
W ostat nich ty go dniach na te re nie
gmi ny Kro to szyn od da no do użyt ku
oko ło 2,7 km zmo der ni zo wa nych
dróg. Łącz ny koszt prac re mon to -
wych wy niósł 560 ty się cy zło tych.

Tym sa mym zmo der ni zo wa no ul. Po -
god ną w Biad kach, ul. Kwia to wą w Or pi sze -
wie, ul. Le śną w Rosz kach, ul. Pru sa w Wie -
low si oraz dro gi w Ró żo po lu i Ugrze lach.

Ro bo ty po le ga ły na utwar dze niu ist -
nie ją cej na wierzch ni de struk tem bi tu -
micz nym (po fre zo wym), utrwa le niu po -
wierzch nio wym emul sją as fal to wą za sy -
pa ną gry sem ka mien nym oraz utwar dze -
niu po bo cza dro gi kru szy wem gra ni to -
wym. To naj tań szy spo sób po pra wy ja ko -
ści dróg na ob sza rach wiej skich z roz rzu -
co ną za bu do wą. 

(AN KA)
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� WIARA

Krotoszynianie
wspominają pielgrzymkę
do Częstochowy

Czytaj na str. 2

� NA SYGNALE

O włos od tragedii na
przejeździe kolejowym

Czytaj na str. 4

� WYDARZENIE

Gminne święto
plonów w Dzielicach

Czytaj na str. 5

� DODATEK
TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 8-9
� NASZA AKCJA
KARTY PARTNERSKIE
dla mieszkańców
powiatu

Czytaj na str. 10

� POD NASZYM PATRONATEM
Pierwszy w
Krotoszynie oficjalny
turniej w grę 
FIFA - KLF CUP! 

Czytaj na str. 14

Żeń ska dru ży na OSP Dą bro wa za ję ła
pierw sze miej sce na XV Eu ro pej skich
i XVIII Kra jo wych Za wo dach Si ka wek
Kon nych, któ re od by ły się 12 sierp nia
w Ci cho wie. 

Po wiat kro to szyń ski re pre zen to wa ły
dru ży ny OSP Ka niew i OSP Go ście jew (ja -
ko zwy cięz cy V Po wia to wych Za wo dów
Si ka wek Kon nych) oraz OSP Dą bro wa
(trium fa tor XIV Eu ro pej skich i XVII Kra -
jo wych Za wo dów Si ka wek Kon nych
w 2017 ro ku). 

Żeń ski ze spół OSP Dą bro wa po -
wtó rzył suk ces z ubie głe go ro ku i po -
now nie za jął pierw sze miej sce. Zwy cię -

ska dru ży na wy stą pi ła w skła dzie: Mar -
ta Ja ku bek, Syl wia Ja ku bek, Mar ta Na -
bz dyk, Mał go rza ta Kę sy, Mo ni ka Kacz -
ma rek, Klau dia Skow roń ska, Na ta lia
Piasz czyń ska, Ju lia Ko złow ska, Kin ga
Woź niak. Tym sa mym dziew czy ny za -

pew ni ły so bie udział w przy szło rocz nej
edy cji za wo dów. 

Na trze ciej lo ka cie upla so wa ła się żeń -
ska eki pa OSP Go ście jew, po dob nie jak
mę ski ze spół OSP Ka niew.

(NO VUS)

OSP

Kolejny triumf dziewczyn z Dąbrowy
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GMINA KROTOSZYN 

Modernizacja dróg gminnych

Czytaj str. 16

PIŁKA NOŻNA

Pewne zwycięstwo Astry
w derbach powiatu 
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W dniach 7-13 sierp nia 88 osób
z Kro to szy na w wie ku od 11 do 77 lat
wy ru szy ło na 18. Pie szą Piel grzym kę
na Ja sną Gó rę. Wra że nia mi z tej nie -
ła twej wy pra wy po dzie li ły się z na mi
Jo lan ta Bor ska i Ha li na Kar wik.

– Cie szę się, że już po raz czwar ty mo -
głam iść pie szo do Czę sto cho wy. Upal ne la -
to spra wi ło, że by ła to eks tre mal na wy pra -
wa, ale tym bar dziej nie zwy kle bo ga ta
w du cho we prze ży cia. Na no wo mo gli śmy
do świad czać wol no ści i zmie rzyć się ze swo -
imi sła bo ścia mi – przy zna je Jo lan ta Bor ska. 

Co dzien ne ka za nia, wy gła sza ne
przez księ dza Ada ma Kra skę, wy wo ły wa -
ły w piel grzy mach re flek sje na te mat wol -
no ści i pa trio ty zmu. Na wią zy wa ły
do „Cu du nad Wi słą” czy od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści, uświa da mia -
ły wszyst kim, jak wiel ka cią ży na nas od -

po wie dzial ność za sie bie, swo je ro dzi ny
i oj czy zny.

– By ła to dla wie lu mło dych piel grzy -
mów oka zja do re flek sji nad oj czy zną.
Z mo dli twą i śpie wem wy cho dzi li śmy
na spo tka nie z Chry stu sem. Po ma ga li
nam w tym rów nież ksiądz Da niel Za -
remb ski – wi ka riusz z Fa ry – oraz ksiądz
Ra fał Ko pis – pro boszcz z Be nic. Trosz -
czy li się o nas, o to, by wszy scy mie li wo -
dę, noc le gi, pil no wa li na kryć na gło wach
itp. – opo wia da J. Bor ska. 

Po raz szó sty do Czę sto cho wy szła Ha -
li na Kar wik. – Mi mo wie lu trud no ści piel -
grzy mo wa nie jest wiel ką ra do ścią. To szczę -
ście to wa rzy szy ło mi przez ca łą dro -
gę – wspo mi na, zwra ca jąc też uwa gę na to,
jak trud no po go dzić stro nę du cho wą i fi -
zycz ną – uczest ni czyć w Eu cha ry stii, mo -
dlić się i śpie wać, gdy już bra ku je sił, gdy bo -
lą no gi, a na sto pach po ja wia ją się pę che rze. 

Ca łą gru pę piel grzy mów przy mu zy -
ce i śpie wach pro wa dzi ła spe cjal nie przy -
go to wa na dro gów ka, któ ra dba ła o bez pie -
czeń stwo pod czas wy pra wy. Upal na po -
go da moc no da wa ła się we zna ki piel grzy -
mom. Dzię ki życz li wo ści wie lu lu dzi uda -
wa ło im się zna leźć go ści nę, noc le gi czy
zim ne na po je i owo ce.

– Sierp nio we piel grzy mo wa nie to
wiel ka oka zja na wspa nia łe spo tka nie
z Bo giem, to czas na praw dzi wą od no wę
du cho wą i przy wra ca nie war to ści oraz
uświa da mia nie so bie na szych pięk nych
ro dzi mych tra dy cji. Trud piel grzy mo wa -
nia wy rów nu je wszyst kie pro ble my, sta -
wia czło wie ka do pio nu, przy wra ca na -
dzie ję i wia rę w dru gie go czło wie ka. To
wiel ka od no wa mo ral na – jed ność Po la -
ków w dą że niu do praw dy i mi ło -
ści – pod su mo wu je J. Bor ska.

(NO VUS)

10 sierp nia mi ni ster rol nic twa i roz wo ju
wsi ogło sił ter min na bo ru wnio sków
o udzie le nie po mo cy fi nan so wej o cha -
rak te rze de mi ni mis w rol nic twie na re -
fun da cję do 75% wy dat ków po nie sio -
nych przez pro du cen ta rol ne go, któ ry
pro wa dzi go spo dar stwo, w któ rym
utrzy my wa ne są świ nie. 

W związ ku z tym kie row nik Biu ra Po -
wia to we go Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol nic twa w Kro to szy nie in for -
mu je, że na bór ów bę dzie trwał w dniach
od 27 sierp nia do 14 wrze śnia. Wnio ski
o udzie le nie po mo cy bę dzie moż na skła dać
w biu rach po wia to wych ARiMR, wła ści -
wych ze wzglę du na miej sce za miesz ka nia
al bo sie dzi bę pro du cen ta świń. Na te re nie
na sze go po wia tu wnio ski bę dzie przyj mo -
wać Biu ro Po wia to we ARiMR w Kro to szy -
nie (ul. Fa brycz na 7b – po kój nr 8).

Po moc fi nan so wa bę dzie do ty czyć wy -
dat ków po nie sio nych na: za kup mat de zyn -
fek cyj nych; za kup sprzę tu do wy ko ny wa nia
za bie gów de zyn fek cyj nych, de zyn sek cyj nych
lub de ra ty za cyj nych oraz pro duk tów bio bój -
czych, środ ków de zyn sek cyj nych bądź de ra -

ty za cyj nych; za kup odzie ży ochron nej i obu -
wia ochron ne go; za bez pie cze nie bu dyn ków,
w któ rych utrzy my wa ne są świ nie, przed do -
stę pem zwie rząt do mo wych. 

Downio sku oudzie le nie po mo cy na le ży
do łą czyć: fak tu ry lub ich ko pie, ra chun ki wy -
sta wio ne zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi
lub ich ko pie al bo ko pie umów zle ce nia bądź
o dzie ło, do ty czą ce po nie sio nych wy dat ków
wraz z do wo da mi za pła ty, po twier dza ją cy mi
po nie sie nie tych wy dat ków do dnia za koń -
cze nia skła da nia wnio sków wda nym ro ku ka -
len da rzo wym; oświad cze nie pro du cen ta rol -
ne go o licz bie świń utrzy my wa nych w go spo -
dar stwie; oświad cze nia al bo za świad cze nia
do ty czą ce po mo cy de mi ni mis lub po mo cy
de mi ni mis w rol nic twie oraz in for ma cje nie -
zbęd ne do udzie le nia tej po mo cy, o któ rych
mo wa wart.37 ust.1 pkt1 lub ust.2 pkt1 i3
usta wy z dnia 30 kwiet nia 2004 r. o po stę po -
wa niu w spra wach do ty czą cych po mo cy pu -
blicz nej.

Wzór wnio sku o udzie le nie po mo cy fi -
nan so wej jest udo stęp nio ny na stro nie in ter -
ne to wej ARiMR oraz w Biu rze Po wia to -
wym ARiMR w Kro to szy nie.

OPRAC. (AN KA)

Od te go mie sią ca w sie dzi bie Pra wa
i Spra wie dli wo ści w Kro to szy nie (ul.
Ra wic ka 5) udzie la ne są dar mo we po -
ra dy praw ne miesz kań com mia sta
i gmi ny. Ini cja tor ką przed się wzię cia
jest Sła wo mi ra Ka lak, któ ra – jak wie -
my – po sta no wi ła ubie gać się o fo tel
bur mi strza Kro to szy na w zbli ża ją cych
się wy bo rach sa mo rzą do wych. 

Pierw sze po ra dy spo tka ły się z du żym
za in te re so wa niem miesz kań ców. We wrze -
śniu bę dą udzie la ne raz w ty go dniu, w każ -
dy po nie dzia łek, w go dzi nach 16.00-
19.00. Ka len darz po rad paź dzier ni ko -
wych po da ny zo sta nie nie co póź niej. 

W związ ku z nie ma łym za in te re so -
wa niem or ga ni za to rzy pro szą oso by

o wcze śniej sze za anon so wa nie przy by cia,
by – jak wy ja śnia ją – moż na by ło udzie lić
po mo cy wszyst kim po trze bu ją cym. Do -
da ją jed no cze śnie, że miesz kań cy, któ rzy
wcze śniej nie umó wią się na wi zy tę
i przyj dą, rów nież uzy ska ją po ra dę bądź
zo sta ną po pro sze ni o przy by cie w ko lej -
nym ter mi nie. 

Po ra dy prze zna czo ne są dla osób, któ re
sa mo dziel nie, w szcze gól no ści z przy czyn
fi nan so wych, nie są w sta nie uzy skać wła ści -
wej po mo cy praw nej w gmi nie Kro to szyn.

Od wrze śnia ru szy tak że udzie la nie
dar mo wych po rad praw nych dla miesz -
kań ców wsi po ło żo nych w gmi nie Kro to -
szyn. Wkrót ce ogło szo ny bę dzie ter mi -
narz tych dy żu rów.

(AN KA) 

Aktualności2 WTOREK, 28 sierpnia 2018

Wydawca:Wielkopolska Squad S.C.

Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny:
Andrzej Kamiński 691 275 725
a.kaminski@glokalna.pl 
Grzegorz Nowak
g.nowak@glokalna.pl
Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl 
Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
g.kotecki@glokalna.pl 
Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl

Wydawca nie odpowiada za treść 
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

ROLNICTWO

Złóż wniosek w ARiMR!

KROTOSZYN

Darmowe porady prawne

PIELGRZYMKA

Na nogach do Częstochowy
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3Aktualności

22 sierp nia miał miej sce od biór koń -
co wy za da nia po le ga ją ce go na od -
two rze niu zbior ni ka wod ne go
przy uli cy Gro bla w Ko by li nie.  Koszt
in we sty cji wy niósł nie ca łe 219 tys. zł.

W ra mach te go za da nia w pierw szej
ko lej no ści od mu lo no dno sta wu. Na stęp nie
od no wio no li nię brze go wą wraz z re mon -

tem ist nie ją cych bu dow li wod nych oraz
oczysz cze niem ro wu. Z ko lei drze wo stan
zo stał uzu peł nio ny o no we na sa dze nia.

Koszt in we sty cji za mknął się w kwo -
cie 218 912,26 zł. Na jej re ali za cję gmi na

po zy ska ła środ ki fi nan so we w wy so ko -
ści 146 033 zł z pro gra mu Wspar cie dla
roz wo ju lo kal ne go w ra mach ini cja ty wy
„Li der”. 

(NO VUS)

2 wrze śnia na bo isku spor to wym
w Lu to gnie wie, gdzie od by wać się
bę dą Do żyn ki Po wia to we, swój na -
miot pro mo cyj ny usta wi tak że Sa -
mo dziel ny Pu blicz ny Za kład Opie ki
Zdro wot nej w Kro to szy nie. 

Obok nie go za par ku je jed na z ka re -
tek, bę dą ca na wy po sa że niu szpi ta la. Bę -
dzie moż na za po znać się z jej wy po sa że -
niem. W na mio cie za pla no wa no na ukę
udzie la nia pierw szej po mo cy. 

Pod okiem obec nych na miej scu ra -
tow ni ków me dycz nych z Kro to szy na bę -

dzie moż na – na fan to mach – na uczyć
się i po ćwi czyć swo je umie jęt no ści w ra to -
wa niu ży cia. Szpi tal za pra sza za rów no
dzie ci, jak i do ro słych. Prze wi dzia ne są
drob ne upo min ki. 

W sto isku mie rzo ne bę dzie ci śnie nie
tęt ni cze, od wie dza ją cy otrzy ma ją ulot ki
do ty czą ce zdro we go sty lu ży cia, pro fi lak -
ty ki cho rób czy dzia łal no ści SP ZOZ.
Przy go to wa na zo sta nie rów nież pre zen ta -
cja mul ti me dial na, uka zu ją ca zdję cia naj -
now sze go sprzę tu, któ ry znaj du je się
w szpi ta lu. 

(AN KA) 

DOŻYNKI POWIATOWE

Pierwsza pomoc w namiocie 
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KOBYLIN

Zbiornik
wodny jak
nowy

8 sierp nia prze pro wa dzo no de mon -
taż or ła, któ ry znaj do wał się na wie -
ży kro to szyń skie go ra tu sza. Wi ze ru -
nek go dła pań stwo we go zo stał tam
za mon to wa ny w po ło wie lat 60.
ubie głe go wie ku pod czas grun tow -
nej re no wa cji bu dyn ku. 

Wie ża ra tu szo wa ma wy so kość
po nad 40 me trów i do zdję cia or ła
trze ba by ło wy na jąć pod no śnik ko szo -
wy, któ ry umoż li wia pra ce na ta kiej
wy so ko ści. 

Dzia ła nia prze pro wa dzo no w związ -
ku z re ali za cją za dań na ło żo nych usta wą
z 1 kwiet nia 2016 r. o za ka zie pro pa go wa -
nia ko mu ni zmu lub in ne go ustro ju to ta li -
tar ne go przez na zwy jed no stek or ga ni za -
cyj nych, jed no stek po moc ni czych gmi ny,
bu dow li, obiek tów i urzą dzeń uży tecz no -
ści pu blicz nej oraz po mni ki. Ja ko sym bol
ko mu ni zmu Ra da Mu ze al na wska za ła m.
in. wi ze ru nek or ła na wie ży ra tu szo wej
w Kro to szy nie. W związ ku z tym zo stał
zde mon to wa ny.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Orzeł zniknął z wieży ratusza
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W so bo tę, 18 sierp nia, w Be stwi nie
krót ko przed pół no cą za pa lił się stóg
ba lo tów sło my. Ak cja ga śni cza trwa -
ła po nad osiem go dzin, a wzię ło
w niej udział 45 ra tow ni ków.

Do dzia łań za dys po no wa no za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to -
szy nie oraz z OSP Zdu ny, OSP Basz ków
i OSP Be stwin. Gdy stra ża cy do tar li na miej -
sce, stóg pa lił się w ca łej ob ję to ści wraz z ha lą
tu ne lo wą do prze cho wy wa nia ba lo tów. 

W peł ni roz wi nię ty po żar szyb ko się
roz prze strze niał i czę ścio wo obej mo wał
swym za się giem ster tę obor ni ka zlo ka li zo -
wa ne go w po bli żu. Do dat ko wo stra ża cy
mu sie li ochro nić po le su chej ku ku ry dzy,
przy le ga ją ce do ha li tu ne lo wej, a tak że dru gi
stóg, znaj du ją cy się w po bli żu. 

W pierw szej fa zie ak cji stra ża cy po da li
dwa prą dy wo dy w obro nie za gro żo nych
obiek tów, sku tecz nie ogra ni cza jąc roz prze -
strze nia nie się ognia. Na stęp nie zwięk szo no
in ten syw ność po da wa nia środ ka ga śni cze -
go, pro wa dząc dzia ła nia w na tar ciu oraz
w obro nie za gro żo ne go mie nia z wy ko rzy -
sta niem czte rech prą dów ga śni czych. 

Po stłu mie niu ognia nad pa lo ną sło mę
prze wo żo no ła do war ka mi te le sko po wy mi
na po bli skie po le i sys te ma tycz nie do ga sza -

no. Wła ści ciel mie nia sprzę tem rol ni czym
wy ko nał pas ochron ny wo kół sto gu, za bez -
pie cza jąc kra wę dzie po go rze li ska. 

– Trwa ją ca wie le go dzin ak cja by ła du -
żym ob cią że niem dla ra tow ni ków, dla te go
kie ru ją cy dzia ła nia mi zor ga ni zo wał pod -
mia nę uczest ni ków oraz uzy skał od soł ty sa
wsi cie płe na po je. Za opa trze nie wod ne zor -
ga ni zo wa no w opar ciu o sa mo chód cięż ki -
-cy ster nę oraz hy drant znaj du ją cy się w od le -
gło ści 3 km od po ża ru – in for mu je asp. Ma -
te usz Dy mar ski, za stęp ca rzecz ni ka pra so -
we go Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

(NO VUS)

BESTWIN

Nocny pożar słomy

16 sierp nia na dro dze kra jo wej
nr 15 w Koź mi nie Wlkp. po jazd cię -
ża ro wy z na cze pą zsu nął się do przy -

droż ne go ro wu. Dro ga zo sta ła cał ko -
wi cie za blo ko wa na. Po li cja zor ga ni -
zo wa ła ob jaz dy.

Jak się oka za ło, miesz ka niec To ru -
nia, kie ru ją cy sa mo cho dem cię ża ro wym
mar ki Sca nia wraz z na cze pą, nie za cho -
wał bez piecz nej od le gło ści od po jaz du
po prze dza ją ce go. – W wy ni ku gwał tow -
ne go ha mo wa nia na cze pa zsu nę ła się
do przy droż ne go ro wu. Na miej sce
przy by ła po moc dro go wa, któ ra za bez -
pie czy ła po jazd przed prze wró ce niem
się, a na stęp nie we zwa no dźwig. Na kil -
ka go dzin dro ga kra jo wa zo sta ła za blo -
ko wa na, a po li cja zor ga ni zo wa ła ob jaz -
dy. Spraw ca zda rze nia był trzeź wy. Kie -
row ca zo stał po uczo ny – in for mu je Bar -
tosz Kar wik z Ko men dy Po wia to wej Po -
li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Nie zachował bezpiecznej odległości

W pią tek, 17 sierp nia, na nie strze żo -
nym prze jeź dzie ko le jo wym po mię -
dzy Go rzu pią a Du rzy nem szy no bus
re la cji Lesz no -Ostrów Wlkp. po trą cił
kil ku na sto let nie go mo to ro we rzy stę.
Po szko do wa ny zo stał prze trans por -
to wa ny do szpi ta la.

Na miej sce wy sła no Ze spół Ra tow -
nic twa Me dycz ne go, po li cję oraz po dwa
za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni -
czej w Kro to szy nie i z OSP Biad ki. In for -
ma cja o wy pad ku by ła na ty le nie pre cy -

zyj na, że za dys po no wa nym za stę pom po -
le co no spraw dza nie ko lej no prze jaz dów
ko le jo wych, zlo ka li zo wa nych po mię dzy
Kro to szy nem a Biad ka mi. 

W wy ni ku roz po zna nia usta lo no, że
mo to ro we rzy sta, prze jeż dża jąc przez nie -
strze żo ny prze jazd ko le jo wy, zo stał po trą -
co ny przez szy no bus. Po szko do wa ny był
przy tom ny, stwier dzo no wi docz ne ob ra że -
nia koń czy ny dol nej. Pa sa że ro wie szy no bu -
su nie uskar ża li się na żad ne do le gli wo ści. 

Po za bez pie cze niu te re nu dzia łań
stra ża cy za opa trzy li zła ma ną koń czy nę

mo to ro we rzy sty i udzie li li mu nie zbęd -
nej po mo cy do cza su przy by cia ra tow ni -
ków me dycz nych. Póź niej chło pak zo stał
prze wie zio ny do Szpi tal ne go Od dzia łu
Ra tun ko we go. 

– Kie ru ją cy mo to ro we rem kil ku na -
sto let ni miesz ka niec Kro to szy na nie za -
sto so wał się do zna ku STOP i nie udzie lił
pierw szeń stwa prze jaz du po jaz do wi szy -
no we mu, w efek cie cze go do szło do zde -
rze nia. Ma szy ni sta, wi dząc wcze śniej
w oko li cach prze jaz du po ru sza ją cych się
na sku te rach ma ło let nich, za czął gwał -

tow nie ha mo wać. W wy ni ku zda rze nia
chło piec z ura zem no gi zo stał prze trans -
por to wa ny do szpi ta la w Ostro wie Wiel -
ko pol skim. Mo to ro we rzy sta po ru szał się
po jaz dem nie do pusz czo nym do ru chu
i nie po sia dał upraw nień do kie ro wa nia

nim. Uczest ni cy zda rze nia by li trzeź wi.
Po stę po wa nie w tej spra wie pro wa dzi kro -
to szyń ska ko men da – in for mu je Bar tosz
Kar wik z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

(NO VUS)

WYPADEK

Szynobus potrącił motorowerzystę
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Łu kasz Ra ben da
Ewa ku acja w przy pad ku
po ża ru

Kto jest od po wie dzial ny za ewa ku -
ację pra cow ni ków w przy pad ku po ża ru
w za kła dzie pra cy i czy pra co daw ca ma
obo wią zek prze pro wa dzać ćwi cze nia
ewa ku acyj ne? 

W za leż no ści od oko licz no ści ewa -
ku ację w za kła dzie pra cy prze pro wa dza
pra cow nik (lub pra cow ni cy) wy zna czo -
ny przez pra co daw cę do wy ko ny wa nia
ta kich za dań i od po wied nio prze szko lo -
ny, sam pra co daw ca lub oso ba kie ru ją ca
dzia ła niem ra tow ni czym.

K a ż  d y
p r a  c o  d aw c a
ma obo wią -
zek wy zna -
cze nia w swo -
im za kła dzie
pra cy pra -
c o w  n i  k ó w
do udzie la nia
pierw szej po -
mo cy oraz

do wy ko ny wa nia dzia łań w za kre sie
zwal cza nia po ża rów i ewa ku acji pra -
cow ni ków. Prze pi sy pra wa pra cy jed -
nak nie pre cy zu ją, czy ma to być jed -
na oso ba, czy kil ka.

Licz bę pra cow ni ków wy zna czo nych
do udzie la nia pierw szej po mo cy oraz
do zwal cza nia po ża rów i ewa ku acji pra -
cow ni ków po wi nien usta lić pra co daw ca,
uwzględ nia jąc ro dzaj i za kres pro wa dzo -
nej dzia łal no ści, licz bę za trud nio nych
w za kła dzie pra cow ni ków i in nych osób,
któ re mo gą prze by wać na te re nie fir my,
licz bę od dzia łów, ro dzaj i po ziom wy stę -
pu ją cych za gro żeń oraz fakt, czy w za kła -
dzie pra cy wy ko ny wa na jest pra ca zmia -
no wa.

Skon tak tuj się z na mi:
608 677 636



W ostat nią nie dzie lę sierp nia od by ły
się uro czy sto ści do żyn ko we gmi ny
Roz dra żew. Tym ra zem zor ga ni zo wa -
no je w miej sco wo ści Dzie li ce, na te -
re nie re mi zy Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej. Za ba wa trwa ła do póź nych
go dzin noc nych.

Do żyn ki roz po czę ły się tra dy cyj -
nie Mszą świę tą w Ko ście le pw. Św. Ja -
na Chrzci cie la w Roz dra że wie, któ rą
od pra wił pro boszcz Sła wo mir Siew -
kow ski. Dal sza część uro czy sto ści od -

by wa ła się w miej sco wo ści Dzie li ce.
Otwar cie do ży nek po prze dził wy -

stęp ze spo łu ubra ne go w stro je lu do -
we – Ale Bab ki. Na stęp nie głos za bra li
wójt Ma riusz Dy mar ski oraz Da nu ta Ko -
ło dziej – soł tys Dzie lic, któ rzy po dzię ko -
wa li za przy by cie wszyst kim za pro szo -
nym go ściom oraz po gra tu lo wa li rol ni -
kom te go rocz nych plo nów. 

Na stęp nie do szło do uro czy ste go
prze ka za nia bo chen ków chle ba wła dzom
sa mo rzą do wym, przed sta wi cie lom so -
łectw gmi ny Roz dra żew, rad nym gmin -

nym i po wia to wym. Póź niej do żyn ko we -
go chle ba mo gli skosz to wać wszy scy
miesz kań cy.

Wie czo rem od by ła się za ba wa ta -
necz na, któ ra trwa ła do póź nych go dzin
noc nych. Pro wa dził ją DJ Da xior.

(NO VUS)

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

5Na Bieżąco
DZIELICE

Są dożynki - jest zabawa!
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W ra mach ak cji „Wa ka cje z bi blio te -
ką” 22 sierp nia Sto wa rzy sze nie „Na -
sze Ko bier no” wraz z Kro to szyń ską
Bi blio te ką Pu blicz ną im. Ar ka de go
Fie dle ra za pro si ły dzie ci i mło dzież
na wspól ne po że gna nie wa ka cji
z książ ką.

Na te re nie re kre acyj nym przy Szko -
le Pod sta wo wej w Ko bier nie zgro ma dzi -
ły się dzie ci z Be nic, Bia dek, Ko bier na,
Kro to szy na i Or pi sze wa. Gru py z Bia dek
i Or pi sze wa do je cha ły, pod czuj nym
okiem opie ku nów, na ro we rach, na to -
miast uczest ni cy z Be nic i Kro to szy na
przy je cha li au to bu sem. Bi blio te ka rze
przy go to wa li roz ma ite gry, za ba wy i kon -

kur sy. W nie któ rych bra li udział rów -
nież ro dzi ce i opie ku no wie. Zwy cięz cy
kon kur sów otrzy ma li na gro dy. Przy go to -
wa no tak że kieł ba skę z gril la, na po je
i sło dy cze. 

Dzie ci z po szcze gól nych miej sco wo -
ści na wią za ły no we kon tak ty i mia ły moż -
li wość ak tyw nie spę dzić je den z ostat nich
dni wa ka cji. Prze ko na ły się, że bi blio te ka
to miej sce, gdzie nie tyl ko moż na wy po ży -
czyć książ kę, ale też mi ło i cie ka wie spę -
dzić czas, a wie dza za czerp nię ta z ksią żek
przy da je się w róż nych kon kur sach. 

Za da nie zo sta ło sfi nan so wa ne przez
gmi nę Kro to szyn w ra mach pro jek tu
„Wa ka cje z bi blio te ką”.

(NO VUS)

KOBIERNO

Pożegnanie wakacji z książką

Gmi na Koź min Wlkp. i Za kład Ak -
tyw no ści Za wo do wej re ali zu ją pro -
jekt pod na zwą „Krok na -
przód – zwięk sza nie szans osób nie -
peł no spraw nych z te re nu po wia tu
kro to szyń skie go na lo kal nym ryn ku
pra cy”. W pro jek cie mo gą uczest ni -
czyć nie peł no spraw ne oso by – peł -
no let nie i za miesz ka łe na te re nie
na sze go po wia tu. 

Ce lem pro jek tu jest ak ty wi za cja spo -
łecz na i za wo do wa osób nie peł no spraw -
nych, dla któ rych przy go to wa no bo ga tą
ofer tę wspar cia. Moż li wy jest udział
w dwóch ścież kach wspar cia, do wy bo ru.
Pierw sza to sko rzy sta nie z do radz twa za -
wo do we go, bez płat nej re ha bi li ta cji, tre -
nin gów (ko mu ni ka cji per so nal nej, kom -
pe ten cji ży cio wych, do ro sło ści oraz po ru -
sza nia się po ryn ku pra cy), kur sów czy
szko leń za wo do wych. Etap ten koń czy się
od by ciem płat ne go sta żu w wy bra nym
przed się bior stwie. 

Dru ga ścież ka to opcje za war te
w pierw szej i koń czy się kur sem bądź
szko le niem za wo do wym. W tym przy -
pad ku nie ma ko niecz no ści udzia łu

w sta żu za wo do wym. Uczest ni cy pro -
jek tu ma ją za gwa ran to wa ny do jazd
do Koź mi na Wlkp. 

Oso by za in te re so wa ne udzia łem mo -
gą do wie dzieć się wię cej i zgło sić chęć
uczest nic twa, dzwo niąc pod nu me -
ry: 62 721 91 36, 734 164 107 (ko or dy -
na tor pro jek tu – Bar ba ra Paw lak)
lub 793 840 551. Wszel kie py ta nia moż -
na kie ro wać tak że ma ilo wo na ad res: za -
zpro jekt@gma il.com. Co istot ne, licz ba
miejsc jest ogra ni czo na i de cy do wać bę -
dzie ko lej ność zgło szeń. 

Pro jekt re ali zo wa ny przez Za kład
Ak tyw no ści Za wo do wej współ fi nan so -
wa ny jest ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go w ra mach Osi
Prio ry te to wej 7: Włą cze nie spo łecz ne.
Dzia ła nie: 7.1 Ak tyw na in te gra cja. Pod -
dzia ła nie: 7.1.2 Ak tyw na in te gra -
cja – pro jek ty kon kur so we. Pro jekt jest
re ali zo wa ny od 1 kwiet nia i po trwa
do mar ca 2020 ro ku. Za kła da udział 77
osób nie peł no spraw nych (min. 49 ko -
biet). Cał ko wi ta war tość pro jek tu
to 1 118 940, 96 zł, a kwo ta do fi nan so -
wa nia wy no si 951 099,81 zł.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Krok naprzód!

Od 22 sierp nia do koń ca paź -
dzier ni ka w Zdu nach bę dzie obo -
wią zy wać no wa or ga ni za cja ru -
chu. Po wo dem te go są pra ce

przy bu do wie sie ci ka na li za cyj nej
na dro dze kra jo wej nr 15 (ul.
Wro cław ska, Łac no wa i Ja na Ka -
zi mie rza). 

Ob jazd od Kro to szy na w kie run ku
do Wro cła wia pro wa dzi uli ca mi: Ko per -
ni ka, Ko by liń ską, 1 Ma ja, os. Ma da liń -
skie go, Łac no wą, Po lną. W od wrot nym
kie run ku na le ży je chać tra są: Po -
lna – Ko le jo wa – pl. Ko ściusz ki – Ko by -
liń ska – ry nek. 

Na dro gach po ja wią się no we zna ki
dro go we, w związ ku z czym kie row cy
pro sze ni są o za cho wa nie szcze gól nej
ostroż no ści i bez względ ne sto so wa nie
się do ozna ko wa nia. Dla po jaz dów tran -
zy to wych za le ca się omi ja nie Zdun tra -
sa mi al ter na tyw ny mi. War to więc wy -
brać in ne kie run ki już w Kro to szy nie
i w Mi li czu.

(NO VUS)

ZDUNY

Zmiany w organizacji ruchu
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Ostat nia nie dzie la wa ka cji upły nę ła
w Sul mie rzy cach pod zna kiem uro -
czy sto ści do żyn ko wych. Im pre za od -
by ła się na pla cu przy miej sco wym
do mu kul tu ry.

Do żyn ki roz po czę ły się Mszą św.
w Ko ście le WNMP w Sul mie rzy cach. Po -

tem wszy scy uczest ni cy prze ma sze ro wa li
uli ca mi mia sta na plac przy Sul mie rzyc -
kim Do mu Kul tu ry. Nie ma łą atrak cją by -
ła pa ra da ma szyn rol ni czych i bry czek,
z któ rych mło dzież rzu ca ła ba lo ny wy peł -
nio ne wo dą.

W trak cie tra dy cyj nej czę ści ob rzę do -
wej bur mistrz Da riusz Dę bic ki po zdro -

wił za pro szo nych go ści oraz przy by łych
licz nie miesz kań ców i po dzię ko wał rol ni -
kom za ich cięż ką pra cę oraz te go rocz ne
zbio ry. Po dob ne po dzię ko wa nia prze sła li

rów nież po seł To masz Ław ni czak i se na -
tor Łu kasz Mi ko łaj czyk oraz Ire na Rę ko -
sie wicz, rad na po wia to wa. Kul mi na cyj -
nym punk tem tej czę ści by ło wnie sie nie

wień ca do żyn ko we go i roz da nie bo chen -
ków chle ba.

W czę ści ar ty stycz nej na sce nie wy -
stą pi li Ze spół Tań ca Lu do we go Swo ja cy,
ka pe la Ba jer i gru pa Ta cy Nie In ni. W lo -
te rii fan to wej do wy gra nia by ło wie le cie -
ka wych ga dże tów. Zwień cze niem do ży -
nek by ła za ba wa ta necz na, pro wa dzo na
przez DJ Du et.

Oczy wi ście pod czas nie dziel nej im -
pre zy nie bra ko wa ło sto isk ga stro no micz -
nych oraz atrak cji dla dzie ci.

(NO VUS)

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

na i www.glo kal na.pl

DOŻYNKI

Święto plonów 
w Sulmierzycach
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W trak cie wa ka cji 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. Po ja wił się już dru gi spot
w ra mach tej ini cja ty wy. 

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. A war to przy po mnieć, iż
sce ny do pierw sze go spo tu kam pa nii na -
gra ne zo sta ły w po wie cie kro to szyń skim,
kon kret nie w Wa le ria no wie. Tym ra zem
spot przed sta wia upa dek z wy so ko ści pod -
czas pra cy w go spo dar stwie. Te go ty pu
wy pad ki sta no wią po nad po ło wę wszyst -
kich wy pad ko wych zda rzeń. Do naj częst -
szych z nich na le żą upad ki z wy so ko ści
oraz po śli zgnię cia.

– Przy czy ną tych nie szczę śli wych zda -
rzeń jest nie wła ści we przy go to wa nie do pra -
cy, po śpiech oraz złe wa run ki at mos fe rycz -
ne. 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.
Za dba nie o szcze gó ły i za pla no wa nie od po -
wied nio wcze śniej pra cy mo że ustrzec nas
od wy pad ku – mó wi Elż bie ta Gór nik, wi ce -

pre zes Fun da cji Wspar cia Rol ni ka POL SKA
ZIE MIA.

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.

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. Wię -
cej in for ma cji moż na zna leźć na stro nie:
http://za cznij my slec.com/.

OPRAC. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Wystarczy chwilę pomyśleć...
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Ze spół Szko ła Pod sta wo wa i Przed -
szko le w Ko by li nie zor ga ni zo wał dla
dzie ci „zie lo ne wa ka cje”. Pół ko lo nie
od by ły się w lip cu, w dwóch tur nu -
sach. Z tej for my wy po czyn ku sko rzy -
sta ło 60 uczniów szko ły, jak rów nież
dzie ci z Za le sia Ma łe go i ze Smo lic. 

Opie kę nad uczest ni ka mi spra wo wa -
ły Da nu ta Ja nu ra -Bar czew ska, Jo an na
Ma jo rek -Pi luj ska i Klau dia Ba ra now ska.
Pro gram pół ko lo nii był bar dzo uroz ma -
ico ny. Każ de go dnia dzie ci ro bi ły coś cie -
ka we go i nie po wta rzal ne go. By ło wie le za -
jęć na świe żym po wie trzu – gra w pił kę
noż ną, za ba wy z chu s tą ani ma cyj ną, ma -
lo wa nie czy pro jek to wa nie. 

Po nad to zor ga ni zo wa no wy ciecz ki
do Par ku Wod ne go w Kro śni cach i Par ku
Kra jo bra zo we go „Do li na Ba ry czy”,
do Wio ski Pi rac kiej i Par ku Roz ryw ki „Ne -
nu far” oraz na krę giel nię w Kro to szy nie.
Dzie ci wy bra ły się tak że do la su, gdzie

mo gły po dzi wiać na tu rę z ta ra su wi do ko -
we go, ba wić się w pod cho dy i spę dzić czas
przy ogni sku. 

Dzię ki uprzej mo ści pie kar ni „U Ja -
na” prze pro wa dzo no warsz ta ty, w trak cie
któ rych uczest ni cy uczy li się, jak po wsta -
je za kwas na chleb czy buł ki i mo gli sa mo -
dziel nie upiec prze pysz ne ro ga li ki oraz
bu łecz ki. Nie oby ło się oczy wi ście bez wi -
zyt w lo kal nych lo dziar niach. 

Gdy po go da nie do pi sy wa ła, świe tli -
ca szkol na za mie nia ła się w sa lę ki no wą,
gdzie oglą da no m. in. „Bycz ka Fer nan do”.
Dzie ci mia ły też oka zję uczest ni czyć
w pro gra mie spo łecz no -edu ka cyj nym
„Au to stra da do szko ły”.

Pół ko lo nie by ły sfi nan so wa ne ze
środ ków gmi ny oraz Ze spo łu Szko ła Pod -
sta wo wa i Przed szko le w Ko by li nie.

OPRAC. (NO VUS)

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
28-30 sierpnia
godz. 10.00 – NIESAMOWITA HISTORIA
WIELKIEJ GRUSZKI – Dania, animowany, 82' - 2D
dubbing
godz. 15.30 – NIESAMOWITA HISTORIA
WIELKIEJ GRUSZKI – Dania, animowany, 82' - 2D
dubbing

godz. 17.00 – PATRYK – Wlk. Brytania, familijny,
94' - 2D dubbing
godz. 18.45 – SZPIEG, KTÓRY MNIE RZUCIŁ 
– USA, komedia/film akcji, 116' – 2D napisy
godz. 20.45 – THE MEG – USA, akcja/sci-fi, 113' 
– 3D napisy
Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci 
w wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie
I LO.  
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, Czesław

Śpiewa, Lao Che. 

9 września 

Mecz VI kolejki ligi międzyokręgowej pomiędzy

Astrą Krotoszyn a Piastem Czekanów o godz. 15.00.

Lutogniew
2 września
Dożynki Powiatowe

Smoszew
9 września 
Stowarzyszenie „Smoszew Nasza Wioska” organizuje
imprezę KACZOR. Start o godz. 13.00.

KOBYLIN

Zielone wakacje obfitowały w atrakcje

5 paź dzier ni ka w Kro to szy nie wy stą -
pi Ka ba ret Ske czów Mę czą cych. Pu -
blicz ność bę dzie mia ła oka zję zo ba -
czyć pro gram z oka zji 15-le cia dzia -
łal no ści tej gru py.

Wy stęp za pla no wa no na go dzi -
nę 18.00 w ha li wi do wi sko wo -spor to -
wej w Kro to szy nie. Bi le ty w ce nie
od 50 do 80 zło tych moż na na być po -
przez stro ny in ter ne to we ka ba re to we -

bi le ty. pl oraz kul tu ra iro zryw ka. pl
bądź dzwo niąc pod nu -
mer 608 785 994. Za pra sza my na po -
kaź ną daw kę hu mo ru!

(AN KA)

ROZRYWKA

Zapraszamy na Kabaret Skeczów Męczących
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Za na mi dru ga ko lej ka roz gry wek
kro to szyń skiej li gi Play are ny. Po zy -
cję li de ra obro ni ła eki pa MTV Roz -
dra żew. 

Dru ży na z Roz dra że wa roz gro mi ła
eki pę Ha sta La Vi ta 12: 1, no tu jąc dru gą
wy gra ną w se zo nie. Hat tric ka ustrze lił Se -
ba stian Chmie larz. Cie ka we, czy MTV
swo ją si łę po twier dzi w ko lej nych spo tka -
niach, w któ rych zmie rzy się z wy żej no to -
wa ny mi ze spo ła mi. 

Po je dy nek z Al ba tro sa mi do brze roz po -
czął ze spół Cre ati ve, pro wa dząc 2: 0. Ale

z upły wem mi nut te am z Bud grał co raz le -
piej i pew nie zwy cię żył 7: 2. Wy so ką wy gra -
ną od niósł tak że Pan com, po ko nu jąc 8: 2
Igloo. Bar dziej za cię ty był mecz Pa to z Hor -
nets, za koń czo ny zwy cię stwem tych pierw -
szych 6: 4. 

Bez pre ce den so wa sy tu acja mia ła miej -
sce w po je dyn ku Żu brów z LZS -em. W 24.
mi nu cie do szło do obe rwa nia chmu ry
i przy wy ni ku 1: 0 mecz zo stał prze rwa ny.
Nie od by ła się kon fron ta cja A Se ree Tee
z Octa go nem, któ ry od dał spo tka nie wal ko -
we rem.

(GRZE LO)

13Sport
POD NASZYM PATRONATEM

MTV utrzymało pozycję lidera

Przed kil ko ma dnia mi w Roz dra że -
wie od był się Otwar ty Tur niej Siat ków -
ki Pla żo wej. Or ga ni za to rem za wo dów
by ło Sto wa rzy sze nie Sport Te am.
Zwy cię ży li bra ci Ka mil i Mi chał Da na.

Do zma gań przy stą pi ło 12
par – z gmi ny Roz dra żew i spo za
niej. – Siat ków ka pla żo wa jest szcze gól nie
bli ska na szym człon kom – stwier dza Ali -
cja Po śled nik, pre zes Sto wa rzy sze nia
Sport Te am. – Ta kie tur nie je są do sko na -
łą oka zją do po zna nia no wych lu dzi, tak

sa mo za krę co nych na punk cie pla żów ki
jak my. Nie za my ka my się na in nych, dla -
te go w za wo dach ry wa li zo wać mo gą rów -
nież te amy spo za na szej gmi ny. 

– Tur niej od był się po raz dru gi. Jest
du że za in te re so wa nie, o czym świad czy
licz ba zgło szeń. Rok te mu zgło si ło się
aż 15 par, a tym ra zem licz bę ze spo łów
ogra ni czy li śmy do 12 – oznaj mia Syl wia
Pa ry sek, skarb nik sto wa rzy sze nia. – Roz -
gryw ki roz po czę ły się o go dzi nie 9.00
i trwa ły aż dzie sięć go dzin. Po je dyn ki by -
ły bo wiem bar dzo za cię te – do da je Pa try -

cja Kru pa, se kre tarz sto wa rzy sze nia. 
Do fi na łu za wo dów do tar ły pa ry Da -

wid Skrzyp czak / Kac per Kost ka i Ka mil
Da na / Mi chał Da na. Zwy cię ży li bra cia
Da na. Na zwy cięz ców cze ka ły dy plo my
oraz pu cha ry ufun do wa ne przez po wiat
kro to szyń ski. 

Sta tu et ka MVP tra fi ła do Ka si Bart -

ko wiak, któ ra ja ko je dy na ko bie ta zna la zła
się na po dium. W me czu o trze cie miej sce
du et Ka sia Bart ko wiak i Do mi nik Ku be -
czak wy grał bo wiem z Ad ria nem Szpe -
rzyń skim i Krzysz to fem Ku liń skim.

– Za wod ni cy już za po wie dzie li swój
udział w przy szłym ro ku, za chwa la jąc at -
mos fe rę tur nie ju i przede wszyst kim do -

brą za ba wę. Cie szy my się, że na sze za wo -
dy są po zy tyw nie oce nia ne. My śli my tak -
że o zor ga ni zo wa niu tur nie ju siat ków ki
ha lo wej – przy zna je A. Po śled nik.

Sto wa rzy sze nie Sport Te am ser decz nie
dzię ku je za po moc po wia to wi kro to szyń -
skie mu, Sła wo mi ro wi Bier nac kie mu (S -
-WO OD Roz dra żew), Ro ma no wi Po czcie
(soł ty so wi Roz dra że wa), Łu ka szo wi Ko wal -
czy ko wi (Te le com Kro to szyn), Ma te uszo wi
Sta chu rze (Sta bet Roz dra żew), Hen ry ko wi
Jan kow skie mu (rad ne mu po wia to we mu),
Da wi do wi Ba le (rad ne mu gmi ny Roz dra -
żew), Re na cie Zych -Kor dus (rad nej po wia -
to wej), Piz ze rii Ve nus oraz Krzysz to fo wi
Bro dzie (dy rek to ro wi ZSP Roz dra żew).

(AN KA)

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Bracia Dana wygrali turniej
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W mi nio ną so bo tę od był się pierw -
szy w Kro to szy nie ofi cjal ny tur niej
w grę FI FA – KLF CUP. Zwy cię żył Kry -
stian Jan kow ski, któ ry w fi na le po -
ko nał Ja ku ba Ma zur ka 3: 2. Trium fa -
tor strze lił swo im prze ciw ni kom
aż 37 go li.

Do za wo dów zgło si ło się 32 uczest ni -
ków, któ rzy ry wa li zo wa li na czte rech kon -
so lach. Do fa zy pół fi na ło wej gra no sys te -
mem mecz i re wanż, a każ dy po je dy nek
trwał 2x6 mi nut. Po prze gra nej kon fron -
ta cji gracz koń czył swój udział w tur nie ju.

W pierw szym pół fi na le Kry stian Jan -
kow ski po ko nał Bar to sza Klą ska łę 9: 4.
War to nad mie nić, że obaj za wod ni cy
na swój ze spół wy bra li Man che ster Ci ty.
Do fi na łu awan so wał tak że Ja kub Ma zu -
rek (Re al Ma dryt), któ ry ograł Ge rar da
Czu ba ka 5: 3. 

Trze cie miej sce za jął B. Klą ska ła, któ ry
do pie ro w rzu tach kar nych (w re gu la mi no -
wym cza sie by ło 1: 1) po ko nał G. Czu ba ka.
Fi na ło wy po je dy nek był nie zwy kle za cię ty.
Osta tecz nie Man che ster Ci ty (K. Jan kow ski)
wy grał 3: 2 z Re alem Ma dryt (J. Ma zu rek). 

Naj lep si gra cze otrzy ma li na gro dy fi -
nan so we, po zy ska ne z wpi so we go, a tak że

pa miąt ko we pu cha ry. War to pod kre ślić,
że naj młod szy za wod nik miał 14 lat,
a naj star szy 40, co świad czy o tym, że
Play Sta tion łą czy po ko le nia. 

– Już pierw sze go dnia zgło szeń mie -
li śmy kom plet za wod ni ków, co prze ro sło
wszel kie na sze ocze ki wa nia – po wie dział
K. Jan kow ski. – Po ziom zma gań był bar -
dzo wy so ki, nikt nie miał ła twych ry wa li.
Mój wy stęp oce niam bar dzo po zy tyw nie,
a naj trud niej szym prze ciw ni kiem był
Szy mon Kie ra ko wicz, z któ rym zmie rzy -
łem się w 1/8 fi na łu. Dzię ku ję Prze mko wi

Jan kow skie mu za współ pra cę i or ga ni za -
cję. To dzię ki nie mu z ro ku na rok Kro to -
szyń ska Li ga FI FA zy sku je re no mę. Dzię -
ku ję rów nież Do mi ni ko wi Bie law ne mu,
któ ry udo stęp nił nam lo kal, oraz Ga ze cie
Lo kal nej KRO TO SZYN za pa tro nat me -
dial ny. W pla nach ma my ko lej ny tur -
niej 2x2, o któ rym po wia do mi my wszyst -
kich mi ło śni ków gry FI FA – za po wie -
dział. 

(GRZE LO)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl 
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Krystian Jankowski najlepszy w grę FIFA!
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W mi nio ną śro dę w za le głym spo -
tka niu pierw szej ko lej ki li gi mię dzy -
okrę go wej Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
prze grał na wła snym bo isku z SKP
Słup ca 1: 2. Ho no ro wą bram kę dla
miej sco wych w do li czo nym cza sie
gry zdo był Mi ko łaj Bo row czyk. 

Wszyst kie go le pa dły do pie ro
w ostat nim kwa dran sie me czu. W 77.
mi nu cie na pro wa dze nie wy szli przy jezd -
ni. W za mie sza niu pod bram ko wym naj -
przy tom niej za cho wał się skrzy dło wy
SKP, Szy mon Szczę sny, pa ku jąc fut bo lów -
kę do siat ki. Or ły w tym mo men cie prze -
szły na grę trój ką obroń ców, chcąc
za wszel ką ce nę do pro wa dzić do re mi su. 

W 90. mi nu cie Łu kasz Pie trzak po -
zba wił go spo da rzy złu dzeń, wy ko rzy stu -
jąc sy tu ację sam na sam z Pa try kiem Szul -
cem. Chwi lę póź niej ho no ro we tra fie nie

dla Or łów za li czył Mi ko łaj Bo row czyk,
któ ry dru gi raz za pre zen to wał się w dru -
ży nie se nior skiej. 

(GRZE LO)

Ko lej ny raz w tym se zo nie ze spół Pia -
sta Ko by lin mu siał uznać wyż szość
dru ży ny prze ciw nej. Tym ra zem pod -
opiecz ni tre ne ra Paw ła Ja na sa prze -
gra li na wła snym te re nie z Tu li sią Tu -
lisz ków 2: 4. Oba go le dla miej sco -
wych strze lił Ma te usz Oli kie wicz.

W pierw szej po ło wie go spo da rze dwa
ra zy wy cho dzi li na pro wa dze nie. W 26. mi -
nu cie Ma te usz Oli kie wicz wy ko rzy stał sy -
tu ację sam na sam z bram ka rzem przy jezd -
nych. Tu li sia od po wie dzia ła na tych miast.
Mi nu tę póź niej Mi łosz Ob li za jek tech nicz -
nym strza łem po ko nał gol ki pe ra Pia sta. 

Po ko lej nych kil ku dzie się ciu se kun -
dach Piast znów pro wa dził. M. Oli kie -
wicz skie ro wał pił kę do bram ki strza łem

gło wą. Kil ka mi nut póź niej go ście wy rów -
na li za spra wą Sta ni sła wa Mi ko łaj czy ka.

Po zmia nie stron tra fia ła już tyl ko Tu -
li sia. Naj pierw S. Mi ko łaj czyk wy pro wa -
dził przy jezd nych na pro wa dze nie,
a w 70. mi nu cie re zul tat spo tka nia usta lił
Pa tryk Ja nic ki, sku tecz nie wy kań cza jąc
kontrę swo jej dru ży ny.

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Emocje dopiero w końcówce
PIŁKA NOŻNA

Piast znów bez punktów

BIEGI

Dobry start Moniki Jadczak

W Kro śni cach od by ły się III Za wo dy
Tria th lo no we o Ty tuł Mi strza Do li ny
Ba ry czy. Zna ko mi cie spi sa ła się Mo -
ni ka Jad czak, zaj mu jąc czwar te
miej sce wśród ko biet oraz pierw sze
w swo jej ka te go rii wie ko wej. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 250
uczest ni ków, a li nię me ty prze kro czy -

ło 156 osób. Każ dy miał do po ko na -
nia 400 m w wo dzie, 25 km jaz dy ro we -
rem oraz 5 km bie gu. Otwar cie za wo dów
by ło dość nie ty po we, po nie waż za wod ni -
cy wy star to wa li wraz z kro śnic ką ko lej ką
wą sko to ro wą. 

Zwy cię żył Mi łosz So wiń ski (Wro -
cław), któ ry ukoń czył tria th lon w cza -
sie 57: 45. W gro nie ko biet pierw sze miej -

sce za ję ła Na ta lia Kraw czyk (Ka lisz) z wy -
ni kiem 1: 07: 22. 

W za wo dach ry wa li zo wa ła licz na
gru pa za wod ni ków z po wia tu kro to -
szyń skie go. Naj le piej spi sał się Ma ciej
Sob ko wiak (1: 13: 36), zaj mu jąc 32. po -
zy cję. Po nad to w Kro śni cach star to wa li
Ja cek Ka sprzak (46. miej -
sce – 1: 15: 42), Ka rol Worsz ty no wicz
(56. miej sce – 1: 18: 59), Mo ni ka Sob -
ko wiak (86. miej sce – 1: 23: 20),
Krzysz tof Ka sprzak (92. miej -
sce – 1: 24: 25), Ane ta Ma lec (104.
miej sce – 1: 26: 12), Piotr Jad czak
(110. miej sce – 1: 27: 11), Krzysz tof
Ka ik (111. miej sce – 1: 27: 21), Ma te -
usz Au gu sty niak (143. miej -
sce – 1: 42: 07), Piotr Ty czyń ski (149.
miej sce – 1: 49: 57), Va le ry Mać ko wiak
(154. miej sce – 2: 01: 23) i Pa weł Au gu -
sty niak (156. miej sce – 2: 11: 51). 

Na uwa gę za słu gu je Mo ni ka Jad czak,
któ ra uzy ska ła czas 1: 19: 40 i w swo im
de biu cie by ła czwar ta wśród ko biet i naj -
lep sza w ka te go rii K17 -19. 

(GRZE LO)

TRIATHLON

Krotoszynianie w Krośnicach

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
– SKP Słupca 1:2 (0:0)

BRAMKI: 0:1 – Szymon Szczęsny (77’),
0:2 – Łukasz Pietrzak (90’), 1:2 –
Mikołaj Borowczyk (92’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Kaczmarek,
Konopka, Maciejewski, Bierła – Lis,
Kamiński, Błażejczak (80’ Ratajczyk),
Wciórka (80’ Miedziński), A. Leoniak
(60’ Wosiek) – M. Szulc (75’ Borowczyk)

Piast Kobylin – Tulisia Tuliszków
2:4 (2:2)

BRAMKI: 1:0 – Mateusz Olikiewicz
(26’), 1:1 – Miłosz Oblizajek (27’), 2:1
– Mateusz Olikiewicz (28’ głową), 2:2 –
Stanisław Mikołajczyk (33’), 2:3 –
Stanisław Mikołajczyk (56’), 2:4 –
Patryk Janicki (70’)
PIAST: B. Kubiak – Kłos, Janowski,
Wosiek, A. Kurzawa – Kubiak (73’
Kokot), Snela, Szymanowski (82’
Wachowiak), Kaźmierczak – Kamiński,
Olikiewicz

Ko lej ne uda ne za wo dy ma za so bą
Mo ni ka Jad czak. Tym ra zem uta len -
to wa na za wod nicz ka star to wa ła
w bie gu na 100-le cie od zy ska nia
nie pod le gło ści w Ostrze szo wie. 

Tra sa 5-ki lo me tro we go bie gu wio dła
uli ca mi mia sta. Na star cie sta nę ło oko -
ło 200 bie ga czy, w tym licz na gru pa
z Kro to szy na. Tra dy cyj nie nie za wio dła
Mo ni ka Jad czak, któ ra uzy ska ła czas 21
mi nut i 18 se kund i upla so wa ła się
na dru gim miej scu w swo jej ka te go rii.

(AN KA)



W nie dzie lę na sta dio nie w Kro to szy -
nie do szło do pierw szych w tym se zo -
nie der bów po wia tu. Miej sco wa
Astra oka za ła się nie zbyt go ścin -
na i wy so ko, bo aż 4: 1, wy gra ła z Bia -
łym Or łem Koź min Wiel ko pol ski. 

Fa ni fut bo lu z po wia tu kro to szyń -
skie go mu sie li cze kać kil ka lat na spo tka -
nie der bo we po mię dzy Astrą i Or ła mi.
Kro to szy nia nie bo wiem ry wa li zo wa li
w okrę gów ce, a koź mi nia nie w IV li dze.
Po re for mie roz gry wek oba klu by zna la -
zły się na tym sa mym szcze blu. 

Na try bu nach sta dio nu miej skie go
za sia dło kil ka set ki bi ców. I z pew no ścią
ża den z nich nie ża ło wał, że po świę cił
nie dziel ne po po łu dnie na mecz, gdyż
by li świad ka mi cie ka we go wi do wi ska
i zo ba czy li aż pięć go li. 

W 23. mi nu cie na pro wa dze nie wy -
szli miej sco wi. Po za gra niu Szy mo na Po -
low czy ka w po le kar ne fut bo lów ka mi -
nę ła obroń ców oraz bram ka rza Or łów
i do tar ła do Ję drze ja Pacz ko wa, któ -
ry – bę dąc w po lu bram ko wym – bez
pro ble mu wpa ko wał ją do siat ki. Wy -
nik 1: 0 utrzy mał się do prze rwy. 

Na po cząt ku dru giej od sło ny Astra
pod wyż szy ła pro wa dze nie. Tuż
przed po lem kar nym sfau lo wa ny zo stał
Bar tosz Sta cho wiak i sę dzie po dyk to wał
rzut wol ny. Do pił ki pod szedł Szy mon
Po low czyk i po słał ją w po le kar ne. Fut -

bo lów ka mi nę ła wszyst kich i... wpa dła
do bram ki obok bez rad nie in ter we niu -
ją ce go Pa try ka Szul ca. 

W 56. mi nu cie ar bi ter po dyk to wał
rzut kar ny dla koź mi nian, uzna jąc, że
Da riusz Rey er w wal ce o pił kę ude rzył
łok ciem ry wa la. Je de nast kę na go la za -
mie nił Mar cin Kacz ma rek. 

W 80. mi nu cie sto ją cy przed po lem
kar nym Or łów Ka rol Kry stek po pi sał się
ato mo wym ude rze niem i P. Szulc nie
miał szans na sku tecz ną in ter wen cję.
W do li czo nym cza sie gry go ści do bił Do -
mi nik Pi wo war, wy ko rzy stu jąc sy tu ację
sam na sam z koź miń skim bram ka rzem.

W na stęp nej ko lej ce Astra zmie rzy
się na wy jeź dzie z SKP Słup ca, a Bia ły
Orzeł za gra na wła snym te re nie z Odo -
la no vią Odo la nów. 

(GRZE LO)

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

Sport16 WTOREK, 28 sierpnia 2018

PIŁKA NOŻNA

Pewne zwycięstwo Astry w derbach powiatu

Astra Krotoszyn – Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 4:1 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Jędrzej Paczków (23’),
2:0 – Szymon Polowczyk (47’ wolny),
2:1 – Marcin Kaczmarek (56’ karny),
3:1 – Karol Krystek (80’), 4:1 –
Dominik Piwowar (91’)
ASTRA: Jarysz – Jankowski, Stachowiak
(65’ Piwowar), Krystek, Olejnik,
Juszczak, Budziak (85’ Adamski),
Gmerek (89’ Roszczak), Polowczyk,
Reyer, Paczków (83’ Kuszaj)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Kaczmarek,
Konopka, M. Szulc, Maciejewski,
Kamiński, Błażejczak (76’ Borowczyk),
Wosiek (87’ Nowakowski), Lis, M.
Miedziński (70’ Wciórka), Bierła (83’
Ratajczyk)

Ma riusz Wal ko wiak
Chi ro prak ty ka me to dą Pier -

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

wi dło wej ru cho mo ści krę gów, pra cy ukła du ner wo we go,
funk cji fi zjo lo gicz nych oraz wy rów na nie mied ni cy.

Me to da Pier ce'a wy róż nia się bez pie czeń stwem ze wzglę -
du na wy ko rzy sta nie spe cy ficz nej tech ni ki na sta wie nia – bez
ro ta cji gło wy. Dia gno za opie ra się na wni kli wej ana li zie zdjęć

RTG, ba da niu neu ro lo gicz nym mię śni i czu cia skór ne go, ba -
da niu pal pa cyj nym ca łe go krę go słu pa i mied ni cy oraz szcze -
gó ło wym wy wia dzie i hi sto rii cho ro by.


