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� INWESTYCJE

Podpisali umowę 
na rewitalizację 
al. Powstańców Wlkp. 

Czytaj na str. 2

� POD NASZYM PATRONATEM

Fi nał „Po gra ni cza 
Kul tur” w Zdu nach

Czytaj na str. 5

� ROLNICTWO

Hodowcy zadowoleni
z wycofania ustawy

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 8-9

� KULTURA

Kuba Badach,
Dyzmatronik 
i Leski na
krotoszyńskiej scenie

Czytaj na str. 14

� SPORT

Medaliści MŚ 
z wizytą u burmistrza

Czytaj na str. 15

Czytaj str. 16

POD NASZYM PATRONATEM

A Seree Tee ponownie
zwycięzcą Summer Cup! 

Mi ło śni cy lo kal ne go fut bo lu już
od naj bliż sze go week en du bę dą mo -
gli śle dzić no we roz gryw ki – Wiel ko -
pol skiej Li gi Mię dzy okrę go wej. Ry -
wa li zo wać w niej bę dą trzy dru ży ny
z na sze go po wia tu – Astra Kro to -
szyn, Bia ły Orzeł Koź min Wiel ko pol -
ski oraz Piast Ko by lin. 

W okre sie przy go to waw czym naj -
mniej zmian by ło w Koź mi nie Wiel ko pol -
skim. Ze spół tre ne ra Da riu sza Ma cie jew -
skie go opu ścił Łu kasz Ba strzyk, któ ry
zde cy do wał się przejść do Pia sta Ko by lin.
A no wym tre ne rem eki py z Ko by li na zo -
stał Pa weł Ja nas. Po nad to Pia sta opu ścili
Ja kub Po spiech, Mar cin Ku rza wa oraz
Mar cin Po rzu cek – od no we go se zo nu re -
pre zen to wać bę dą Kro bian kę Kro bia.
W Astrze no wy tre ner, Krzysz tof We -
wiór, ma do dys po zy cji do świad czo ne go
Da riu sza Rey era. Naj więk szą bo lącz ką te -
amu z Kro to szy na jest brak no mi nal ne go
na past ni ka, któ ry fi na li zo wał by ak cje
moc nej li nii środ ko wej. 

Bia ły Orzeł ro ze grał czte ry me cze
kon tro l ne – z Gro mem Go li na (4: 4), Wi -
słą Bo rek Wiel ko pol ski (2: 2), Lwem Po go -
rze la (2: 0) oraz Czar ny mi Do brzy ca
(1: 2). Piast zmie rzył się z Ko ro ną Pia ski

(0: 2), KS Opa tó wek (0: 3), Spar tą Miej ska
Gór ka (2: 2) i Ja ro tą Ja ro cin (0: 2). Z ko lei
kro to szy nia nie wy gra li z Ba ry czą Jan ków
Przy godz ki (5: 0) oraz prze gra li z Kro bian -
ką Kro bia (0: 2) i GKS -em Żer ków (0: 1). 

Od se zo nu 2018/19 wcho dzi w ży cie
re for ma roz gry wek, wsku tek któ rej
w Wiel ko pol sce funk cjo no wać bę dzie tyl -
ko jed na gru pa czwar tej li gi oraz po wsta -
ną no we li gi mię dzy okrę go we. Zgod nie
z za ło że nia mi IV li ga skła da się z 20 ze -
spo łów. No wo ścią są trzy li gi mię dzy okrę -
go we – gru pa I obej mo wać bę dzie dru ży -
ny z okrę gu pil skie go i wschod niej czę ści
stre fy po znań skiej, gru pa II to te amy

z okrę gu lesz czyń skie go i za chod niej czę -
ści stre fy po znań skiej, a gru pa III łą czy
okrę gi ka li ski i ko niń ski. 

IV li ga se zon za in au gu ro wa ła
w pierw szy week end sierp nia. Z ko lei ze -
spo ły z po wia tu kro to szyń skie go roz pocz -
ną roz gryw ki w naj bliż szy week end.
Astra Kro to szyn zmie rzy się w so bo tę
(godz. 17.00) na wy jeź dzie z Wil ka mi
Wil czyn. Bia ły Orzeł za gra na wła snym
bo isku z SKP Słup ca (godz. 16.00). O tej
sa mej po rze w Ko by li nie miej sco wy Piast
po dej mo wać bę dzie Po lo nu sa Ka zi mierz
Bi sku pi. 

(GRZE LO)

26 lip ca w sa li re pre zen ta cyj nej kro -
to szyń skie go ra tu sza od by ła się uro -
czy stość z oka zji świę ta po li cji. Tra dy -
cyj nie wrę czo no wy róż nie nia i awan -
se. Przed sta wi cie le władz sa mo rzą -
do wych z ca łe go po wia tu po dzię ko -
wa li funk cjo na riu szom za służ bę, wy -
ma ga ją cą po świę ce nia i od wa gi.

Uro czy sto ści prze wod ni czył insp. Ro -
man Ku ster – pierw szy za stęp ca ko men -

dan ta wo je wódz kie go po li cji w Po zna niu.
W swo im wy stą pie niu po dzię ko wał po li -
cjan tom i pra cow ni kom po li cji za cięż ką
i wy ma ga ją cą służ bę. Z ko lei wi ce sta ro sta
Pa weł Ra do jew ski pod kre ślił, że to waż ny
dzień dla po li cjan tów, któ rzy każ de go dnia
peł nią służ bę na rzecz bez pie czeń stwa na -
szej ma lej oj czy zny. Do dał, iż sam nie tak
daw no jesz cze był czyn nym po li cjan tem
i na dal utoż sa mia się z tą for ma cją.

dokoń� czenie na stronie 4

PIŁKA NOŻNA

Nowy sezon czas zacząć!
UROCZYSTOŚĆ

Święto polskiej policji



25 lip ca pa li ła się po wierzch nia da -
cho wa bu dyn ku zlo ka li zo wa ne go
na te re nie sta cji pa liw przy uli cy
Zam ko wy Fol wark w Kro to szy nie.
Stra ża cy szyb ko upo ra li się z ogniem.

Do zda rze nia za dys po no wa no trzy za -
stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz je den z miej sco wej
OSP. Jak się oka za ło, pa lił się dach skle pu
na le żą ce go do sta cji pa liw. Na po wierzch -
ni da cho wej te go obiek tu fir ma de kar ska
wy ko ny wa ła pra ce na praw cze. Ob słu ga

sta cji oraz pra cow ni cy fir my opu ści li bu -
dy nek i znaj do wa li się w bez piecz nej od le -
gło ści. Stra ża cy po odłą cze niu za si la nia
w obiek cie roz po czę li ak cję ga śni czą. 

W ce lu szyb kie go ogra ni cze nia roz -
prze strze nia nia się ognia po da no dwa prą -
dy ga śni cze pia ny sprę żo nej. Po stłu mie niu
pło mie ni do ko na no czę ścio wej roz biór ki
po kry cia da cho we go, by do ga sić ukry te za -
rze wia ognia. Na ko niec dzia łań obiekt
spraw dzo no urzą dze nia mi po mia ro wy -
mi – za gro żeń nie stwier dzo no. 

(NO VUS)

25 lip ca w Urzę dzie Miej skim w Kro -
to szy nie zo sta ła pod pi sa na umo wa
na re wi ta li za cję alei Po wstań ców
Wlkp. Wy ko naw cą ro bót bu dow la -
nych bę dzie ZBYL BRUK Sp. z o.o.
z Bo bo lic. In we sty cja opie wa
na kwo tę 9 602 954,73 zł z ter mi -
nem re ali za cji i roz li cze nia in we sty cji
do 30 czerw ca 2019 r. Pra ce ma ją
ru szyć w naj bliż szych dniach.

Ale ja Po wstań ców Wiel ko pol skich by -
ła kie dyś re pre zen ta cyj ną uli cą mia sta,
mię dzy in ny mi ze wzglę du na swo je roz -
mia ry oraz za byt ko we obiek ty, miesz czą ce
się w jej ob rę bie. Obec nie ma bar dzo znisz -
czo ną na wierzch nię bru ko wą z licz ny mi
ubyt ka mi, a jej in fra struk tu ra pod ziem na
jest w fa tal nym sta nie. Od czu wal ny jest
brak ele men tów ma łej ar chi tek tu ry, jak
i nie wy star cza ją ca dba łość o zie leń miej ską,
co wpły wa na po gar sza ją cą się es te ty kę te go
miej sca. Na wierzch nia uli cy i chod ni ków,
wy ko na na z płyt be to no wych, kost ki be to -
no wej, as fal tu i kost ki ka mien nej, jest
w złym sta nie tech nicz nym. Re wi ta li za cja
tej czę ści mia sta po le gać bę dzie na grun -
tow nej prze bu do wie na wierzch ni uli cy
o po wierzch ni oko ło 1,7 ha, prze bu do wie
sie ci ka na li za cyj nej i wo do cią go wej oraz
sie ci oświe tle nia ulicz ne go.

W ra mach za da nia prze wi du je się
zmia nę za go spo da ro wa nia uli cy – wpro -
wa dze nie jed no li tej sze ro ko ści dwóch jed -
no kie run ko wych jezd ni oraz za go spo da -
ro wa nie pa sa żu po mię dzy jezd nia mi. We -
dług pro jek tu wzdłuż jezd ni pół noc nej
zor ga ni zo wa ny zo sta nie ciąg miejsc po sto -
jo wych dla sa mo cho dów oso bo wych,
w tym miej sca dla osób nie peł no spraw -
nych. Przy skrzy żo wa niu z dro gą kra jo wą
za pro jek to wa no dwa miej sca po sto jo we
dla au to bu sów. Wzdłuż pół noc nej i po łu -
dnio wej pie rzei uli cy prze bu du je się na -

wierzch nię i prze bieg chod ni ków. Środ ko -
wy pas prze zna czo ny bę dzie na te re ny ak -
tyw nej re kre acji dla miesz kań ców. Oś sta -
no wić bę dzie zie leń ni ska z ist nie ją cym,
po dwój nym szpa le rem drzew. W osi za ło -
że nia prze bie gać ma ciąg pie szy oraz ścież -
ka ro we ro wa. Prze bie ga ją cy wzdłuż ścież -
ki ro we ro wej chod nik uzu peł nią ław ki
oraz ma łe pla ce, ukształ to wa ne za po mo -
cą wy dzie le nia ma te ria ło we go w po sadz -
ce. W tych miej scach za pla no wa no trwa łe
usta wie nie urzą dzeń umoż li wia ją -
cych – po przez in te rak cję z użyt kow ni -
kiem – ilu stro wa nie zja wisk z ob sza ru na -
uki. W ich po bli żu znaj dą się ław ki. Ca ły
ciąg pie szy al. Po wstań ców Wlkp. bę dzie
funk cjo no wał ja ko ścież ka dy dak tycz na
oraz miej sce, w któ rym miesz kań cy bę dą
mo gli ak tyw nie upra wiać sport. 

Pro jekt za kła da wy ko na nie in sta la cji
eklek tycz nej, za si la ją cej oświe tle nie ulicz -
ne. Na re wi ta li zo wa nym ob sza rze alei zo -
sta nie rów nież wy ko na na ka na li za cja sa ni -
tar na, desz czo wa oraz sieć wo do cią go wa.
Po zwo li to na upo rząd ko wa nie dzi siej sze -
go sta nu in fra struk tu ry pod ziem nej. 

– To ko lej ny etap re wi ta li za cji Kro to -
szy na. Pierw szym był ry nek, dru gim Ze -
spół Szkół na alei Po wstań ców Wiel ko pol -
skich, ko lej nym wy ko na nie wy jąt ko wych
pię ciu uli czek wo kół ryn ku. Te raz ma my
po czą tek re ali za cji czwar te go eta pu. Po re -
wi ta li za cji al. Po wstań ców Wlkp. przyj -
dzie czas na kro to szyń skie Bło nie. Jest to
hi sto rycz na chwi la dla Kro to szy -
na – oznaj mił Fran ci szek Mar sza łek, bur -
mistrz Kro to szy na.

Wło darz do dał, że w pla nach jest roz -
bu do wa nie Ga le rii Kro to szyń skiej na te re -
nie daw ne go bro wa ru. – Jak wszyst ko do -
brze pój dzie, po wsta nie McDo nald's,
na co bar dzo cze ka ją zwłasz cza mło dzi
miesz kań cy – po wie dział bur mistrz.
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23 lip ca miał miej sce ofi cjal ny od -
biór in we sty cji zre ali zo wa nej na ul.
So wiń skie go. W okre sie od 5 ma ja
do 5 czerw ca zmo der ni zo wa no dro -
gę gmin ną.

Za kres dzia łań obej mo wał mo der ni -
za cję dro gi na od cin ku od ul. Li bel ta do ul.
Ka sprza ka i po le gał na uło że niu 5-cen ty -
me tro wej war stwy ście ral nej z mie sza nek
mi ne ral no -bi tu micz nych na ist nie ją cej na -
wierzch ni as fal to wej, na dłu go ści oko -
ło 262 m, obu stron nym wy ko na niu ście -

ku przy kra węż ni ko we go oraz prze bu do -
wa niu wszyst kich wpu stów ulicz nych ka -
na li za cji desz czo wej na re mon to wa nym

od cin ku. Koszt in we sty cji wy -
niósł 221 561,29 zł. Środ ki te po cho dzi ły
z bu dże tu gmi ny Kro to szyn. (NO VUS)

INWESTYCJE

Ulica Sowińskiego po modernizacjiKo lej ny groź ny po żar w po wie cie kro -
to szyń skim. Tym ra zem stra ża cy
zma ga li się z ogniem na pod da szu
sto lar ni w miej sco wo ści Dą bro wa
(gm. Roz dra żew). 

Na ak cję skie ro wa no pięć za stę pów
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz sie dem z jed no stek OSP. Pa -
li ło się pod da sze bu dyn ku sto lar ni. Szyb -
ko roz prze strze nia ją cy się ogień za gra żał
czę ści pro duk cyj nej obiek tu. 

W pierw szej fa zie dzia łań stra ża cy
po da li dwa prą dy ga śni cze w na tar ciu
na pa lą ce się pod da sze, wy ko rzy stu jąc
otwo ry okien ne oraz drzwi wej ścio we.

Po przy by ciu ko lej nych za stę pów za an ga -
żo wa no pod no śnik hy drau licz ny, uzy sku -
jąc do stęp na dach bu dyn ku w ce lu wy ko -
na nia otwo rów wen ty la cyj nych. 

Po stłu mie niu ognia i cał ko wi tym od dy -
mie niu pod da sza przy stą pio no do usu wa nia
zma ga zy no wa nych tam tro cin oraz czę ści po -
kry cia da cho we go, wy ko na ne go z eter ni tu. 

Dra ma tycz ne zda rze nie zjed no czy ło
nie tyl ko stra ża ków za wo do wych, ale
i spo rą ilość ochot ni ków z Dą bro wy i oko -
licz nych wio sek. Pra ca w tak wy so kich
tem pe ra tu rach wy ma ga ła cy klicz nej pod -
mia ny ra tow ni ków, więc każ de rę ce
do pra cy by ły bar dzo po trzeb ne. 

(NO VUS)

DĄBROWA

Ogień w stolarni
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do koń� cze nie ze stro ny 1
Pod czas uro czy sto ści insp. Ma riusz

Ja śniak, ko men dant po wia to wy po li cji
w Kro to szy nie, ży czył wy róż nio nym
funk cjo na riu szom zdro wia oraz po myśl -
no ści za rów no w ży ciu pry wat nym, jak
i pod czas peł nie nia służ by. 

Hi sto rię kro to szyń skiej ko men dy
przy bli żył sierż. szta bo wy Bar tosz Kar -
wik. Dzia łal ność na szej po li cji się ga 12 li -
sto pa da 1918 r., kie dy to zo sta ła po wo ła -
na Straż Lu do wa. Jej ko men dan tem zo -
stał dok tor Wła dy sław Bo lew ski. Spra wy
po li cyj ne mia ły swo je kom pe ten cje w ma -
gi stra cie. Krót ko przed II woj ną świa to wą
ko men dan tem po li cji w Kro to szy nie był
Ka zi mierz Grus. 

W lu tym 1945, po wy zwo le niu Kro -
to szy na, ukon sty tu owa ła się no wa wła dza
lo kal na, któ ra po wo ła ła Ko men dę Po wia -
to wą Mi li cji Oby wa tel skiej w Kro to szy -
nie, w miej sce do tych czas ist nie ją cej Ko -
men dy Gar ni zo nu Woj ska Pol skie go.
Na ko men dan ta po wia to we go MO mia -
no wa no cho rą że go Wła dy sła wa Kę dzier -
skie go, a za stęp cą zo stał An to ni Ko czo -
row ski. W kwiet niu 1945 struk tu ra or ga -
ni za cyj na MO do sto so wa na zo sta ła
do otrzy ma nych eta tów. Po wsta ły 31-oso -
bo wy plu ton re zer wy i 10-oso bo wa sek cja
śled cza. Na te re nie po wia tu roz miesz czo -
no po ste run ki mi li cyj ne. 

Przez kil ka dzie siąt na stęp nych lat,
po dob nie jak w ca łym kra ju, zmie nia ła się
or ga ni za cja i struk tu ry po li cji. W wy ni ku
zmian ustro jo wych w lip cu 1990 ów cze -
sny Re jo no wy Urząd Spraw We wnętrz -
nych stał się Ko men dą Re jo no wą Po li cji,
by od 1 stycz nia 1999 prze kształ cić się

w funk cjo nu ją cą do dziś Ko men dę Po wia -
to wą Po li cji w Kro to szy nie.

W trak cie uro czy sto ści ogło szo no wy -
ni ki Ple bi scy tu „Naj lep szy dziel ni co wy
po wia tu kro to szyń skie go 2018”. W tym
przed się wzię ciu cho dzi przede wszyst -
kim o wy ło nie nie dziel ni co we go, któ ry
swo ją ofiar ną pra cą oraz przy ja znym po -
dej ściem do miesz kań ców przy czy nia się
do bu do wa nia po zy tyw ne go wi ze run ku
po li cji oraz za ufa nia do tej służ by. Jak
zwy kle re dak cja GL KRO TO SZYN włą -
czy ła się w ak cję, dru ku jąc ku po ny, któ re

licz nie do star cza li ście do na szej sie dzi by. 
Naj wię cej gło sów ze brał młod szy

aspi rant To masz Kacz ma rek, dru gie miej -
sce przy pa dło sier żan to wi szta bo we mu
Ja no wi Ko la now skie mu, a trze cią lo ka tę
za jął sier żant szta bo wy Da niel Ryb ka. Na -
gro dy dla naj lep szych dziel ni co wych
ufun do wa ła Ko mi sja Bez pie czeń stwa
i Po rząd ku przy Sta ro stwie Po wia to wym
w Kro to szy nie.

29 ma ja w Ko men dzie Wo je wódz kiej
Po li cji w Po zna niu od by ły się eli mi na -
cje II stop nia XI Ogól no pol skich Za wo -
dów Po li cjan tów Dziel ni co wych „Dziel ni -
co wy Ro ku” dla kie row ni ków re wi rów
dziel ni co wych. W kon kur sie udział wzię -
ło 38 osób. W za cię tej ry wa li za cji kie row -
nik re wi ru dziel ni co wych KPP Kro to -
szyn, asp. Iwo na Kar że wicz, za ję ła pierw -
sze miej sce, zdo by wa jąc 43 punk ty. Bę -
dzie ona re pre zen to wa ła Wiel ko pol skę
w fi na le za wo dów, któ re od bę dą się
w dniach 23-26 paź dzier ni ka na te re nie
Szko ły Po li cji w Ka to wi cach. Lau re at ka
z rąk insp. Ma riu sza Ja śnia ka otrzy ma ła
pro me sę, a od wi ce sta ro sty bu kiet kwia -
tów. 
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UROCZYSTOŚĆ

Święto polskiej policji

Na uli cy Ka li skiej w Sul mie rzy cach
trwa re mont chod ni ka. In we sty cja
kosz to wać bę dzie nie ca łe 132 ty sią -
ce zło tych.

War to przy po mnieć, że ob szar,
na któ rym od by wa się re mont, mie ści się
na te re nie hi sto rycz ne go ukła du urba ni -
stycz ne go Sul mie rzyc, wpi sa ne go do re je -
stru za byt ków. Ro bo ty pro wa dzo ne są
po stro nie nu me rów pa rzy stych na od cin -
ku o dłu go ści 145 me trów.

Mo der ni za cja obej mu je wy mia nę

kra węż ni ka na kra węż nik ka mien no -gra -
ni to wy, wy ko na nie wjaz dów do po se sji
z kost ki ka mien nej, chod ni ka z płyt be to -
no wych bez fa zo wych ko lo ru ja sno sza re go
oraz ob ra mo wań z kost ki gra ni to wej
ciem no sza rej – trzy rzę dy od stro ny kra -
węż ni ka i mi ni mum je den od stro ny po -
se sji. 

Sa mo rząd Sul mie rzyc udzie lił po wia -
to wi kro to szyń skie mu po mo cy fi nan so -
wej w for mie do ta cji ce lo wej na tę in we -
sty cję w kwo cie 65 tys. zł.

OPRAC. (AN KA)

SULMIERZYCE

Remont chodnika na ul. Kaliskiej

Jak in for mu je Urząd Miej ski w Zdu -
nach, w związ ku z bu do wą ka na li za -
cji na dro dze kra jo wej od 6 sierp nia
obo wią zy wać bę dzie no wa – tym -
cza so wa – or ga ni za cja ru chu.

W okre sie od 6 sierp nia do 30 wrze -
śnia za mknię te bę dą uli ce Wro cław ska,
Ja na Ka zi mie rza oraz frag ment ul. Łac no -
wej w Zdu nach. Ob jazd w kie run ku
od Kro to szy na do Wro cła wia pro wa dził
bę dzie 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.

Ruch ob jaz dem w kie run ku od Wro cła -
wia do Kro to szy na prze bie gał bę dzie
przez uli ce Po lną, Ko le jo wą, pl. Ko ściusz -
ki, Ko by liń ską oraz ry nek. 

Po sta wio ne są no we zna ki dro go we,
w związ ku z czym ape lu je my 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, wy bie ra -
jąc in ne kie run ki już w Kro to szy nie
i w Mi li czu.

(NO VUS) 

ZDUNY

Uwaga - utrudnienia w ruchu
AWANSE
- na starszego posterunkowego: post. Mateusz Wronecki
- na sierżanta: st. post. Szymon Halasz, st. post. Mariusz Kozupa, st. post. Agnieszka Nowak
- na starszego sierżanta: sierż. Martin Alcer, sierż. Fryderyk Baranowski, sierż. Kamil Kołodziej,
sierż. Maciej Rogowicz
- na sierżanta sztabowego: st. sierż. Mateusz Augustyniak, st. sierż. Bartosz Karwik, st. sierż.
Adam Olejnik, st. sierż. Karol Ostach, st. sierż. Damian Przybył, st. sierż. Marcin Szumera, st.
sierż. Łukasz Zachwiej
- na młodszego aspiranta: sierż. sztab. Tomasz Kaczmarek, sierż. sztab. Krystian Kunicki, sierż.
sztab. Rafał Maćkowiak, sierż. sztab. Mariusz Przybył, sierż. sztab. Łukasz Szymura, sierż. sztab.
Tomasz Zmyślony
- na aspiranta policji: mł. asp. Kamil Nagler, mł. asp. Piotr Koźma, mł. asp. Teresa Walkowiak
- na starszego aspiranta: asp. Magdalena Grzemska
- na aspiranta sztabowego: st. asp. Krzysztof Grzemski, st. asp. Artur Poczta, st. asp. Rafał Tanaś
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22 lip ca Ochot ni cza Straż Po żar na
w Be ni cach ob cho dzi ła 90-le cie ist -
nie nia. Ju bi le uszo wa uro czy stość od -
by ła się przed miej sco wym Do mem
Stra ża ka.

Wzię li w niej udział m. in. Mar le na
Ma ląg – wi ce wo je wo da Wiel ko pol ski,
Fran ci szek Mar sza łek – bur mistrz Kro to -
szy na, dh Mar cin We iss, re pre zen tu ją cy
Za rząd Od dzia łu Wo je wódz kie go Związ -
ku OSP w Po zna niu, mł. bry ga dier To masz
Po lak – z -ca ko men dan ta po wia to we go
PSP w Kro to szy nie, mł. in spek tor Wło dzi -
mierz Szał – z -ca ko men dan ta po wia to we -
go po li cji w Kro to szy nie, An drzej Wi -
chłacz – na czel nik Wy dzia łu Spraw Oby -
wa tel skich w Sta ro stwie Po wia to wym. 

Nie za bra kło oczy wi ście władz
związ ko wych OSP – Za rząd Po wia to wy
Związ ku OSP w Kro to szy nie re pre zen to -
wał Ja cek Wy bie ra ła, a Za rząd Od dzia łu

Miej sko -Gmin ne go Związ ku OSP – Wal -
de mar Flor kow ski. Na uro czy stość przy -
by li rów nież kro to szyń scy rad ni, lo kal ni
przed się bior cy czy przed sta wi cie le Ban -
ku Spół dziel cze go w Kro to szy nie.

Dh Szy mon Kost ka przy po mniał hi -
sto rię OSP w Be ni cach, któ ra się ga 1928
ro ku. Jed nost ka po wsta ła z ini cja ty wy
miesz kań ców wio ski, w re ak cji na licz ne
po ża ry, któ re do pro wa dza ły do nisz cze nia
do byt ku oraz pło dów rol nych na du żą ska -
lę. Pierw szy mi za ło ży cie la mi OSP Be ni ce
by li Jó zef Pa nek – pre zes, Mi chał Mar sza -
łek – na czel nik, Mi ko łaj Mą kow ski – se -
kre tarz, Jó zef Kryś – z -ca na czel ni ka, Jan
Skrzy pek – skarb nik, An to ni Na mysł, Jó -
zef Pa lusz kie wicz, Alek san der Kem pa, Jó -
zef Ba ran, An to ni Zych, Cze sław Kost ka. 

W 1930 ro ku OSP Be ni ce li czy ła 39
człon ków. W tam tych cza sach jed nost ka
mia ła na wy po sa że niu si kaw kę ręcz ną,
trzy me try wę ża ssaw ne go oraz 30 me -

trów wę ża tło czo ne go. Utwo rzo no dwie
sek cje – ga śni czą do ob słu gi si kaw ki oraz
ra tow ni czą. Z ko lei star szych miesz kań -
ców wio ski re kru to wa no do od dzia łu po -
rząd ko we go, któ ry miał za bez pie czać ład
w cza sie ak cji ga śni czych oraz pil no wać
mie nia przed ewen tu al ną kra dzie żą. 

W 1939 ro ku OSP Be ni ce bra ła
udział w ga sze niu ośmiu lo kal nych oraz
pię ciu po za miej sco wych po ża rów. W cza -
sie oku pa cji straż po żar na zo sta ła roz wią -
za na, a na sta no wi sku na czel ni ka po zo stał

dh Sta ni sław Mor giel, któ ry peł nił swo ją
funk cję do 1942 ro ku, ćwi cząc nie miec -
kie od dzia ły. Pod czas woj ny zgi nął skarb -
nik, Jan Skrzy pek. Po oku pa cji, w 1945
ro ku, wy bra no no wy za rząd – Jó zef Pa -
nek – pre zes, Sta ni sław Mor giel – na czel -
nik, Fran ci szek Szku dłap ski – skarb nik,
Sta ni sław Kost ka – se kre tarz, Jó zef
Kryś – z -ca na czel ni ka. Wów czas jed nost -
ka roz wi ja ła się bar dzo pręż nie, ro sły jej
po trze by. W związ ku z tym po ja wił się
po mysł na bu do wę re mi zy i do mu stra ża -

ka. Ini cja to ra mi te go przed się wzię cia by li
Sta ni sław Ol gierd, Bo le sław Ka lant, Ja cek
Kost ka, Ze non Mą kow ski oraz Cze sław
Kuź niak. Otwar cie re mi zy mia ło miej -
sce 22 lip ca 1967 ro ku, a wstę gę przy do -
mu stra ża ka prze cię to 6 stycz nia 1968 ro -
ku. Dzię ki ofiar no ści miesz kań ców Be nic
i Ra ci bo ro wa po wo ła no spo łecz ny ko mi -
tet, któ ry za jął się przy go to wa niem sztan -
da ru dla jed nost ki. Fi nal nie za pre zen to -
wa no go 26 wrze śnia 1982 ro ku. 

W trak cie ju bi le uszo wej uro czy sto ści
wrę czo no me da le za za słu gi dla po żar nic -
twa Ka ro lo wi Na bzy ko wi (srebr ny) i Łu -
ka szo wi Gar bar ko wi (brą zo wy). Z ko lei
druh na Gra ży na Do la ta otrzy ma ła od -
zna kę „Wzo ro wy Stra żak”. 

Za pro sze ni go ście zło ży li stra ża kom
ser decz nie ży cze nia i wy ra zi li sło wa uzna -
nia za trud i bez in te re sow ną po moc, nie -
sio ną po trze bu ją cym. Uro czy stość za koń -
czy ła się de fi la dą stra żac ką, po któ rej
moż na by ło skosz to wać zna ko mi tej gro -
chów ki.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

BENICE

Strażacy obchodzili jubileusz

W ostat nią so bo tę lip ca, w po bli żu sta -
rej Ka flar ni w Zdu nach, od był się fi nał
Po gra ni cza Kul tur. Tra dy cyj nie dla
miesz kań ców przy go to wa no sze reg
atrak cji. Głów ny mi or ga ni za to ra mi

wy da rze nia by ły Zdu now ski Ośro dek
Kul tu ry oraz Urząd Miej ski w Zdu nach.

Im pre za roz po czę ła się od otwar cia
Kier ma szu Rę ko dziel ni cze go i Ku li na riów

Po wia to wych. Po ja wi ły się sto iska z wy ro -
ba mi rę ko dziel ni czy mi oraz ofer tą ga stro -
no micz ną kół go spo dyń wiej skich z po wia -
tu kro to szyń skie go. Na sto iskach zna la zły
się m. in. przed mio ty ze sło my, bi bu ły, wi -
kli ny oraz drew na. Chęt ni mo gli wziąć
udział w warsz ta tach rę ko dziel ni czych,
np. ze słom kar stwa czy ce ra micz nych. 

Sto iska ga stro no micz ne ofe ro wa ły
smacz ne, tra dy cyj ne da nia re gio nal ne.

W po miesz cze niach by łej Ka flar ni udo -
stęp nio no wy sta wę ce ra mi ki, na któ rą
zło ży ły się pra ce wy ko na ne pod czas te go -
rocz ne go IX Mię dzy na ro do we go Ple ne ru
Ce ra micz ne go. Przy go to wa no tak że po -
kaz wy pa łów z pie ców ple ne ro wych.

Na sce nie na to miast wy stą pi li ar ty ści
lu do wi z re gio nu i nie tyl ko. Ka pe la Zbyr -
cok za ser wo wa ła me lo die na gó ral ską nu -
tę. Roz strzy gnię to kon kur sy – „Fe sti wal

ser ni ka” na naj lep szy wy piek oraz rzeź -
biar ski pt. „Zdu ny, mia sto po gra ni cza...”. 

Zwień cze niem fi na łu Po gra ni cza
Kul tur był ka ba re to wy wy stęp An drze ja
Gra bow skie go, ak to ra zna ne go wszyst -
kim z se ria lu ko me dio we go „Świat we -
dług Kiep skich”, w któ rym grał ro lę
Ferd ka.

(NO VUS)
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Pod ko niec lip ca w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Kro to szy nie od by ło się spo -
tka nie przed sta wi cie li kó łek rol ni -
czych, dzia ła ją cych w na szym po wie -
cie. Roz ma wia no o wy co fa niu pro jek -
tu usta wy o za ka zie ubo ju ry tu al ne go
i ho dow li zwie rząt fu ter ko wych.

Spo tka nie pro wa dził Sła wo mir Szysz -
ka, kie row nik Biu ra Po wia to we go Wiel ko -
pol skiej Izby Rol ni czej w Kro to szy nie
i prze wod ni czą cy Związ ku Plan ta to rów
Bu ra ka Cu kro we go w Zdu nach. Wśród
go ści zna leź li się sze fo wie kół rol ni czych,
soł ty si i dzia ła cze, któ rzy za an ga żo wa li się
w pro te sty w War sza wie oraz uczest ni -
czy li w de ba cie par la men tar nej na po sie -
dze niu sej mo wej Ko mi sji Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi.

Sła wo mir Szysz ka pod kre ślił, że wiel -
kim suk ce sem dla ca łe go rol nic twa by ło
w ostat nim cza sie wy co fa nie z prac sej mo -
wych pro jek tu usta wy au tor stwa po sła
Krzysz to fa Cza bań skie go. No we prze pi sy
mia ły wpro wa dzić za kaz ubo ju ry tu al ne -
go by dła i dro biu oraz ho dow li zwie rząt
fu ter ko wych, szcze gól nie no rek. 

– Pro jekt zo stał wy co fa ny w po ło wie
lip ca pod na ci skiem śro do wisk rol ni -
czych, któ re wi dzia ły w nim bar dzo moc -
ne ude rze nie w go spo dar kę na ro do wą

oraz otwar cie furt ki do wy par cia pol -
skich pro du cen tów wo ło wi ny i dro biu
z ryn ków za gra nicz nych, zwłasz cza
w kra jach mu zuł mań skich – wy ja śniał S.
Szysz ka. – Wy co fa nie tej wiel ce szko dli -
wej usta wy przez wnio sko daw ców to su -
ma wszyst kich zda rzeń, w któ rych my,
rol ni cy z po wia tu kro to szyń skie go, ale
nie tyl ko, wzię li śmy czyn ny udział. Na -
sze wy stą pie nia w sej mie i przy nim,
udział w ma ni fe sta cjach, któ re zo sta ły
od po wied nio na gło śnio ne przez me dia
lo kal ne i nie tyl ko, spo wo do wa ły bo om
me dial ny, skut ku ją cy szyb kim przy ro -
stem po par cia dla nas. To wiel ki suk ces,
za któ ry pra gnę po dzię ko wać wszyst kim
tym, któ rzy po świę ci li swój czas i ta len ty,
by za trzy mać moż li wość wpro wa dze nia

ab sur dal ne go pra wa, ude rza ją ce go w pol -
skich ho dow ców by dła – za zna czył S.
Szysz ka. 

We dług nie pod wa żal nych da nych
w cią gu ostat nich lat eks port wo ło wi -
ny – naj czę ściej do kra jów Bli skie go
Wscho du – wzrósł po nad trzy krot nie,
osią ga jąc w 2017 ro ku wy nik bli sko pół
mi lio na ton. Jak wy ni ka z ana liz in for ma -
cji go spo dar czych, w na stęp nych la tach
ma ro snąć o ko lej ne 100 ty się cy ton,
a łącz ny eks port osią gnie wo lu men 600
tys. Prze wi du je się, iż pro po no wa ne zmia -
ny mo gły przy nieść – w pół ro ku od ich
wpro wa dze nia – stra ty w wy so ko ści
ok. 41 mi lio nów zło tych. 

W trak cie dys ku sji w sta ro stwie po ru -
szo no sze reg in nych te ma tów, w tym su -
szy rol ni czej i dzia łań ko mi sji sza cu ją cych
stra ty w upra wach. Omó wio no rów nież
spra wę „woj ny me dial nej” po mię dzy
przed sta wi cie la mi branż rol ni czych,
zwłasz cza ho dow ców, a obroń ca mi praw
zwie rząt. – Oni tak na praw dę nie wal czą
o pra wa zwie rząt. Cho dzi im przede
wszyst kim o pie nią dze. Te śro do wi ska
otrzy mu ją bar dzo wy so kie wspar cie fi -
nan so we z róż nych źró deł i ude rza ją w go -
spo dar kę na ro do wą, w rol nic -
two – stwier dził S. Szysz ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Pod ko niec czerw ca do kro to szyń -
skie go szpi ta la tra fił męż czy zna
z po waż ny mi pro ble ma mi zdro wot -
ny mi. Oka za ło się, iż jest oby wa te -
lem Czech i nie mó wi w ję zy ku pol -
skim. Ba, nie po sia dał na wet do ku -
men tów, więc nie by ło moż li wo ści
zwe ry fi ko wa nia, czy ma ubez pie cze -
nie zdro wot ne. Na szczę ście – dzię ki
za an ga żo wa niu wie lu osób – uda ło
mu się sku tecz nie po móc. Za rów no
pod wzglę dem me dycz nym, jak i or -
ga ni za cyj nym. 

Jak prze ka zał nam Sła wo mir Pa -
łasz – rzecz nik pra so wy SP ZOZ w Kro to -
szy nie – ca ła hi sto ria za czę ła się wie czo -
rem 25 czerw ca. Wów czas ka ret ka po go -
to wia ra tun ko we go zo sta ła we zwa na
do ok. 60-let nie go męż czy zny, któ ry znaj -
do wał się w oko li cach Sul mie rzyc kie go
Do mu Kul tu ry. Na nu mer alar mo wy za -
dzwo ni ły dwie dziew czy ny, któ re męż -
czy zna pro sił o po moc. Mi mo trud no ści
w po ro zu mie niu się wy ka za ły się bar dzo
doj rza łą po sta wą i po wia do mi ły dys po zy -
to ra me dycz ne go. 

Po do tar ciu na miej sce Ze spół Ra tow -
nic twa Me dycz ne go zde cy do wał o prze wie -
zie niu męż czy zny do kro to szyń skie go szpi -
ta la. Na Szpi tal nym Od dzia le Ra tun ko -

wym stwier dzo no, że pa cjent po wi nien jak
naj szyb ciej tra fić na od dział. – Wy glą dał
bar dzo nędz nie. Po wie dział bym – wręcz
roz pacz li wie – mó wił je den z le ka rzy. Był
skraj nie osła bio ny, za nie dba ny i – jak usta -
lo no pod czas dia gno sty ki – cier piał na kil ka
scho rzeń jed no cze śnie. By ło wi dać, że
od dłuż sze go cza su miał pro ble my ze zdro -
wiem, naj praw do po dob niej nie le czył się
na bie żą co. Le ka rze i pie lę gniar ki roz po czę -
li więc dzia ła nia. Do pie ro po kil ku dniach
moż na by ło mó wić o nie wiel kiej po pra wie
je go sta nu, choć do peł ne go wy zdro wie nia
by ło jesz cze da le ko.

Szpi tal pod jął kro ki w ce lu usta le nia
toż sa mo ści cho re go. Oka za ło się, że jest to
czło wiek, któ ry w skraj nie kry zy so wej sy -
tu acji zdro wot nej po zo sta wio ny zo stał
sam so bie przez ze spół z ob woź ny mi ka -
ru ze la mi, przy któ rych pra co wał. Ka ru ze -
le te obec ne by ły pod czas Dni Sul mie rzyc.
Męż czy zna, gdy tra fił do szpi ta la, nie
miał żad nych do dat ko wych ubrań, rze czy
oso bi stych, do ku men tów ani pie nię dzy.
Pra cow ni cy szpi ta la mie li po waż ny pro -
blem z ko mu ni ko wa niem się z pa cjen -
tem. Cho ry nie znał pol skie go, jed nak ro -
zu miał, co się do nie go mó wi ło. 

Na pod sta wie uzy ska nych od nie go
da nych po li cja usta li ła, że na te re nie Pol ski
nie był oso bą ka ra ną, nie był też po szu ki -

wa ny. – Na stęp nie na wią za li śmy współ -
pra cę z z Am ba sa dą Re pu bli ki Cze skiej
w War sza wie, z któ rą by li śmy w sta łym
kon tak cie te le fo nicz nym. Umoż li wi li śmy
rów nież roz mo wy przed sta wi ciel ce am ba -
sa dy z na szym pa cjen tem. Po ma ga li śmy
w gro ma dze niu jak naj więk szej ilo ści da -
nych o pa cjen cie, któ re zo sta ły prze ka za ne
am ba sa dzie. Oprócz in for ma cji, ja ką SP
ZOZ w Kro to szy nie skie ro wał do am ba sa -
dy (po dob ne pi smo prze ka za no tak że po -
li cji – przyp. red.), w któ rej opi sa li śmy ca -
łą sy tu ację oraz pro si li śmy o po moc
w iden ty fi ka cji pa cjen ta, od dziel ną proś bę
do cze skich służb dy plo ma tycz nych od -
ręcz nie na pi sał też cho ry. Za na szym po -
śred nic twem tra fi ła ona do am ba sa -
dy – in for mu je Sła wo mir Pa łasz, któ ry
w tej spra wie peł nił funk cję ko or dy na to ra. 

Dzię ki tym in for ma cjom pra cow ni cy
am ba sa dy usta li li, skąd po cho dził męż -

czy zna. W efek cie oka za ło się, że od po -
wied nik na sze go NFZ wy sta wił za świad -
cze nie stwier dza ją ce, że czło wiek ten pod -
le ga ubez pie cze niu zdro wot ne mu. Bę -
dzie to pod sta wą do ubie ga nia się przez
szpi tal o zwrot kosz tów od stro ny cze -
skiej. Dzię ki po mo cy wie lu osób – per so -
ne lu szpi ta la, pa cjen tów, pra cow ni ków
punk tu z uży wa ną odzie żą – uda ło się ze -
brać dla oby wa te la Czech nie zbęd ne rze -
czy. Jed na z kro to szyń skich pa ra fii sfi nan -
so wa ła za kup rze czy oso bi stych. 

– Gdy oka za ło się, iż stan pa cjen ta
po pra wił się na ty le, by mógł opu ścić szpi -
tal, po śred ni czy li śmy przy or ga ni za cji wy -
jaz du do Czech. Przez kil ka dni – gdy
trwa ły in ten syw ne dzia ła nia am ba sa dy
cze skiej – nie by ło jed nak oczy wi ste, czy
uda się od ra zu zor ga ni zo wać wy jazd. Sta -
wia li śmy więc so bie py ta nie: co zro bić
z tym czło wie kiem? Pod ję li śmy wstęp ne
dzia ła nia, dzię ki któ rym męż czy zna
mógł by przez ja kiś czas prze by wać w jed -
nym z do mów dla osób bez dom nych
w Wiel ko pol sce. Na szczę ście nie trze ba
by ło sko rzy stać z ta kiej opcji – do da je
rzecz nik SP ZOZ. 

Po bli sko mie sią cu fi na łem tej hi sto -
rii by ło wy pi sa nie pa cjen ta, któ ry szcze -
rze dzię ko wał za oka za ną mu po moc i le -
cze nie. Przy je chał po nie go je den
z przed sta wi cie li Kon su la tu Ho no ro we -
go Re pu bli ki Cze skiej we Wro cła wiu,
któ ry wy ku pił za pi sa ne le ki i za dbał
o po wrót pa cjen ta do kra ju. Am ba sa da

za wia do mi ła wła dze miej sco wo ści,
w któ rej za mel do wa ny jest Czech. Tam -
tej sze służ by po mo cy spo łecz nej, jesz cze
przed opusz cze niem szpi ta la przez pa -
cjen ta, mia ły go to we roz wią za nie w kwe -
stii po mo cy te mu czło wie ko wi. 

Fi nal nie Czech wy jeż dżał z Pol ski
z czte re ma tor ba mi, peł ny mi po da ro wa -
nych mu ubrań. Przez ca ły czas nie spra -
wiał żad nych pro ble mów, był przy jaź nie
na sta wio ny za rów no do per so ne lu, jak
i in nych pa cjen tów. 

Krzysz tof Ku row ski, dy rek tor SP
ZOZ, wy sto so wał spe cjal ne po dzię ko wa -
nia dla pra cow ni ków szpi ta la, któ rzy
w tak nie co dzien nej sy tu acji po tra fi li za -
cho wać pe łen pro fe sjo na lizm i po zy tyw -
nie roz wią zać pro blem pa cjen ta. – Ser -
decz nie dzię ku ję per so ne lo wi szpi ta -
la – le ka rzom, pie lę gniar kom, oso bom
pra cu ją cym w dzia le utrzy ma nia czy sto -
ści, a tak że Am ba sa dzie Re pu bli ki Cze -
skiej w War sza wie i Kon su la to wi Ho no ro -
we mu Re pu bli ki Cze skiej we Wro cła wiu
oraz wszyst kim po zo sta łym oso bom, któ -
re w ja ki kol wiek spo sób przy czy ni ły się
do po mo cy pa cjen to wi z Czech. To był
bar dzo nie ty po wy przy pa dek i sy tu acja,
z któ rą spo tka li śmy się po raz pierw szy,
a któ rą uda ło nam się po zy tyw nie roz wią -
zać. Na sze mu by łe mu już pa cjen to wi ży -
czy my du żo zdro wia oraz po myśl no ści
w dal szym ży ciu – czy ta my w oświad cze -
niu na stro nie in ter ne to wej SP ZOZ.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Pod ko niec lip ca bur mistrz Sul mie -
rzyc Da riusz Dę bic ki pod pi sał z wy -
ko naw cą umo wę na re ali za cję za da -
nia pod na zwą „Prze bu do wa ścież ki
pie szo -ro we ro wej wraz z urzą dze -
niem zie le ni na alei Klo no wi cza
w Sul mie rzy cach”. Koszt in we sty cji
to po nad 220 tys. zł. 

Za da nie po le gać bę dzie na wpro wa -
dze niu na od cin ku po mię dzy uli cą Po -
znań ską a Wą ską ele men tów ma łej ar chi -
tek tu ry oraz no wych na sa dzeń, któ re ma -
ją na ce lu uroz ma ice nie ist nie ją cej już zie -
le ni. Ma ła ar chi tek tu ra, któ ra tam po -
wsta nie, słu żyć bę dzie edu ka cji, wy po -
czyn ko wi i re kre acji, a po nad to nada te -
mu miej scu swo isty cha rak ter. Przy bę -

dzie tak że spo ro ła wek oraz ko szy na śmie -
ci. Wszyst kie ele men ty har mo nij nie zo -
sta ną wkom po no wa ne w po szcze gól ne
wnę trza, któ re łą czy ścież ka pie szo -ro we -
ro wa. Na po zo sta łym te re nie bę dzie traw -
nik. 

Zgod nie z wy tycz ny mi kon ser wa tor -
ski mi na ścież ce ro we ro wej po wsta nie na -
wierzch nia ty pu Han se Gran de, na to -
miast okrą głe pla cy ki zro bio ne bę dą
z kost ki gra ni to wej. Przy re ali za cji prac
od two rzo ny zo sta nie za rys kra węż ni ka
gra ni to we go, a przy nim wy ko na na bę -
dzie opa ska z kost ki gra ni to wej.

Tak więc na tym te re nie po wsta nie
miej sce re kre acyj no -wy po czyn ko we, ide -
al ne do spę dza nia wol ne go cza su.

OPRAC. (AN KA)

We wto rek, 14 sierp nia, o go dzi -
nie 18.00 w kro to szyń skim Mu -
zeum Re gio nal nym im. Hie ro ni -
ma Ław ni cza ka od bę dzie się wer -
ni saż wy sta wy oraz kon cert mu -
zycz ny z oka zji 10-le cia Sto wa rzy -
sze nia Klub ART. 

Na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta -
ną rzeź by, pła sko rzeź by, gra fi ki, fo to gra fie
oraz ob ra zy wy ko na ne w ostat niej de ka -
dzie przez człon ków sto wa rzy sze nia
i uczest ni ków warsz ta tów.

Nad rzęd nym ce lem Sto wa rzy sze nia

Klub ART jest roz wi ja nie po ten cja łu lo -
kal ne go śro do wi ska. Klub pra gnie uwraż -
li wiać i pod no sić kom pe ten cje spo łecz no -
ści lo kal nej. 

Pod czas im pre zy ju bi le uszo wej nie
za brak nie wy kła dów dla od bior ców wy -
sta wy. Zwień cze niem bę dzie kon cert
skrzyp co wy Zu zan ny Wa sie lew skiej. 

OPRAC. (GRZE LO)

SULMIERZYCE

Podpisali umowę na przebudowę

JUBILEUSZ

10-lecie Stowarzyszenia Klub ART
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13Rozmaitości

21 lip ca w Ci cho wie zor ga ni zo wa -
no za wo dy pły wac kie. Do ry wa li za -
cji przy stą pi ło 85 za wod ni ków.
Zna ko mi cie spi sa ła się Mo ni ka
Jad czak.

Za wod ni cy mie li do prze pły nię -
cia 1500 me trów mię dzy bo ja mi, któ re
wy ty cza ły tra sę. Nad prze bie giem zma gań
i bez pie czeń stwem star tu ją cych czu wa li
ra tow ni cy WOPR.

Zwy cię żył Grze gorz Ćwi kła z Ko sza -
li na, a dru gi był Fi lip Or łow ski z Po zna nia.
Trze cia do me ty do pły nę ła Mo ni ka Jad -
czak z Kro to szy na, tym sa mym trium fu -
jąc w gro nie ko biet.

(AN KA)

PŁYWANIE

Świetny start Moniki Jadczak

Asp. sztab. Da riusz Ryb ka, funk cjo -
na riusz Ko men dy Po wia to wej PSP
w Kro to szy nie, star to wał w 12-go -
dzin nym ul tra bie gu w Kra ko wie, po -
tocz nie zwa nym NUD -ą.

Noc ny Ul tra Dy stans to nie la da wy -
zwa nie dla osób, któ re chcą zmie rzyć się
z wła sny mi ogra ni cze nia mi fi zycz ny mi
i psy chicz ny mi. Stra żak z Kro to szy na
w trak cie 12-go dzin ne go bie gu po ko nał
dy stans 72 km i 950 m. Gra tu lu je my!

(AN KA)

BIEGI

12-godzinny wysiłekW lip cu 55-oso bo wa gru pa człon ków
Mło dzie żo wych Dru żyn Po żar ni czych
z te re nu po wia tu kro to szyń skie go
wraz z opie ku na mi prze by wa ła przez
kil ka dni na obo zie stra żac kim
w miej sco wo ści Kan del (po wiat Ger -
mer she im) w Niem czech. By ło to już
siód me spo tka nie mło dzie ży stra -
żac kiej z tych dwóch po wia tów.

Ce lem obo zu by ło za cie śnie nie wię zi,
wy mia na po glą dów po mię dzy mło dy mi stra -
ża ka mi oraz do sko na le nie umie jęt no ści po słu -
gi wa nia się ję zy kiem nie miec kim ian giel skim. 

W pro gra mie zna la zło się wie le atrak -
cji, jak choć by wi zy ta w akwa par ku

w miej sco wo ści Hoc ken he im czy po byt
w Ho li day Park w miej sco wo ści Ha sloch,
a tak że za wo dy spraw no ścio we we wspo -
mnia nym akwa par ku.

Na stęp ne ta kie spo tka nie od bę dzie
się w 2020 ro ku na te re nie po wia tu kro to -
szyń skie go.

Wy jazd gru py pol skiej oraz wspól ny
po byt na obo zie zo stał do fi nan so wa ny ze
środ ków Fun da cji Pol sko -Nie miec kiej
Wy mia ny Mło dzie ży oraz wspar ty ma te -
rial nie przez Sta ro stwo Po wia to we, Od -
dział Po wia to wy Związ ku OSP RP w Kro -
to szy nie, urzę dy z po wia tu kro to szyń skie -
go i spon so rów.

OPRAC. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Na obozie w Niemczech
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W ostat nią so bo tę lip ca na kro to -
szyń skim ryn ku od był się ko lej ny
kon cert z cy klu WIĘC WIEC!, któ re go
or ga ni za to rem jest Kro to szyń ski
Ośro dek Kul tu ry. Tym ra zem wy stą -
pi li Dyz ma tro nik, Le ski oraz Ku ba
Ba dach.

Ze spół Dyz ma tro nik (Ar tur „So sen”
Kli ma szew ski, Ma ciej „Ma cio ra” Bal ce -
wicz i kro to szy nia nin Ja kub „Gon zo”
Woź niak) jest trud ny do zde fi nio wa nia
pod wzglę dem ga tun ku mu zycz ne go.
Każ dy z je go człon ków to mu zycz na in dy -
wi du al ność, ich twór czość jest wy pad ko -
wą synth -po pu, roc ka, elec tro pun ku. Ze -
spół na grał se rię te le dy sków pro mu ją cych
swo ją pły tę, brał udział w wie lu fe sti wa -
lach. Zwy cię żył w prze glą dzie De mo sta -
cja, or ga ni zo wa nym przez Kon te ne rART,
a tak że uczest ni czył w pro gra mie Must
Be the Mu sic. 

Le ski, czy li Pa weł Le szo ski, za de biu -
to wał al bu mem „SPLOT” w czerw -
cu 2015 ro ku. Na pi sał wszyst kie tek sty
i skom po no wał do nich mu zy kę. W swo -
ich utwo rach mie sza róż no rod ne sty le,
in try gu je sło wem. Twór czość Le skie go
moż na okre ślić mia nem am bit ne go al ter -
na tyw ne go po pu.

Ku ba Ba dach jest obec ny na sce nie
mu zycz nej od 30 lat – ja ko wo ka li sta,
kom po zy tor i pro du cent. Ma za so bą set -
ki kon cer tów i mu zycz nych ko ope ra cji
z ple ja dą naj ja śniej szych gwiazd pol skiej
sce ny. Stwo rzył al bum „Old scho ol”, bę dą -
cy pierw szym so lo wym, au tor skim krąż -
kiem w do rob ku ar ty sty. – „Old scho ol”
ozna cza coś sta ro świec kie go, wy wo dzą ce -
go się ze „sta rej szko ły”. Ty tuł mógł by
więc su ge ro wać, że na pi sa łem i na gra łem
mu zy kę w ja kiejś kon kret nej re tro sty li -
sty ce, np. w sty lu brzmie nia lat 60. Tak
jed nak nie jest. Dla mnie „old scho ol” jest
pew nym ha słem, od no szą cym się do spo -
so bu pi sa nia i aran żo wa nia pio se nek.

Od dziec ka naj bar dziej po ru sza ły mnie
utwo ry, w któ rych du żo się dzia ło, w któ -
rych cie ka we me lo die osa dzo ne by ły
na bo ga tych struk tu rach har mo nicz nych,
spię tych wie lo płasz czy zno wy mi aran ża -
cja mi – tak o swo jej pły cie mó wi Ku ba Ba -
dach.

Na za koń cze nie kon cer tu, przy go rą -
cym aplau zie licz nej pu blicz no ści, wo ka -
li sta za śpie wał utwór Zbi gnie wa Wo dec -
kie go, od da jąc tym sa mym hołd te mu ar -
ty ście, a tak że Ko rze, czy li Ol dze Alek san -
drze Si po wicz, któ ra zmar ła te go dnia.

(NO VUS)

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

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
10-16 sierpnia
godz. 10.00 – JAK ZOSTAĆ CZARODZIEJEM –
Meksyk/Wlk. Brytania, animowany, 97' - 2D dubbing
godz. 14.30 – JAK ZOSTAĆ CZARODZIEJEM –
Meksyk/Wlk. Brytania, animowany, 97' - 2D dubbing
godz. 16.15 – ANT-MAN I OSA – USA/Wlk.
Brytania, akcja/sci-fi, 120' - 3D dubbing

godz. 18.30 – ANT-MAN I OSA – USA/Wlk.
Brytania, akcja/sci-fi, 120' – 2D dubbing
godz. 20.45 – ANT-MAN I OSA – USA/Wlk.
Brytania, akcja/sci-fi, 120' - 2D napisy
Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci 
w wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie
I LO.  
11 sierpnia
Trzeci koncert z cyklu WIĘC WIEC! 
na krotoszyńskim rynku.

17-19 sierpnia

XXII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej

BuskerBus na krotoszyńskim rynku.

18-19 sierpnia

1. Grand Prix Wielkopolski w Piłce Ulicznej 

w Szkole Podstawowej nr 3.

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 fotograficzna pt. „Dziecko” 

w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.

WIĘC WIEC!

Kolejni znakomici artyści w Krotoszynie



27 lip ca w ga bi ne cie bur mi strza Fran -
cisz ka Mar szał ka do szło do uro czy ste -
go spo tka nia z uczest ni ka mi Mi -
strzostw Świa ta w Su mo. Pre zes PZS,
Da riusz Ro zum, oraz me da li ści, Aron
Ro zum i Mi chał Fa bia now ski, po dzie li -
li się wra że nia mi z po by tu na Taj wa nie. 

Przy po mnij my, że dla na szej re pre -
zen ta cji był to hi sto rycz ny tur niej. – Jest
to naj więk szy od dzie się ciu lat suk ces pol -
skie go su mo na MŚ. Ca ła ka dra za słu ży ła
na wiel kie bra wa, a na si za wod ni cy wró ci -
li do kra ju z je de na sto ma krąż ka -
mi – oznaj mił Da riusz Ro zum, pre zes
Pol skie go Związ ku Su mo. Miesz kań cy
po wia tu kro to szyń skie go naj wię cej uwa gi
sku pia li na star cie trój ki na szych su mo -
ków – Olim pii Ro ba kow skiej, Aro na Ro -
zu ma i Mi cha ła Fa bia now skie go. 

Nie ste ty, mi ło swo je go wy jaz du
na MŚ nie bę dzie wspo mi nać pierw sza
z wy mie nio nych. – Olim pia od kwiet nia
wal czy ła z kon tu zją kost ki, któ ra wpły nę -
ła na jej przy go to wa nia. Rok te mu ra do -
wa li śmy się z jej po sta wy w Mon go lii.
Tym ra zem na szej za wod nicz ce po szło go -
rzej, ale wie rzy my w jej umie jęt no ści
i szyb ki po wrót na szczyt w swo jej ka te go -
rii wa go wej – po wie dział D. Ro zum. 

Dla M. Fa bia now skie go i A. Ro zu ma
by ły to wy jąt ko we za wo dy, któ re na dłu go
po zo sta ną w ich pa mię ci. Bar dziej do świad -
czo ny Aron po raz pierw szy na MŚ ry wa li -
zo wał w ka te go rii 115 kg. Roz po czął od wy -
gra nej z Ro sja ni nem, na stęp nie po ko nał
Ame ry ka ni na, a w wal ce o fi nał oka zał się
lep szy od po tęż nie zbu do wa ne go Buł ga ra.
Kro to szy nia nin w fi na le nie spro stał Mon -

go ło wi, lecz śmia ło moż na po wie dzieć, iż
po legł o włos, upa da jąc po za do hyo kil ka
set nych se kun dy wcze śniej od ry wa la. 

– Mój pół fi na ło wy prze ciw nik jest
wi ce mi strzem Eu ro py – za zna czył A. Ro -
zum. – Szcze gól nie ża łu ję star cia fi na ło -
we go z re pre zen tan tem Mon go lii. Jak
traf nie pod su mo wa li ob ser wa to rzy, dzie -
li ło mnie kil ka na ście cen ty me trów od wy -
słu cha nia Ma zur ka Dą brow skie go. Nie -
ste ty, przy mo im ata ku to ja pierw szy wy -
pa dłem po za do hyo – do dał.

Aron po ku sił się więc o nie spo dzian -
kę, bo wiem przez la ta ry wa li zo wał w ka te -
go rii 85 kg. Na do hyo, mie rząc się ze znacz -
nie cięż szy mi za wod ni ka mi, wy ka zy wał
się nie tyl ko sze ro kim wa chla rzem umie -
jęt no ści tech nicz nych, czę sto uru cha mia -
jąc nie kon wen cjo nal ne ata ki, ale przede
wszyst kim szyb ko ścią oraz spry tem.

Ra dość, ale też nie do syt od czu wał
młod szy z na szych re pre zen tan tów – M.

Fa bia now ski. – Był to mój pierw szy start
na tak du żej im pre zie i mu szę przy znać,
iż stres da wał się we zna ki – stwier dził su -
mo ka. – Przed star tem w ciem no bra łem
brą zo wy me dal w ju nior skiej dru ży nie
oraz pią te miej sce w zma ga niach in dy wi -
du al nych. Te raz jed nak ża łu ję swo jej wal -
ki o brąz, po nie waż nie by łem gor szy
od ry wa la. Od czu wam w so bie po zy tyw -
ną, spor to wą złość i po sta ram się zre wan -
żo wać te mu prze ciw ni ko wi na ko lej nych
mię dzy na ro do wych za wo dach – za po -
wie dział. 

Mi chał i Aron pod kre śli li, że ich do -
bry start w Tao y uan na Taj wa nie moż li wy
był dzię ki świet nym przy go to wa -
niom. – Spę dzi li śmy trzy ty go dnie w To -
kio, gdzie na każ dym tre nin gu mie li śmy
od 15 do 20 spa ring part ne rów. Tak uda ne
te sty za owo co wa ły tym, że w swo jej ka te -
go rii zo sta łem naj lep szym za wod ni kiem
su mo w Eu ro pie – po wie dział Aron.

– Nie od dziś wia do mo, że Ja po nia
czy Mon go lia sły ną z wie lu uta len to wa -
nych za wod ni ków. Każ dy tre ning w tych
wa run kach zbli ża nas do ich po zio mu.
War to pod kre ślić, że w ka te go rii ju nior -
skiej naj lep sza oka za ła się ka dra Ja po nii
przed Mon go lią, a ze spół ze mną w skła -
dzie upla so wał się na naj niż szym stop niu
po dium – spu en to wał Mi chał. 

Po byt na Taj wa nie zwy cię sko za koń -
czył też Da riusz Ro zum, pre zes
PZS. – Od dzie się ciu lat sta ra łem się
wpro wa dzić do świa to we go su mo dwie
no we ka te go rie. W koń cu dzia ła cze wy ra -
zi li zgo dę na stwo rze nie gru py pół śred -
niej męż czyzn, wa żą cych nie wię cej
niż 100 kg, na to miast w gro nie ko biet do -
da no ka te go rię do 73 kg – wy ja śnił. 

Ko lej nym suk ce sem kro to szyń skie go
dzia ła cza jest wy wal cze nie or ga ni za cji MŚ
w 2020 ro ku w na szym kra ju. – Egip cja -
nie od by li wie le roz mów w ku lu arach,

aby mieć moż li wość gosz cze nia naj lep -
szych su mo kow na świe cie. Mi mo to uda -
ło nam się po ko nać ich w gło so wa niu.
Wy gra li śmy dość wy raź nie – 16: 4. Po -
nad to by ło wie le dys ku sji na te mat do łą -
cze nia na szej dys cy pli ny do gro na olim pij -
skich w 2024 ro ku. Je śli by do te go do szło,
mój syn Aron obie cał, że za pre zen tu je się
na IO – stwier dził D. Ro zum. 

Na MŚ pol ska re pre zen ta cja w gro nie
ju nior skim wy wal czy ła sześć me da li.
Na trze cim stop niu po dium sta nę li Ad -
rian Gon dek (LUKS Lub zi na), Da mian
Wró bel (Ro ki ta Brzeg Dol ny), Pa try cja
Dy sz kie wicz (LKS Spar ta kus Py rzy ce)
oraz Sa ra Król (UKS Niedź wia dek War -
sza wa). Po nad to brąz wy wal czy li śmy
w ry wa li za cji dru ży no wej. Mę ski te am
stwo rzy li M. Fa bia now ski, D. Wró bel, Ja -
kub No wa kow ski oraz A. Gon dek.
W żeń skim ze spo le wy stą pi ły P. Dy sz kie -
wicz, S. Król oraz Ad rian na Ada szek. 

W zma ga niach se nio rów sre bro wy -
wal czy li A. Ro zum (115 kg) oraz Ja cek
Pier siak (KS Su mo Rze szów, open). Brą -
zo we me da le zdo by li Ma te usz Lin ka
(UKS Niedź wia dek War sza wa, +115 kg)
i Mag da le na Ma cios (LUKS Lub zi na, 65
kg). Po nad to na naj niż szym stop niu po -
dium sta nę ła dru ży na w skła dzie: A. Ro -
zum, Pa weł Woj da oraz M. Lin ka.

Na spo tka niu z bur mi strzem Mar -
szał kiem kro to szyń scy za wod ni cy za pre -
zen to wa li me da le z MŚ. Nie za bra kło też
pa miąt ko wych zdjęć oraz oglą da nia walk
na szych su mo ków. 

(GRZE LO)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Świet nie spi sał się Krzysz tof Ku bik
w XV Kla sy ku Kłodz kim, za li cza nym
do Pu cha ru Pol ski w Su per ma ra to -
nach Szo so wych. Nasz ko larz wy grał
swo ją ka te go rię wie ko wą. Z ko lei
w ka te go riach żar tu – za kil ka
lat – swój start wspo mi nać bę dzie
Ar tur Pa te rek, któ ry... po my lił tra sę,
po ko nu jąc pra wie 30 km wię cej. 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li dla
uczest ni ków trzy dy stan se – mi ni (67
km), me ga (110 km) oraz gi ga (168
km). – Tra sa by ła świet nie przy go to wa na,
po czy na jąc od ozna ko wa nia, po przez bu -
fe ty, a koń cząc na no wo wy ło żo nym as fal -
cie w nie któ rych miej scach. Ma ra ton za li -
cza ny był do kla sy fi ka cji Pu cha ru Pol -
ski – mó wi K. Ku bik. 

W za wo dach za pre zen to wa ło się
czte rech przed sta wi cie li po wia tu kro to -
szyń skie go – Krzysz tof Ku bik, Ar tur Pa -

te rek, To masz Mo siń ski i Piotr Ty ra kow -
ski. Dwaj ostat ni ści ga li się na dy stan sie
mi ni. T. Mo siń ski po ko nał tra sę w cza -
sie 2: 40: 53, zaj mu jąc 84. miej sce w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej, a P. Ty ra kow ski za -
jął 129. po zy cję z wy ni kiem 3: 09: 19. 

K. Ku bik sta nął na naj wyż szym stop -
niu po dium w swo jej ka te go rii, jed no cze -
śnie pla su jąc się na dwu na stym miej scu
w open (6: 13: 33). – Je cha ło mi się cał -
kiem do brze, mi mo trud nych wa run ków

po go do wych. Z wy ni ku je stem za do wo lo -
ny. Cie szy też awans w na trze cie miej sce
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej PPSS. Nie zwy -
kle trud no bę dzie utrzy mać tę lo ka tę, ale
bę dę wal czył z ca łych sił – za ko mu ni ko -
wał ko larz. 

Nie zwy kłą przy go dę na tra sie prze żył
Ar tur Pa te rek. – Swe go cza su my śla łem,
że opi sa łem już wszyst kie aspek ty ma ra -
to nów ko lar skich w Pol sce. Tym ra zem
na tra sie po wrot nej z Czech, w Mo stwi -
cach, gru pa, w któ rej je cha łem, za miast
skrę cić w pra wo, po je cha ła w le wo. Przez
do dat ko wą „wy ciecz kę” stra ci łem po nad
go dzi nę i prze je cha łem 29 km wię cej. Ze
star tu wy szedł bar dzo do bry tre ning, bo
prze cież w tych oko licz no ściach o oka za -
łym wy ni ku nie mo że być mo wy. Osta -
tecz nie na po ko na nie tra sy po trze bo wa -
łem 7: 30: 38, zaj mu jąc 30. miej sce
open – po wie dział A. Pa te rek. 

(GRZE LO)

KOLARSTWO

Triumf Kubika, Paterek pomylił trasę



Trze ci raz z rzę du eki pa A Se ree Tee
oka za ła się naj lep sza w tur nie ju
Sum mer Cup. W fi na le dzie sią tej
edy cji im pre zy póź niej si trium fa to rzy
re mi so wa li po re gu la mi no wym cza -
sie gry z LZS -em Ko bier no -Tom ni -
ce 1: 1. W do gryw ce do siat ki tra fi li
Mi ko łaj Mar ci niak i Da wid Przy by -
szew ski, za pew nia jąc AST zwy cię -
stwo. 

Roz gryw ki fi na ło we roz po czę ły się
o go dzi nie 14.00 na or li ku przy Ze spo le
Szkół nr 3. Ja ko pierw sze na bo isku po ja -
wi ły się dru ży ny MTV i Al ba tro sy. Po je -
dy nek dwóch ze spo łów, któ re wy stę po -
wa ły w nie daw nym pół fi na le Mi strzostw
Pol ski Play are ny, stał na bar dzo wy so kim
po zio mie. Mi ni mal nie lep sza oka za ła się

dru ży na z Bud, wy gry wa jąc 2: 1. 
Po tem zmie rzy ły się ko lej ne eki py,

któ re mia ły moż li wość ry wa li za cji
w Prusz ko wie. Z za cię te go po je dyn ku
zwy cię sko wy szło AST, po ko nu jąc Pan -
com Zdu ny 3: 1. Spo tka nie Pro -Me tu
z Tor na dem by ło dość jed no stron ne. Ze -
spół z Koź mi na Wlkp. pew nie wy -
grał 3: 0. Bar dzo wy rów na na by ła za to
kon fron ta cja Mar bu du z po łą czo ny mi si -
ła mi Ko bier na i Tom nic. Osta tecz nie LZS
zwy cię żył 3: 2. 

Przed pół fi na ła mi prze pro wa dzo no
kon kurs rzu tów kar nych, któ ry zor ga ni -
zo wa ła Aka de mia Pił kar ska Re is sa w Kro -
to szy nie. Gol ki per LZS -u, Bar tosz Ja rysz,
miał oka zję zmie rzyć się z mło dy mi pił ka -
rza mi. Każ dy z uczest ni ków otrzy mał pa -
miąt ko wą na gro dę rze czo wą. 

W pierw szym pół fi na le eki pa AST
zmie rzy ła się z Al ba tro sa mi. Obroń cy ty -
tu łu roz po czę li le piej, obej mu jąc pro wa -
dze nie. Ry wa le jed nak nie spa so wa li

i po re gu la mi no wych 30 mi nu tach by -
ło 2: 2. Krót ko przed koń co wym gwizd -
kiem wiel ką szan sę za prze pa ści ły Al ba -
tro sy. Świet nie w bram ce spi sał się jed nak
Ja kub Nel le, bro niąc rzut kar ny i tym sa -
mym utrzy mu jąc swój ze spół w grze.
Bram karz AST był też bo ha te rem se rii
rzu tów kar nych, w któ rych je go dru ży na
wy gra ła 3: 2. 

Dru gim fi na li stą zo stał LZS Ko bier -
no -Tom ni ce, któ ry w po je dyn ku pół fi na -
ło wym z Pro -Me tem już do prze rwy pro -
wa dził róż ni cą trzech tra fień. Po zmia nie
stron LZS kon tro lo wał sy tu ację na bo -
isku, wy gry wa jąc osta tecz nie 3: 1. 

Trze cie miej sce w tur nie ju za ję ły Al -
ba tro sy, które po do gryw ce ogra ły 3: 2 koź -
miń ski Pro -Met. W fi na le na to miast
po tra fie niu Szy mo na Jan kow skie go pro -

wa dził LZS. Obroń cy ty tu łu wy rów na li
za spra wą Da wi da Przy by szew skie go i spo -
tka nie za koń czy ło się re mi sem. W do -
gryw ce do świad czo ny ze spół AST strze lił
ko lej ne dwa go le, dzię ki cze mu trze ci raz
z rzę du wy grał tur niej Sum mer Cup. 

In dy wi du al ne wy róż nie nia i na gro dy
naj lep szym gra czom wrę czy li Ro man
Wo siek z Wy dzia łu Oświa ty i Spraw Spo -
łecz nych Urzę du Miej skie go w Kro to szy -
nie, Wal de mar Wro nec ki z Wy dzia łu
Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu Sta ro stwa Po -
wia to we go oraz Pa weł Li siak i Pa try cja
Puź niak z fir my Mah le. 

Kró lem strzel ców zo stał Ma ciej Klin -
kosz (Pro -Met), któ ry zdo był osiem bra -
mek. Naj lep szym za wod ni kiem – we dług
re dak cji Ga ze ty Lo kal nej KRO TO -
SZYN – był Da wid Przy by szew ski (AST).
Po śród pił ka rzy mło de go po ko le nia wy -

róż nio no Ka mi la Krysz to fo wi cza (Al ba -
tro sy), za naj lep sze go bram ka rza uzna no
Ja ku ba Nel le (AST), a MVP im pre zy zo -
stał Do mi nik Ję dr ko wiak (LZS). 

Or ga ni za to rzy zde cy do wa li się wy -
róż nić tak że po jed nym za wod ni ku z dru -
żyn gra ją cych w pół fi na łach. Wy bór padł
na Łu ka sza Zu zia ka (AST), Ma te usza Li -
sa (Pro -Met), Ar ka diu sza Szczot kę (Al ba -
tro sy) i Bar to sza Ja ry sza (LZS). – Pra gnę
po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy za an ga -
żo wa li się w or ga ni za cję ju bi le uszo -
wej X edy cji Sum mer Cup. W tym ro ku

go ści li śmy ze spo ły spo za po wia tu kro to -
szyń skie go, co świad czy o ro sną cym po -
zio mie oraz re no mie na sze go tur nie ju.
W szcze gól no ści dzię ku ję Urzę do wi Miej -
skie mu w Kro to szy nie oraz licz nym spon -
so rom. Je stem wdzięcz ny tak że sę dziom,
któ rzy wy ko na li cięż ką pra cę. Już te raz
za pra szam wszyst kich na XI edy cję. Moż -
na spo dzie wać się sze re gu po zy tyw nych
zmian – po wie dział Ro bert Sta wo wy, or -
ga ni za tor tur nie ju. 

(GRZE LO) 
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POD NASZYM PATRONATEM 

A Seree Tee ponownie zwycięzcą
Summer Cup! 

Składy finalistów:
AST: Jakub Nelle - Marcin Nowak, Karol Krystek, Łukasz Budziak, Mikołaj Gruchaj,
Dawid Przybyszewski, Daniel Olejnik, Łukasz Zuziak, Przemysław Kołaski, Mateusz
Marciniak, Szymon Sekula, Mikołaj Marciniak, Mateusz Mizerny 
LZS Sokół: Bartosz Jarysz, Jacek Kalak, Adrian Straburzyński, Szymon Jankowski,
Mikołaj Kaźmierczak, Szymon Smoliński, Marcin Smoliński, Adam Adamski, Kamil
Czubak, Jędrzej Ciesiak, Dominik Jędrkowiak, Daniel Baran, Dawid Panek


