko mu ni stycz nej. Gen. Mi cha ił Tu -
cha czew ski – do wód ca Fron tu Za chod nie -
go Ar mii Czer wo nej – w ode zwie do swo -
ich żoł nie rzy pi sał: „Bo ha ter scy żoł nie rze
Ar mii Czer wo nej! Nad szedł czas roz ra -
chun ku. Ar mia Czer wo ne go Sztan da ru
oraz ar mia dra pież ne go Bia łe go Or ła sta nę -
ły na prze ciw sie bie przed bo jem na śmierć
i ży cie. Przez tru pa Bia łej Pol ski pro wa dzi
dro ga ku ogól no świa to wej po żo dze. Na na -
szych ba gne tach przy nie sie my szczę ście
i po kój pra cu ją cym. Na za chód!” – roz kaz
do od dzia łów Fron tu Za chod nie go
nr 1423, Smo leńsk, 2 lip ca 1920 ro ku.

W bi twie war szaw skiej bra ło udział,
we dług sza cun ków, od 113 do 123 tys.

żoł nie rzy po stro nie pol skiej i 104-114
tys. po stro nie bol sze wi ków. Klu czo wą ro -
lę w roz strzy gnię ciu te go star cia ode grał
ma newr Woj ska Pol skie go znad Wie -
prza 16 sierp nia, któ ry oskrzy dlił si ły
Fron tu Za chod nie go Ar mii Czer wo nej,
przy jed no cze snym zwią za niu sił bol sze -
wic kich na przed po lach War sza wy. 

Za po my sło daw cę i re ali za to ra te go
ma new ru uzna je się ów cze sne go na czel -
ne go wo dza – Jó ze fa Pił sud skie go. Do tej
po ry trwa ją w tej spra wie spo ry hi sto ry -
ków, po nie waż rów nie waż ną ro lę, a mo że
na wet więk szą, ode grał gen. Ta de usz Roz -
wa dow ski ja ko szef Szta bu Ge ne ral ne go
Wojsk Pol skich. Na wszyst kich roz ka zach
ope ra cyj nych od 12 do 16 sierp nia wid -
nie je pod pis gen. Roz wa dow skie go, któ ry
przez część hi sto ry ków uwa ża ny jest
za głów ne go ar chi tek ta zwy cię stwa
nad bol sze wi ka mi. 

War to rów nież pa mię tać, że za rów no
w sa mej bi twie, jak i w ca łej woj nie wiel kie
za słu gi po ło ży ły puł ki z Wiel ko pol ski,
mię dzy in ny mi zło żo ny z kro to szyń skich

od dzia łów 12 Pułk Strzel ców Wiel ko pol -
skich (póź niej szy 70 Pułk Pie cho ty z Ple -
sze wa) oraz sta cjo nu ją cy od 1921 r. w Kro -
to szy nie 56 Pułk Pie cho ty Wiel ko pol skiej
(wcze śniej 2 Pułk Strzel ców Wiel ko pol -
skich). Po za koń cze niu zwy cię skie go po -
wsta nia wiel ko pol skie go z od dzia łów po -
wstań czych utwo rzo no puł ki strzel ców
wiel ko pol skich i prze rzu co no je na Kre sy
Wschod nie, gdzie od 1919 r. mia ły miej -
sce star cia m. in. z bol sze wi ka mi.

2 Pułk Strzel ców Wiel ko pol skich zo -
stał skie ro wa ny do Bo bruj ska, a na stęp nie,
już ja ko 56 Pułk Pie cho ty Wiel ko pol skiej,
prze by wał i wal czył nad Be re zy ną i Pty czą.
W bi twie war szaw skiej póź niej szy kro to -
szyń ski pułk wcho dził w skład 14 Dy wi zji
Pie cho ty i zna lazł się na le wym skrzy dle
gru py ude rze nio wej znad Wie prza. Pod -
czas ma new ru oskrzy dla ją ce go Ar mię
Czer wo ną pułk szedł przez Klet ni cę, Ko -
bu zy, Ła skrzew i wziął udział w krwa wych
wal kach o Koł biel pod Miń skiem Ma zo -
wiec kim. Na stęp nie przez miej sco wo ści
Nur, Czy żew i Za mbrów do tarł 24 sierp -
nia do gra ni cy Prus Wschod nich i zo stał
prze trans por to wa ny do Brze ścia Li tew -
skie go. Stąd 56 Pułk Pie cho ty ru szył
do wal ki pod Ko bry niem, La sko wem, a 17
wrze śnia od niósł po cięż kim star ciu zwy -
cię stwo w re jo nie Be re zy i Bo sia cza, zdo -
był Ba ra no wi cze, Snów i – prze mie rza jąc
trakt miń ski – sfor so wał rze kę Ptycz. 15
paź dzier ni ka wraz z 55 Puł kiem Pie cho ty
za jął Mińsk, z któ re go po za war ciu ro zej -
mu wy ru szył przez Stołp ce w re jon Mi ru,
a na stęp nie do Nie świe ża.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

HISTORIA

98. rocznica Cudu na Wisłą

W lip cu Sto wa rzy sze nie Ab sol wen -
tów i Przy ja ciół ZSP nr 2 w Kro to szy -
nie po raz ko lej ny zor ga ni zo wa ło
obóz gór ski. W Pie ni nach, Gor cach
i Be ski dzie Są dec kim ak tyw nie wy -
po czy wa li ucznio wie szkół z te re nu
na szej gmi ny. 

Go ści ny uczest ni kom obo zu uży czył
Ośro dek Wy po czyn ko wy „So ko li ca”
w Kro ścien ku nad Du naj cem. W trak cie
gór skich wę dró wek mło dzież zdo by ła naj -
wyż szy szczyt Pie nin – Trzy Ko ro ny, gdzie
z plat for my wi do ko wej roz ta cza się wspa -
nia ły wi dok na pie niń ski prze łom Du naj ca. 

W na stęp nych dniach wę drów ki wio -
dły szla ka mi Be ski du Są dec kie go. Kro to -
szy nia nie zdo by li m. in. Ja wo rzy nę Kry -

nic ką i do tar li do pięk nie po ło żo ne go
schro ni ska na Ha li Ła bow skiej.

W desz czo we dni, któ rych nie bra ko -
wa ło, zwie dza li lo kal ne atrak cje tu ry stycz -
ne, m. in. za mek w Czorsz ty nie i drew nia -
ny ko śció łek w Dęb nie. By li tak że w ter -
mach w po bli skiej Biał ce Ta trzań skiej. 

Uczest ni cy i or ga ni za to rzy obo zu
skła da ją po dzię ko wa nia wła dzom Kro -
to szy na za fi nan so we wspar cie pro jek tu
oraz wszel ką po moc w je go zor ga ni zo -
wa niu. Głów nym ce lem za jęć pro fi lak -
tycz nych, or ga ni zo wa nych w trak cie wy -
jaz du, by ło zwięk sze nie świa do mo ści
za gro żeń pły ną cych z nad mier ne go wy -
ko rzy sta nia środ ków ko mu ni ka cji elek -
tro nicz nej.

OPRAC.(NO VUS)

WAKACJE

Beskid bez kitu
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W mi nio ny week end od był się XXXI
Zlot Mo to cy kli Cięż kich i We te ra nów,
or ga ni zo wa ny przez klub mo to cy klo -
wy OLD TI MERS. Tra dy cyj nie od by ła
się pa ra da ma szyn po oko licz nych
miej sco wo ściach i uli cach Kro to szy -
na. Te ren zlo tu wy dzie lo ny był
przy ul. Spor to wej, gdzie mo gły wje -
chać mo to cy kle o po jem no ści po wy -
żej 600 cm3. 

Uczest ni cy zlo tu przy by li do Kro to -
szy na już w piąt ko we po po łu dnie. Wie -
czo rem na sce nie za gra ły dla nich ze spo -
ły 18 mi nut, Man son Band i aGa in.

Na stęp ne go dnia miesz kań cy mo gli
po dzi wiać im po nu ją cą pa ra dę mo to cy kli
uli ca mi Kro to szy na i oko licz nych wsi. Po -
tem sta lo we ma szy ny za pre zen to wa no
na tar go wi sku miej skim. Tra dy cyj nie do -
ko na no wy bo ru naj ład niej sze go po jaz du
zlo tu. W tym ro ku na gro dę zgar nął wła -
ści ciel nie miec kie go Zündap pa 200
z 1928 ro ku. Pu char lau re ato wi wrę czył
w imie niu bur mi strza Mi chał Ku rek, na -
czel nik Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal -
nej, Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa
Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie.

Za kła dy pro du ku ją ce mo to cy kle
Zündapp zo sta ły za ło żo ne 17 wrze -

śnia 1917 r. Zwy cię ski mo to cykl jest bar -
dzo rzad kim eg zem pla rzem i mi mo swo -
ich lat zna ko mi cie się pre zen tu je i słu ży
wła ści cie lo wi. Do dzi siaj przy pusz czal nie
zo sta ło tyl ko kil ka na ście sztuk te go po jaz -
du.

Zwień cze niem so bo ty by ła wspól na
za ba wa uczest ni ków na kon cer cie. Za gra -
ły ka pe le Pa to lo gia, Re gres, The Blu es Sta -
tion Dżem Co ver Band. W nie dzie lę im -
pre za się za koń czy ła i mo to cy kli ści uda li
się do do mów.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA i FILM 
na wwww. fa ce bo ok. com/glo kal na

oraz www.glo kal na.pl
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12 sierp nia w Ko by li nie od był się XXVII
Prze gląd Ze spo łów Chó ral nych z klu -
bów se nio ra. Or ga ni za to rem wy da rze -
nia był Klub Se nio ra „Zło ty Wiek”.

W im pre zie udział wzię ły ze spo ły: Fa -
mi lia Ku kli nów, Po god ni Kro to szyn, Ra -
zem Raź niej Dłu gie Sta re, Pod Klo nem
Miej ska Gór ka, Ba bie La to Żer ków, Głu -
cho wia nie Głu chów, Har fa Ko by lin. 

Prze gląd otwo rzył To masz Le siń ski,
bur mistrz Ko by li na. Na za koń cze nie im -
pre zy Te re sa Łu ko wiak, pre zes Klu bu Se -
nio ra w Ko by li nie, wrę czy ła przed sta wi -
cie lom po szcze gól nych ze spo łów pa miąt -
ko we ser ca i dy plo my. 

(NO VUS)

KOBYLIN

Festiwal zespołów chóralnych

MOTORYZACJA

Stalowe maszyny opanowały nasze miasto
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Sier pień to czas tra dy cyj nych do ży -
nek, czy li świę ta plo nów. W ostat nich
dniach na te re nie na sze go po wia tu
od by ło się wie le uro czy sto ści do żyn -
ko wych – miej sko -gmin nych czy wiej -
skich. Miesz kań cy po szcze gól nych
miej sco wo ści tłum nie przy by wa li
na uro czy sto ści, by wspól nie świę to -
wać, tym bar dziej że po go da ca ły
czas sprzy ja ple ne ro wym im pre zom.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIE i FILMY znajdziecie
na wwww.facebook.com/glokalna 

i www.glokalna.pl.

POWIAT

Sierpień – dożynkowy czas

Gorzupia. Podczas Mszy świętej zwrócono uwagę na kwestię silnej
wspólnoty lokalnej.

Biały Dwór. W trakcie gminnych dożynek odbył się przemarsz
mieszkańców sołectw gminy Koźmin Wlkp.

Łagiewniki. Występy artystyczne w strojach ludowych.Wielowieś. Na wszystkich uroczystościach dożynkowych nie brakowało władz samorządowych.

Rozdrażew. Dzielenie się chlebem to tradycja dożynek. Trzemeszno. Zajęcia dla dzieci z królikiem.

Perzyce. Występ Kapeli znad Baryczy dla mieszkańców gminy Zduny.Kobylin. Poświęcenie wieńców dożynkowych w trakcie gminnego święta plonów.
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Mo bil ny, przy łóż ko wy apa rat RTG,
dwa apa ra ty do znie czu leń ogól -
nych, trzy de fi bry la to ry – to tyl ko
część sprzę tu me dycz ne go, któ ry za -
ku pio ny zo stał dla Szpi tal ne go Od -
dzia łu Ra tun ko we go w Kro to szy nie
w ra mach pro jek tu z do fi nan so wa -
niem unij nym. 

Kon fe ren cja pra so wa pod su mo wu ją -
ca pro jekt od by ła się 14 sierp nia na te re -
nie kro to szyń skie go SOR -u. Uczest ni czy -
li w niej Da riusz Mar kow ski – za stęp ca
dy rek to ra SP ZOZ w Kro to szy nie ds.
tech nicz no -in we sty cyj nych, Mar ty na
Mar ci niak – oso ba od po wie dzial na
za pro jek ty unij ne w SP ZOZ, Ali na Kor -
czak – pie lę gniar ka od dzia ło wa SOR, lek.
Ma riusz Ko wal ski – kie row nik SOR,
a tak że Sła wo mir Pa łasz – rzecz nik pra so -
wy szpi ta la. 

Da riusz Mar kow ski stwier dził, że za -
ku pio ny no wo cze sny sprzęt zwięk sza bez -
pie czeń stwo pa cjen tów przyj mo wa nych
na SOR. Szpi tal otrzy mał po tęż ny za -
strzyk pie nię dzy, a w efek cie pod niósł się
stan dard sprzę tu. D. Mar kow ski po wie -
dział, że nie jest to pierw szy pro jekt z do -
fi nan so wa niem unij nym, zre ali zo wa ny
przez szpi tal w ra mach pro gra mu In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko. W 2011 r. dzię ki

do ta cji unij nej z te go źró dła roz bu do wa -
no i do po sa żo no wła śnie SOR, na to miast
w 2013 przy szpi ta lu wy bu do wa no lą do -
wi sko dla śmi głow ców ra tun ko wych LPR.

Pro jekt pod na zwą „Do po sa że nie
w sprzęt me dycz ny Szpi tal ne go Od dzia łu
Ra tun ko we go SP ZOZ w Kro to szy nie
w ce lu po pra wy ja ko ści usług i zwięk sze -
nia bez pie czeń stwa zdro wot ne go” re ali -
zo wa ny był w ra mach Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko na la -
ta 2014-2020; Oś prio ry te to -
wa IX – Wzmoc nie nie stra te gicz nej in -
fra struk tu ry ochro ny zdro wia; Dzia ła -
nie 9.1. – In fra struk tu ra ra tow nic twa
me dycz ne go. Cał ko wi ta war tość wy nio -
sła 1 290 085,94 zł przy 85-pro cen to -
wym do fi nan so wa niu (1 103 543,47 zł)
i wkła dzie wła snym w kwo -
cie 195 542,47 zł. 

– Dzię ki do fi nan so wa niu uda ło się
za ku pić dwie sztu ki apa ra tu do znie czu -
la nia, apa rat RTG przy łóż ko wy jezd ny,
trzy de fi bry la to ry, pięć kar dio mo ni to rów,
sześć pomp in fu zyj nych, re spi ra tor trans -
por to wy i sta cję do ku ją cą do pomp in fu -
zyj nych – oznaj mił Sła wo mir Pa łasz,
rzecz nik pra so wy SP ZOZ w Kro to szy nie. 

W trak cie spo tka nia za pre zen to wa no
no wy sprzęt. Je go dzia ła nie omó wi ła Ali -
na Kor czak. Jak za zna czy ła, za ku pio ny

sprzęt w du żym stop niu uła twi ra to wa nie
ży cia pa cjen tom, któ rzy tra fia ją na SOR.
Jest nie zwy kle po moc ny w pra cy wy kwa li -
fi ko wa ne go per so ne lu. – Ten sprzęt po -
ma ga oce nić stan ukła du od de cho we go,
umoż li wia mo ni to ro wa nie pa cjen tów
w sta nie cięż kim, po zwa la na szyb ką dia -
gno sty kę z wdro że niem le cze nia w jak naj -
krót szym cza sie czy uspraw nia nia po da -
wa nia le ków oraz ich daw ko wa nia – wy ja -
śni ła pie lę gniar ka. Z ko lei Mar ty na Mar ci -
niak oznaj mi ła, że wkład wła sny wy ge ne -
ro wa ny zo stał z bu dże tu szpi ta la,
a nie – jak to by wa ło wcze śniej przy po -
dob nych pro jek tach – z do ta cji od Sta ro -
stwa Po wia to we go w Kro to szy nie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SZPITAL

Nowy sprzęt dla SOR-u

Czę sto dzwo ni cie do nas z roz ma ity -
mi za py ta nia mi, np. czy zna my wy -
so kiej kla sy hy drau li ka, do staw cę
pie ców ga zo wych etc. So lid nych fa -
chow ców nie brak tak że w bran ży
pod ło go wej. Dla te go też dziś do py -
tu je my na szych Part ne rów – fir mę
Pro mis Wo od – o moż li wo ści pro -
mo cyj ne, ja kie są do stęp ne w okre -
sie let nim.

Mó wi Zbi gniew Dur ka, kie row nik
sprze da ży kra jo wej Pro mis Wo -
od. – Sza now ni Pań stwo, je ste śmy pol -
ską mar ką, spe cja li zu ją cą się w pro duk -
cji pod łóg drew nia nych, wy ko na nych
z dę bu, je sio nu i orze cha ame ry kań skie -
go. Je den z za kła dów pro duk cyj nych
umiej sco wio ny jest w Ko by li nie, gdzie
pra cu je my dla Pań stwa od ro ku 2003.
Na naj bliż szy kwar tał Pro mis Wo od
przy go to wa ło dla Klien tów cie ka wą
ofer tę pod ką tem czę ści asor ty men tu.
Pro po nu je my Pań stwu pro mo cję zwią -
za ną z de ska mi pod ło go wy mi, za chę ca -
jąc jed no cze śnie do za po zna nia się z ca -
łą ga mą pro duk to wą, któ ra jest do stęp -
na na www.jppro mis.pl. 

Je ste śmy pręż nie roz wi ja ją cym się
pro du cen tem pod łóg drew nia nych, li -
tych i war stwo wych. Za wsze sta ra my się
iść z du chem cza su, wy prze dzać ry nek,
sta le po sze rza jąc swój asor ty ment. Po -
sia da my pod ło gi o sze ro kiej ga mie wy -
koń czeń, a na sza bo ga ta ofer ta cie szy się
uzna niem od bior ców. Przy go to wu je my
go to we pod ło gi war stwo we i li te. W na -
szej pra cy sta wia my na ja kość, dzię ki
cze mu mo że my śmia ło stwier dzić, iż
two rzy my wy łącz nie pro duk ty o naj -
wyż szej kla sie, a na sze na tu ral ne pod ło -
gi drew nia ne po zwa la ją na wy ko na nie
zin dy wi du ali zo wa nej prze strze ni do ży -
cia na naj wyż szym po zio mie.

Do na szych klu czo wych pro duk tów
na le żą róż no rod ne par kie ty oraz de ski
war stwo we o roz ma itym wy koń cze niu.
Dla te go też w okre sie let nim sta wia my
na na tu ral ne de ski pod ło go we, któ re są
do na by cia w oka zyj nych ce nach – już
od 45zł/m2 brut to.

Owe pro duk ty moż na na być bez po -
śred nio w za kła dzie, umiej sco wio nym
w Ko by li nie przy ul. Ko le jo wej 21
(+48 65 548 24 57).

(RED.)

PODŁOGA

Oferta specjalna 
Promis Wood
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We wto rek, 14 sierp nia, w kro to szyń -
skim Mu zeum Re gio nal nym im. Hie -
ro ni ma Ław ni cza ka od był się wer ni -
saż wy sta wy oraz kon cert mu zycz ny.
Oka zją do te go by ło 10-le cie Sto wa -
rzy sze nia Klub ART.

Na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta ły
rzeź by, pła sko rzeź by, gra fi ki i fo to gra fie, wy -
ko na ne w mi nio nej de ka dzie przez człon ków
sto wa rzy sze nia i uczest ni ków warsz ta tów. 

Spo tka nie pro wa dził Bar tosz Ble cha,
fo to graf i jed no cze śnie pre zes Sto wa rzy -
sze nia Klub ART. Po dzię ko wał licz ne mu
gro nu spon so rów za wspar cie w or ga ni za -
cji pro jek tów. Za zna czył, że nad rzęd nym
ce lem sto wa rzy sze nia jest roz wi ja nie po -
ten cja łu lo kal ne go śro do wi ska i pod no sze -
nie wraż li wo ści oraz kom pe ten cji spo łecz -
no ści lo kal nej.

– Przez de ka dę ist nie nia sto wa -
rzy sze nia uda ło nam się wspól nie
uczest ni czyć w po nad 70 pro jek tach
ar ty stycz nych. Wy ko na li śmy ol brzy -
mią pra cę. Or ga ni zo wa li śmy przed się -
wzię cia re gio nal ne, ogól no pol skie,
a na wet mię dzy na ro do we. Na wszyst -
kie pro jek ty prze zna czo no łącz nie
kwo tę rzę du 985 tys. zł – oznaj mił
Bar tosz Ble cha.

Sło wa uzna nia dla człon ków Klu bu
ART po pły nę ły rów nież od przed sta wi -
cie li władz miej skich i po wia to wych
w oso bach wi ce sta ro sty Paw ła Ra do jew -
skie go oraz Jac ka Kę py, na czel ni ka Wy -
dzia łu Pro mo cji i Współ pra cy Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie.

Zwień cze niem uro czy sto ści był kon -
cert skrzyp co wy Zu zan ny Wa sie lew skiej.

(NO VUS)

JUBILEUSZ

10-lecie Klubu ART

W mi nio nym ty go dniu pre mier Ma -
te usz Mo ra wiec ki ogło sił ter min wy -
bo rów sa mo rzą do wych. Do urn pój -
dzie my 21 paź dzier ni ka, a dru ga tu -
ra wy bo rów od bę dzie się dwa ty go -
dnie póź niej, czy li 4 li sto pa da.

Wy bo ry sa mo rzą do we od bę dą się
przy zmie nio nym ko dek sie wy bor czym.
Jed no man da to we Okrę gi Wy bor cze bę dą
obo wią zy wać w gmi nach za miesz ka nych
przez nie wię cej niż 20 tys. miesz kań ców.
Ozna cza to, że na przy kład w Kro to szy nie
za sto so wa na bę dzie za sa da pro por cjo nal -
no ści (ilość gło sów od da nych na li stę da -
ne go ko mi te tu).

Do 17 wrze śnia po trwa re je stra cja
kan dy da tów na rad nych, a na pre zy den -
tów, bur mi strzów i wój tów do 26 wrze -
śnia. Te go sa me go dnia Pań stwo wa Ko mi -
sja Wy bor cza w dro dze lo so wa nia przy -
dzie li nu me ry li stom z na zwi ska mi kan -

dy da tów do sej mi ków wo je wódz kich. Ko -
lej nym kro kiem bę dzie przy dzie le nie,
przez ko mi sa rzy wy bor czych, ta kich nu -
me rów na po zio mie po wia tów.

(NO VUS)

WYBORY

W październiku pójdziemy do urn
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W mi nio ny week end cen trum Kro to -
szy na po raz ko lej ny opa no wa li świa -
to wej kla sy ko mi cy, akro ba ci, żon -
gle rzy, ilu zjo ni ści czy mu zy cy. Krót ko
mó wiąc, Bu sker Bus, czy li Mię dzy na -
ro do wy Fe sti wal Sztu ki Ulicz nej, po -
now nie za go ścił w na szym mie ście.
Or ga ni za to rem wy da rze nia był Kro -
to szyń ski Ośro dek Kul tu ry. By ła
to XXII edy cja fe sti wa lu.

Ar ty ści, któ rzy przy by li z róż nych
stron świa ta, po ka za li, że nie bo ją się wy -
zwań. Pod czas wy stę pów udo wad nia li, 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 to wał 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 nił, że moż na po ły kać
mie cze, jed no cze śnie wy ko nu jąc sal ta.
Sal wy śmie chu wy wo ły wał wśród wi -
dzów po cho dzą cy z Ma ce do nii Gjur ci no -
vsky, a do świa ta ilu zji za pro sił Bra zy lij -
czyk Dio go Alva res. Nie za bra kło rów nież
wy stę pów mu zycz nych, choć by w wy ko -
na niu wę gier skie go du etu Csil la & An na
czy Li ght Chi li z Włoch. 

Nie spo sób wy mie nić tu wszyst kich
ar ty stów, ale każ dy z nich był wy jąt ko wy.

Fe sti wal cie szył się ogrom nym za in te re so -
wa niem kro to szy nian. Wszyst kie wy stę -
py oglą da ła licz na gru pa wi dzów. A nie -
zwy kli ar ty ści ulicz ni po raz ko lej ny pod -
bi li ser ca miesz kań ców na sze go mia sta.

Bu sker Bus to fe sti wal ty po wo 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 pre zen ta cje 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 wy na gro dze niem ar ty stów
ulicz nych jest to, co zo sta nie wrzu co ne
do ka pe lu sza. Kro to szy nia nie czy ni li to
na der chęt nie.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIE i FILM znaj dzie cie
na www.glo kal na.pl oraz www.fa -

ce bo ok.com.glo kal na

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
21-23 sierpnia
godz. 10.00 – MŁODZI TYTANI: AKCJA! FILM –
USA, animowany, 92' - 2D dubbing
godz. 14.30 – SAMSON – RPA/USA, film akcji, 110'
- 2D napisy
godz. 16.30 – MŁODZI TYTANI: AKCJA! FILM –
USA, animowany, 92' - 2D dubbing

godz. 18.15 – MAMMA MIA: HERE WE GO
AGAIN – USA, komedia/musical, 116' – 2D napisy
godz. 20.30 – MAMMA MIA: HERE WE GO
AGAIN – USA, komedia/musical, 116' – 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.  
25 sierpnia 
Turniej par rozpoczynający nowy sezon
Krotoszyńskiej Ligi Darta w klubie Bila. 

Do 28 sierpnia

„Sposób na dobre wakacje” – Krotoszyńska 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.

1 września 

Czwarty koncert z cyklu WIĘC WIEC! na

krotoszyńskim rynku. Wystąpią: Positive, Lao Che

oraz Czesław Śpiewa. 

Lutogniew

2 września

Dożynki Powiatowe

BUSKERBUS

Uliczni artyści zdobyli serca krotoszynian



Ma ciej Kę dzier ski i An drzej Kaź -
mier czak wy gra li tur niej te ni sa
ziem ne go, któ ry zor ga ni zo wa ło Ple -
szew skie Sto wa rzy sze nie Te ni so we.
W fi na le za wo dów „na 102” ostrow -

sko -kro to szyń ski du et po ko nał ry -
wa li ze Zduńskiej Woli. 

W szran ki sta nę ło sześć du -
etów. – Zgod nie z re gu la mi nem każ dy

z te amów mu siał mieć łącz nie po nad 100
lat – mó wi W. Ber ger, któ ry grał w pa rze
z W. Wro nec kim. – W fa zie gru po wej po -
ko na li śmy Kuź niac kie go i Szy mo nia ka
z Ple sze wa oraz Bo ro dę i Pra czy ka z Koź -
mi na. W pół fi na le kro to szyń scy te ni si ści
nie spro sta li Ja ro so wi i No ga li, prze gry wa -
jąc 0: 2 (6: 7, 3: 6). W me czu o trze cie
miej sce na si te ni si ści po raz dru gi po ko na -
li Kuź niac kie go i Szy mo nia ka (6: 1, 6: 1).

W dru giej gru pie A. Kaź mier czak i M.
Kę dzier ski ogra li Ja ro sa i No ga lę oraz Szku -
dlar ka i Bo ga cza. W pół fi na le nie da li szans
Kuź niac kie mu i Szy mo nia ko wi (6: 1, 6: 2),
a w fi na le po now nie oka za li się lep si od du -
etu Ja ros / No ga la, zwy cię ża jąc 2: 1
(6: 4, 5: 7, 10: 8). (GRZE LO)

13Sport
TENIS ZIEMNY

Turniej dla doświadczonych

Za wod ni cy UKS Olim pij czyk Sul mie -
rzy ce w dniach 6-12 sierp nia prze by -
wa li na obo zie za pa śni ków i za pa śni -
czek w miej sco wo ści Mię dzy wo dzie.
Łącz nie na zgru po wa nie przy by -
ło 105 mło dych adep tów za pa sów
z ca łej Wiel ko pol ski.

Na obóz po wo ła na zo sta ła ka dra Wiel -
ko pol ski dziew cząt, za któ rą od po wie dzial -
ny jest tre ner An drzej Er bert z Po zna nia.

Ka dra tre ner ska na obo zie pra co wa ła
na peł nych ob ro tach. Opie kę nad za wod -

ni ka mi spra wo wa li Da riusz Grzy wiń ski
(tre ner ka dry na ro do wej se nio rów i ju nio -
rów), Mie czy sław Cho micz, A. Er bert,
Ro man Kró liń ski i Ra fał Pa ta las.

– Prze pięk na po go da to wa rzy szy ła
nam przez ca ły czas. Tre nin gi mo gły więc

bez prze szkód od by wać się na pla ży, a po -
po łu dnia mi na ma cie. Pod czas ćwi czeń
za pa śni cy po zna wa li no we tech ni ki i do -
sko na li li zna ne im chwy ty – mó wi R. Pa -
ta las, tre ner UKS Olim pij czyk.

(AN KA)

ZAPASY

Zawodnicy Olimpijczyka na obozie
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W pierw szym me czu na wła snym
obiek cie w tym se zo nie li go wym
Astra Kro to szyn prze gra ła z Tu -
rem 1921 Tu rek 0: 2. Ozdo bą spo -
tka nia by ło tra fie nie Ma te usza No -
wa ka, któ ry ścią gnął przy sło wio wą
pa ję czy nę z bram ki go spo da rzy. 

Mecz nie źle za czę li pod opiecz ni tre -
ne ra Krzysz to fa We wió ra. Łu kasz Bu -
dziak był bli ski po ko na nia bram ka rza
go ści, ude rza jąc zza po la kar ne go, ale pił -
kę z li nii bram ko wej wy bił je den z de fen -
so rów. Na po cząt ku dru giej po ło wy
świet nej oka zji nie wy ko rzy stał Da mian

Gme rek, prze gry wa jąc po je dy nek
z bram ka rzem przyjezdnych. Po chwi li
zna ko mi ty strzał od dał Ma te usz No wak,
a gol ki per Astry, Bar tosz Ja rysz, zdo łał
za le d wie mu snąć pił kę, któ ra wpa dła
w sa mo „okien ko”. 

Kro to szy nia nie mie li szan se na wy -
rów na nie, lecz po ude rze niu Szy mo na Po -
low czy ka pił ka tra fi ła w słu pek, a po strza -
le gło wą wpro wa dzo ne go z ław ki Ję drze ja
Pacz ko wa wy śmie ni tą in ter wen cją po pi -
sał się bram karz Tu ra. 

Wy nik kon fron ta cji usta lił w koń -
ców ce Ad rian Fet, wy ko rzy stu jąc do gra -
nie z bocz ne go re jo nu bo iska. 

(GRZE LO)
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Piast Ko by lin prze grał w mi nio ną
śro dę na wy jeź dzie z Or łem Mro -
czeń 0: 1. W koń ców ce me czu go la
na wa gę zwy cię stwa strze lił dla miej -
sco wych Ka mil Ju ra sik.

Pod opiecz ni tre ne ra Paw ła Ja na sa
mu sie li zmie rzyć się nie tyl ko z ry wa la mi,
ale rów nież z fa tal ną mu ra wą, ja ką za sta li
w Mro cze niu. Jak zgod nie przy zna wa -
li – na wet w okrę gów ce nie mie li do czy -
nie nia z tak źle przy go to wa ną na wierzch -
nią. Mi mo te go pierw sza po ło wa na le ża ła
do przy jezd nych, ty le że do brych sy tu acji
nie wy ko rzy sta li Pa tryk Ka miń ski, To -
masz Ko kot, Do mi nik Sne la oraz Mi ro -
sław Kaź mier czak.

Po zmia nie stron prze wa ża li go spo da -
rze. Gdy wy da wa ło się, że spo tka nie za koń -
czy się bez bram ko wym re mi sem, błąd po -
peł nił je den z gra czy Pia sta. W re zul ta cie te -
go pił kę w po lu kar nym prze jął Ka mil Ju ra -
sik i po tęż nym ude rze niem po słał ją do siat -
ki, za pew nia jąc swo jej dru ży nie zwy cię stwo. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Tur za silny dla Astry
PIŁKA NOŻNA

Niewykorzystane 
sytuacje się zemściły

Od wy jaz do we go zwy cię stwa roz po -
czę ła no wy se zon dru ży na Bia łe go
Or ła Koź min Wlkp. Pod opiecz ni tre -
ne ra Da riu sza Ma cie jew skie go wy -
gra li z Pia stem Cze ka nów 2: 1 po go -
lach Łu ka sza Ko nop ki i Woj cie cha
Ka miń skie go.

W okre sie let nim do eki py z Koź mi -
na Wlkp. do łą czy li Pa tryk Bier ła i Ma te -
usz Urny. Do dat ko wo za rząd klu bu po -
sta rał się, aby w ze spo le po zo sta li Łu kasz
Ko nop ka i Łu kasz Ba strzyk. Mecz w Cze -
ka no wie był bar dzo cie ka wy dla ki bi ców. 

– Mu ra wa by ła bar dzo do brze przy go -
to wa na, co po zwa la ło na kre owa nie do -
brych ak cji – po wie dział Pa tryk Szulc, gol -
ki per Or łów. – Obie dru ży ny mia ły spo ro
sy tu acji. Nie skrom nie mo gę przy znać, że
mia łem dzi siaj dzień ko nia i po mo głem ze -
spo ło wi w od nie sie niu zwy cię stwa – do dał. 

W 13. mi nu cie do środ ko wa nie Woj -
cie cha Ka miń skie go sku tecz nie sfi na li zo -
wał Ł. Ko nop ka. W 74. mi nu cie Piast do -
pro wa dził do re mi su. Wpraw dzie
przy pierw szym ude rze niu świet nie spi -
sał się P. Szulc, ale wo bec do bit ki Kac pra
Grzmi la był już bez rad ny.

Or ły bły ska wicz nie od po wie dzia ły.
Po do środ ko wa niu z rzu tu roż ne go pił kę
wy bi li de fen so rzy Pia sta, ale do padł
do niej W. Ka miń ski. Po je go ude rze niu
fut bo lów ka od bi ła się od jed ne go z gra czy
Pia sta i zmy li ła bram ka rza.

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Udana inauguracja Orłów 

11 sierp nia w Słup cy od był
się X Bieg o Laur Świę te go Waw rzyń -
ca. Ry wa li zo wa no na dy stan -
sie 10 km. Do zma gań przy stą pi ły
ro dzi ny Olej ni cza ków oraz Mrocz -
kow skich, któ re kon ku ro wa ły w Mi -
strzo stwach Pol ski Mał żeństw. 

Na li nii me ty za mel do wa ły się 304
oso by. Naj szyb ciej 10-ki lo me tro wą tra sę
po ko nał Ad rian Ża kow ski z cza -
sem 33: 19. Wśród ko biet naj lep sza by ła
Ka ta rzy na Wer ner z wy ni kiem 38: 47. 

W bie gu star to wa ło czwo ro przed sta -

wi cie li po wia tu kro to szyń skie go. Ka rol
Olej ni czak upla so wał się na 29. po zy cji
(38: 53), a Ka rol Mrocz kow ski (42: 09)
za jął 59. miej sce. Na dal szych lo ka tach
zna la zły się ich mał żon ki – Jo an na Olej -
ni czak (244. miej sce – 55: 20) oraz Ma ri -
ka Mrocz kow ska (248. miej sce – 55: 40). 

Przy oka zji prze pro wa dzo no Mi -
strzo stwa Pol ski Mał żeństw. Spo śród
ok. 50 star tu ją cych du etów or ga ni za to rzy
na gro dzi li 17 naj lep szych. Pań stwo Olej -
ni cza ko wie upla so wa li się na 16. po zy cji,
a pań stwo Mrocz kow scy na 19.

(GRZE LO)

BIEGI

Małżeńskie zmagania w Słupcy

Astra Krotoszyn – Tur 1921 Turek
0:2 (0:0)

BRAMKI: 0:1 – Mateusz Nowak (48’),
0:2 – Adrian Fet (90’) 
ASTRA: Jarysz – Olejnik, Jankowski,
Reyer, Polowczyk – Juszczak, Krystek,
Piwowar, Mat. Marciniak (65’ Paczków),
Budziak – Gmerek

Orzeł Mroczeń - Piast Kobylin 1:0 (0:0)
BRAMKA: 1:0 – Kamil Jurasik (84’)  
PIAST: B. Kubiak – K. Kubiak, Wosiek,
Snela, Kłos – Szymanowski, Olikiewicz
(90’ E. Jędrzejak), Mat. Wachowiak,
Kaźmierczak (92’ K. Jędrzejak) – Kokot,
Kamiński 

Piast Czekanów - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 1:2 (0:1)

BRAMKI: 0:1 – Łukasz Konopka (13’),
1:1 – Kacper Grzmil (74’), 1:2 –
Wojciech Kamiński (75’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Bierła (70’
Juskowiak), Kaczmarek, Maciejewski,
Konopka – Miedziński, Błażejczak, Lis,
Kamiński, Wosiek (90’ Kaczyński) - M.
Szulc (80’ A. Leoniak) 



Jak co ro ku 15 sierp nia, a więc
w Świę to Woj ska Pol skie go, w Ko by -
li nie od był się Bieg im. Mar szał ka Jó -
ze fa Pił sud skie go. W XXVII edy cji
bie ga cze mie li do po ko na nia jed ną
pę tlę o dłu go ści 15 km. Wy star to wa -
ło 220 za wod ni ków i za wod ni czek.

Uro czy ste go otwar cia im pre zy do ko -
nał To masz Le siń ski, bur mistrz Ko by li na.
Na je go sy gnał 220 uczest ni ków ru szy ło
na 15-ki lo me tro wą tra sę. Zwy cię żył bie -

gacz z Ukra iny, Paw lo Olij nyk (KB Ra -
wicz), któ ry rok te mu rów nież był naj lep -
szy. Trium fa tor uzy skał czas 49: 40 i wy -
prze dził dru gie go na me cie Sier hie ja
Krau che nię (Achil les Lesz no) o mi nu tę
i dwa dzie ścia se kund. Na trze cim stop niu
po dium sta nął Alek siej Amel chan ka
(Achil les Lesz no) z wy ni kiem 54: 21. 

W gro nie ko biet naj lep sza by ła Oksa -
na Yur chuk, z cza sem 59: 08 (22. lo ka ta
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej), wy prze dza jąc
Swie tła nę Olij nyk (28. w kla sy fi ka cji ge -

ne ral nej) z wy ni kiem 1: 02: 14 i Da nu tę
Pi sko row ską (32. w kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej) – 1: 04.02. 

Spo śród za wod ni ków z na sze go po -
wia tu naj le piej spi sał się ko by li nia nin,
Mar cin Chle bow ski, któ ry uzy skał
czas 58: 47, co da ło mu 20. miej sce. Je go
te am – Gla dia to rzy – w kla sy fi ka cji dru -
ży no wej upla so wał się na pierw szej po zy -
cji. Z ko lei trze cią lo ka tę za jął KS Kro tosz. 

Tra dy cyj nie, prócz bie gu głów ne go,
prze pro wa dzo no bie gi ma łe dla dzie ci
i mło dzie ży.

(GRZE LO)
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W Lu bo mie rzu od był się II Ma ra ton
Szo so wy „Kar gu la i Paw la ka”. Sła ba
or ga ni za cja za wo dów spo wo do wa ła
nie ma łe za mie sza nie wśród uczest -
ni ków, co prze ło ży ło się na koń co we
wy ni ki. Żad ne mu z na szych ko la rzy
nie uda ło się sta nąć na po dium
w swo jej ka te go rii wie ko wej. 

– De kla ro wa ny dy stans gi ga
to 196 km – oznaj mia Ar tur Pa te -
rek. – Przed star tem zmie nił się
na 2x76 km, a w trak cie ma ra to nu, po -

przez na ma lo wa ne strzał ki i kie ro wa nie
stra ża ków, fi nal nie wy szły 162 km.
Wszyst ko to plus stres i brak moż li wo ści
od po wied nie go roz ło że nia sił na tra sie
skut ko wa ło dzi wacz ny mi wy ni ka mi. 

Na krót szym z dy stan sów (72-73
km) star to wa li Piotr Ty ra kow ski oraz Ka -
rol Ba na szek. Pierw szy z wy mie nio nych
za no to wał czas 3: 29: 43, zaj mu jąc 86.
miej sce w open i 17. w ka te go rii M5. Ba -
na szek z re zul ta tem 2: 24: 05 upla so wał
się na 14. po zy cji w open i 4. w M3. 

Na tra sie gi ga ry wa li zo wa li Krzysz tof

Ku bik i A. Pa te rek – Gru pa, w któ rej je -
cha łem, na jed nym ze skrzy żo wań zo sta ła
przez ob sta wę wy ści gu i stra ża ków po kie -
ro wa na w złą stro nę, przez co wy szedł
nam in ny dy stans – mó wi K. Ku -
bik. – Sko ry go wa no nam czas, do da jąc 30
mi nut. In ni do sta wa li po 40 czy na wet 70
mi nut. Na tra sie pa no wa ło za mie sza nie.
Ozna ko wa nie by ło złe, ob słu ga ma ra to nu
nie wie dzia ła, gdzie nas po pro wa dzić.

W ta kim ba ła ga nie K. Ku bik uzy skał
czas 5: 24: 35 i za jął dzie wią te miej sce
w kla sy fi ka cji open oraz czwar te w gru pie

M2. Z ko lei A. Pa te rek ukoń czył wy ścig
z re zul ta tem 5: 51: 40, pla su jąc się na 12.
po zy cji w open i czwar tej w kat. M4. 

K. Ku bik utrzy mał trze cią lo ka tę
w Pu cha rze Pol ski Su per ma ra to nów Szo -
so wych i jest li de rem w ka te go rii wie ko -
wej do 30 lat. A. Pa te rek w swo jej gru pie

wie ko wej pla su je się na dru giej po zy cji. 
Ostat ni wy ścig z cy klu su per ma ra to -

nów od bę dzie się 1 wrze śnia w Choszcz -
nie na dy stan sie 221 km. – Pod czas za wo -
dów od by wał się Fe sti wal Fil mów Ko me -
dio wych w Lu bo mie rzu. Wjeż dża jąc
na li nię me ty, umiej sco wio ną na ryn ku,
mu sie li śmy uwa żać na prze cho dzą cych
spa ce ro wi czów. Na tra sie bra ko wa ło choć -
by jed ne go punk tu kon tro l ne go w new -
ral gicz nym miej scu. Tak pół żar tem, pół
se rio – gdy by ktoś po star cie po szedł
do ki na na dwie ko me die, a na stęp nie
po pię ciu go dzi nach zgło sił się na me tę, to
wy gra ną miał by w kie sze ni... – spu en to -
wał A. Pa te rek. 

(GRZE LO)

KOLARSTWO

Komediowy maraton w Lubomierzu

XXVII BIEG PIŁSUDSKIEGO

Olijnyk ponownie najszybszy w Kobylinie 

WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO
Czołowa dziesiątka
1.Pawlo Olijnyk (KB Rawicz) – 49:40
2.Sierhiej Krauchenia (Achilles Leszno) – 51:00
3.Aleksiej Amelchanka (Achilles Leszno) – 54:21
4.Aleksandr Kazymyrov (Parkun Kalisz) – 55:04
5.Sebastian Kapała (Ostoje) – 55:04
6.Marcin Karasiński (Parkun Kalisz) – 55:34
7.Damian Jarecki (Gladiatorzy) – 55:46
8.Rafał Czarnojańczyk (Ostrów Wlkp.) – 55:54
9.Wojciech Wenderski (Krobia) – 55:57
10.Michał Przerwa (Gladiatorzy) – 56:29

Kobiety
22.Oksana Yurchuk (Iwanofrankiwsk) – 59:08
28.Swietłana Olijnyk (KB Rawicz) – 1:02:14
32.Danuta Piskorowska (Żórawina Wrocław) – 1:04:02
Najlepsi z powiatu krotoszyńskiego
20.Marcin Chlebowski (Gladiatorzy) – 58:47
23.Krzysztof Maciejewski (KS Krotosz) – 59:18
29.Karol Olejniczak (KS Krotosz) – 1:03:42
Najlepsi z gminy Kobylin
20.Marcin Chlebowski (Gladiatorzy) – 55:44
48.Bartosz Ochocki (Kobylin) – 1:06:56
77.Grzegorz Grzempowski (Kobylin) – 1:11:41



Trzy gole w konfrontacji z Białym
Orłem Koźmin Wlkp. strzelił gracz
Raszkowianki Raszków, Patryk
Adamski. A mógł zdobyć więcej.
Koźminianie przegrali na własnym
obiekcie 1:4.

Mecz lepiej rozpoczęli miejscowi. W
25. minucie na prowadzenie
wyprowadził koźminian, po
indywidualnej akcji, Fabian Wosiek. Jak
się okazało, były to miłe złego początki.
Tuż przed przerwą do remisu
doprowadził Patryk Adamski, pokonując
bramkarza strzałem głową.  

Druga połowa należała już do
Raszkowianki. Dwa kolejne gole padły w

bardzo podobnych okolicznościach.
Obrońcy Białego Orła próbowali –
nieskutecznie - łapać rywali w pułapkę
ofsajdową, a ci wykorzystywali sytuacje
sam na sam z bramkarzem, kolejno
Damian Spaleniak i P. Adamski.

W 77. minucie P. Adamski po raz
trzeci tego dnia pokonał koźmińskiego
golkipera, wykorzystując dośrodkowanie
z prawej strony boiska. A już w niedzielę
derby powiatu. W Krotoszynie Astra
podejmować będzie Białego Orła. 

(GRZELO)

Dru gie wy jaz do we zwy cię stwo od nio -
sła w tym se zo nie Astra Kro to szyn.
Pod opiecz ni tre ne ra Krzysz to fa We -
wió ra po ko na li 2: 0 Zie lo nych Koź mi -
nek na ich te re nie. Go le strze li li Szy -
mon Jusz czak i Do mi nik Pi wo war. 

Kro to szy nia nie przy stą pi li do me czu
bez Da riu sza Rey era i Ję drze ja Pacz ko wa.
Po nad to w 25. mi nu cie spo tka nia kon tu -
zji na ba wił się Ka rol Kry stek i mu siał opu -
ścić plac gry. Mi mo tych trud no ści Astra
wy wal czy ła kom plet punk tów.

W 60. mi nu cie Adam Adam ski po -
dał na skrzy dło do Bar to sza Sta cho wia ka,
a ten wbiegł w po le kar ne, po czym wy co -
fał fut bo lów kę do Szy mo na Jusz cza ka,
któ ry po ko nał gol ki pe ra Zie lo nych. 

Pięć mi nut póź niej pił kę w po le
kar ne wrzu cił Szy mon Po low czyk, gło -
wą prze dłu żył Da mian Gme rek, a bę dą -
cy na siód mym me trze Do mi nik Pi wo -

war wpa ko wał ją do siat ki.  Go ście mie -
li spo ro pre ten sji do ar bi trów kon fron -
ta cji. W 69. mi nu cie za dwie żół te kart -
ki bo isko opu ścił Woj ciech Kranc.
W naj bliż szą nie dzie lę kro to szy nia nie
zmie rzą się na wła snym obiek cie z Bia -
łym Or łem Koź min Wlkp. Mecz roz -
pocz nie się o godz. 15.00.

(GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Zieloni nie dali rady Astrze

PIŁKA NOŻNA

Show Patryka Adamskiego

PIŁKA NOŻNA

Remis był blisko

Piast Ko by lin mu siał uznać wyż szość
Sta li Ple szew w trze ciej ko lej ce li gi
mię dzy okrę go wej. Pod opiecz ni Paw -
ła Ja na sa prze gra li na wy jeź dzie 1: 3,
choć by li bli scy wy wal cze nia punk tu,
bo wiem kil ka mi nut przed koń co -
wym gwizd kiem był re mis. 

Już w pierw szej mi nu cie gry świet ną
pa ra dą po pi sał się Bar tosz Ku biak. Z ko lei
po dwóch kwa dran sach bli ski szczę ścia
był Pa tryk Ka miń ski, ale je go strzał obro -
nił Pa tryk Le wic ki. Kie dy wy da wa ło się,
że do prze rwy utrzy ma się wy nik bez -
bram ko wy, Ja cek Pa cyń ski prze pro wa dził
in dy wi du al ną ak cję, koń cząc ją tech nicz -
nym ude rze niem z 20. me trów.

Przy jezd ni wy rów na li na po cząt ku
dru giej od sło ny. Za gra nie P. Ka miń skie go
wy ko rzy stał Ma te usz Oli kie wicz, po ko -
nu jąc bram ka rza Sta li. W dal szej fa zie me -
czu miej sco wi za cie kle ata ko wa li, a Piast
ogra ni czał się do kontr. Bar dzo do brze
w bram ce spi sy wał się B. Ku biak.

Gol ki per Pia sta ska pi tu lo wał do pie ro
w 84. mi nu cie po rzu cie kar nym, po dyk -
to wa nym za za gra nie rę ką. Sku tecz nym
eg ze ku to rem je de nast ki był Adam Woj -
cie chow ski. War to nad mie nić, iż ple sze -
wia nie już kil ka na ście mi nut wcze śniej
do ma ga li się rzu tu kar ne go za prze wi nie -
nie na Bła że ju Cie siel skim.

W do li czo nym cza sie gry wy nik spo -
tka ni usta lił J. Pa cyń ski, pa ku jąc pił kę
do pu stej bram ki. 

(GRZE LO)

Zieloni Koźminek - Astra Krotoszyn
0:2 (0:0)

BRAMKI: 0:1 – Szymon Juszczak (60’),
0:2 – Dominik Piwowar (65’)
ASTRA: Jarysz – Olejnik, Jankowski,
Adamski, Polowczyk – Juszczak, Krystek
(25’ Roszczak), Mat. Marciniak (46’
Stachowiak), Budziak, Piwowar (85’
Wojtkowiak) – Gmerek 

Stal Pleszew - Piast Kobylin 
3:1 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Jacek Pacyński (38’),
1:1 - Mateusz Olikiewicz (53’), 2:1 –
Adam Wojciechowski (84’ karny), 3:1 –
Jacek Pacyński (90’)
PIAST: B. Kubiak – K. Kubiak (89’ K.
Jędrzejak), Wosiek, Janowski, A.
Kurzawa – Szymanowski, Olikiewicz,
Mat. Wachowiak, Ratajczak – Kokot,
Kamiński 
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Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
– Raszkowianka Raszków 

1:4 (1:1)
BRAMKI: 1:0 – Fabian Wosiek (25’),
1:1 – Patryk Adamski (43’ głową), 1:2
– Damian Spaleniak (53’), 1:3 –
Patryk Adamski (60’), 1:4 – Patryk
Adamski (77’ głową)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Kaczmarek,
Ratajczyk (85’ Nowakowski), Konopka,
Błażejczak, Juskowiak (80’ Kubot),
Bierła, Wosiek, T. Miedziński (70’ A.
Leoniak), Borowczyk (68’ M.
Miedziński), Wciórka


