
NR 250 � WTOREK 4 WRZEŚNIA 2018 �  NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM � e -ma il:re dak cja@glo kal na.pl

DZIŚ W NU ME RZE:

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�

� WYDARZENIE 

Powiatowe święto
plonów w Lutogniewie

Czytaj na str. 4

� KULTURA

Za nami ostatni 
w tym roku koncert
z cyklu WIĘC WIEC!

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 8-11

� NASZA AKCJA

KARTY PARTNERSKIE
dla mieszkańców
powiatu

Czytaj na str. 14

� POD NASZYM PATRONATEM

Nabory do Akademii
Piłkarskiej Reissa!

Czytaj na str. 15

� SPORT 

Wysoka porażka
krotoszyńskiej Astry

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 5

Czytaj str. 6

POLITYKA

Czeka nas walka o Polskę... 

SŁUŻBA ZDROWIA

Szpitale kontra
minister...



23 sierp nia Sto wa rzy sze nie Ak tyw ny
Koź min Wiel ko pol ski zor ga ni zo wa ło
jed no dnio wą wy ciecz kę edu ka cyj no -
-re kre acyj ną do Unie jo wa. Jej ce lem
by ło za po zna nie uczest ni ków z moż -
li wo ścia mi wy ko rzy sta nia wód geo -
ter mal nych. 

Z ofer ty sko rzy sta ło 50 miesz ka nek
Koź mi na Wlkp., któ re zwie dzi ły obiek ty
spół ki Geo ter mia Unie jów i miej sco we
za byt ki, a tak że sko rzy sta ły z wi zy ty
w ter mach. 

Wy ciecz ka roz po czę ła się u „źró dła”,
czy li na te re nie spół ki Geo ter mia Unie -
jów, gdzie znaj du je się od wiert, z któ re go
jest wy do by wa na wo da o tem pe ra tu -
rze 70 stop ni C. Jest ona wy ko rzy sty wa na
w cie płow nic twie, wo do lecz nic twie, re -
kre acji, pro duk cji ko sme ty ków i pro duk -
cji spo żyw czej. Uczest nicz ki wy ciecz ki
zwie dzi ły za kład z prze wod ni kiem, po -
zna ły wa lo ry unie jow skich wód ter mal -
nych i do wie dzia ły się o ko rzy ściach pły -
ną cych z in we sto wa nia w ener gię geo ter -
mal ną. Nie spo dzian ką by ła de gu sta cja

ogór ków ki szo nych, przy rzą dzo nych
na ba zie wo dy z Unie jo wa. 

Na stęp nym przy stan kiem by ły Ter -
my Unie jów. Po go da sprzy ja ła, więc koź -
mi nian ki chęt nie za ży wa ły ką pie li
w unie jow skich ba se nach. Po obie dzie
zwie dzi ły mia stecz ko z prze wod ni kiem.
Szcze gól ne wra że nie wy war ła
na wszyst kich wi zy ta w basz cie Zam ku
Ar cy bi sku pów Gnieź nień skich, a tak że
wspa nia ły wi dok na pa no ra mę Unie jo -
wa i oko lic. Za da nie by ło re ali zo wa ne
w ra mach pro jek tu gran to we go „Kom -
pe ten cje na rzecz or ga ni za cji cza su wol -
ne go”, fi nan so wa ne go ze środ ków
PROW na la ta 2014-2020.

OPRAC. (NO VUS) 

Bur mistrz Da riusz Dę bic ki pod pi sał
umo wę z wi ce wo je wo dą Wiel ko pol -
ski, Mar le ną Ma ląg, na do fi nan so -
wa nie z bu dże tu pań stwa za da nia
pod na zwą „Prze bu do wa uli cy Ja na
Paw ła II w Sul mie rzy cach”. 

Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny w ra mach

Rzą do we go Pro gra mu na rzecz Roz wo ju
oraz Kon ku ren cyj no ści Re gio nów po -
przez Wspar cie Lo kal nej In fra struk tu ry
Dro go wej. Kwo ta do ta cji udzie lo nej przez
Urząd Wo je wódz ki wy nie sie 611 488 zł,
a w bu dże cie mia sta na re ali za cję te go za -
da nia za bez pie czo no 407 658,62 zł. 

(NO VUS)
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KOŹMIN WLKP.

Wycieczka do Uniejowa

SULMIERZYCE

Dotacja na przebudowę drogi

24 sierp nia w Ko men dzie Po wia to -
wej Po li cji w Kro to szy nie od by ło się
uro czy ste spo tka nie, w trak cie któ re -
go ko men dant Ma riusz Ja śniak, I za -
stęp ca ko men dan ta Wło dzi mierz
Szał, a tak że in ni po li cjan ci i pra cow -
ni cy po że gna li He le nę Ho ry zę, któ ra
ode szła na eme ry tu rę.

Insp. Ma riusz Ja śniak po dzię ko wał
za wie lo let nią i peł ną po świę ceń pra cę oraz

ży czył po wo dze nia w ży ciu oso bi stym. He -
le na Ho ry za w Ko men dzie Po wia to wej Po li -
cji w Kro to szy nie pra co wa ła 17 lat. Peł ni ła
funk cję peł no moc ni ka ds. ochro ny in for -
ma cji nie jaw nych. Jak zgod nie pod kre śla ją
jej by li współ pra cow ni cy, w pra cy ce cho wa -
ły ją kom pe ten cja, od po wie dzial ność i skru -
pu lat ność, a każ dy do ku ment, któ ry tra fił
na jej biur ko, zo stał spraw dzo ny „wzdłuż
i wszerz”, że by nie po ja wi ły się błę dy. 

(NO VUS)

Z POLICJI

Przeszła na zasłużoną emeryturę
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3Aktualności

27 sierp nia w Smo sze wie miał miej -
sce ofi cjal ny od biór uli cy Ma li no wej.
Koszt bu do wy tej dro gi wy niósł oko -
ło 570 ty się cy zło tych.

W uro czy stym spo tka niu wzię li
udział bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek,
pra cow ni cy Urzę du Miej skie go w Kro -
to szy nie, wy ko naw ca za da nia oraz
miesz kań cy. Tra dy cyj nie do ko na no

prze cię cia sym bo licz nej wstę gi i po świę -
ce nia dro gi.

In we sty cja po le ga ła na bu do wie
od pod staw jezd ni o na wierzch ni z be to -
nu as fal to we go na od cin ku o dłu go -
ści 332 m i sze ro ko ści 5 m, zjaz dów
do po se sji, ele men tów od wod nie nia oraz
przy stan ku au to bu so we go. Za da nie kosz -
to wa ło ok. 570 tys. zł i zre ali zo wa ne zo -
sta ło z do fi nan so wa niem z bu dże tu wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go w ra mach do -
ta cji na pra ce zwią za ne z ochro ną, re kul -
ty wa cją i po pra wą ja ko ści grun tów rol -
nych (bu do wa i prze bu do wa dróg do jaz -
do wych do grun tów rol nych). Łącz na
kwo ta do fi nan so wa nia na ul. Ma li no wą
w Smo sze wie oraz ul. Ust kow ską w Be ni -
cach wy nio sła po nad 185 tys. zł.

(NO VUS)
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SMOSZEW

Malinowa
już gotowa

Roz po czy na ją cy się rok szkol ny to
du że zmia ny dla uczniów i pra cow ni -
ków Szko ły Pod sta wo wej nr 3 w Koź -
mi nie Wlkp. Star si ucznio -
wie – z klas IV -VIII – bę dą kon ty nu -
ować edu ka cję w no wym obiek cie
na ul. Ko per ni ka, w któ rym te raz
mie ści się głów na sie dzi ba Trój ki.
Młod si na to miast po zo sta li w bu dyn -
ku przy ul. Klasz tor nej. 

W okre sie wa ka cji bu dy nek gim na -
zjal ny przy ul. Ko per ni ka był re mon to -
wa ny i przy go to wy wa ny na przy ję cie
uczniów Trój ki. Naj pil niej szym za da -
niem by ła wy mia na okien i drzwi
na dru gim pię trze, a tak że ma lo wa nie
klas, ko ry ta rzy i klat ki scho do wej.

Gmi na prze zna czy ła na te re mon -
ty 150 tys. zł. 

Ucznio wie pod sta wów ki za ję li
pierw sze i dru gie pię tro, a na par te rze lek -
cje ma mło dzież z ostat niej kla sy gim na -
zjum. Na tej kon dy gna cji urzę du ją dy rek -
to rzy obu pla có wek, wspól ny jest tak że
po kój na uczy ciel ski. 

W dniach 22-23 sierp nia dy rek cja
Trój ki zor ga ni zo wa ła prze pro wadz kę
szko ły do no wej sie dzi by. Pod czas ak cji
nie oce nio na oka za ła się po moc Ra dy Ro -
dzi ców, któ ra po przez por ta le in ter ne to -
we „skrzyk nę ła” chęt nych do po mo cy. Po -
mo gli ro dzi ce, ale tak że na uczy cie le i pra -
cow ni cy szko ły oraz wła ści cie le i pra cow -
ni cy firm za przy jaź nio nych z Trój ką.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Trójka w nowej siedzibie
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Na Bieżąco4 WTOREK, 4 września 2018

24 sierp nia w miej sco wo ści Dłu go łę -
ka (gmi na Ko by lin) wy buchł po żar.
Ak cja ra tow ni cza trwa ła kil ka na ście
go dzin, a wzię ło w niej udział oko ło
stu stra ża ków. 

Do dzia łań za dys po no wa no za stę py
z JRG Kro to szyn, JRG Ostrów Wlkp., OSP
Za le sie Wiel kie, OSP Ko by lin, OSP Smo li -
ce, OSP Basz ków, OSP Zdu ny, OSP Ła -
giew ni ki, OSP Ku kli nów, OSP Za le sie Ma -
łe, OSP Wy ga nów, OSP Rze mie chów, OSP
Ko na rzew, OSP Be stwin, OSP Lu to gniew. 

Pło nę ło pod da sze bu dyn ku in wen -
tar skie go, wy peł nio ne zro lo wa ną sło mą.
Ogień za gra żał przy le głym obiek tom.
Osób po szko do wa nych nie by ło. Wła ści -
ciel z po mo cą miesz kań ców wsi jesz cze
przed przy by ciem stra ża ków ewa ku ował
zwie rzę ta go spo dar skie – by dło i trzo dę. 

W po cząt ko wej fa zie dzia łań stra ża -
cy po da li dwa prą dy ga śni cze w obro nie

za gro żo nych obiek tów, jed no cze śnie
prze pro wa dza jąc roz po zna nie wod ne
w ce lu za pew nie nia cią gło ści po da wa nia
środ ka ga śni cze go. Po przy by ciu do dat -
ko wych sił te ren ak cji po dzie lo no na trzy
od cin ki bo jo we. 

Wpro wa dzo no ko lej ne prą dy ga śni -
cze w na tar ciu na pa lą cy się bu dy nek oraz
zbu do wa no ma gi stra lę prze sy ło wą wo dy

przy wy ko rzy sta niu zbior ni ka na tu ral ne -
go, co po zwo li ło na zwięk sze nie in ten -
syw no ści ga sze nia. Po stłu mie niu ognia
przy stą pio no do do ga sza nia tlą cych się
ba lo tów, po czym usu wa no je na ze -
wnątrz. Wła ści ciel obiek tu zor ga ni zo wał
ła do war ki te le sko po we oraz cią gni ki rol ni -
cze z przy cze pa mi, by tlą cą się sło mę moż -
na by ło wy wo zić na po bli skie po le
i na bie żą co do ga szać.

– W stre fie nie bez piecz nej stra ża cy
pra co wa li w sprzę cie ochro ny dróg od de -
cho wych. Cią głość pro wa dzo nych dzia -
łań, przy cy klicz nej wy mia nie ra tow ni -
ków, by ła moż li wa dzię ki wy ko rzy sta niu
spe cja li stycz ne go kon te ne ra sprzę tu
ODO z Ko men dy Po wia to wej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Ostro wie Wiel ko -
pol skim – in for mu je To masz Pa try as,
rzecz nik pra so wy Ko men dy Po wia to wej
PSP w Kro to szy nie.

Po cał ko wi tym uga sze niu po ża ru te -
ren spraw dzo no ka me rą ter mo wi zyj -
ną – za gro żeń nie stwier dzo no. Na tym
dzia ła nia za koń czo no.

(NO VUS)

DŁUGOŁĘKA

Płonął budynek gospodarczy

WAKACJE

Lato 
w Hufcu Pracy

W nie dzie lę w Lu to gnie wie od by ły
się Do żyn ki Po wia to we. Tra dy cyj nie
przy by li na nie przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych, służb mun -
du ro wych oraz or ga ni za cji i in sty tu cji
zwią za nych z rol nic twem, a tak że
miesz kań cy z ca łe go po wia tu. Atrak -
cji nie bra ko wa ło.

Uro czy sto ści roz po czę ły się Mszą
świę tą w Sank tu arium Mat ki Bo żej Po cie -
sze nia w Lu to gnie wie. Na stęp nie uczest -
ni cy do ży nek ko ro wo dem prze ma sze ro -
wa li na te ren po bli skie go bo iska. W trak -
cie czę ści ob rzę do wej za pro szo nym go -
ściom, w tym wła dzom sa mo rzą do wym
po wia tu i po szcze gól nych gmin wrę czo -

no – przy przy śpiew kach ze spo łów lu do -
wych – sym bo licz ny bo chen chle ba.

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka pod su -
mo wał koń czą cą się ka den cję sa mo rzą du,
chwa ląc do brą współ pra cę władz po wia tu
z gmi na mi przy re ali za cji wspól nych in -
we sty cji. Na stęp nie roz strzy gnię to wy ni -

ki kon kur su na naj ład niej szą kom po zy cję
kwia to wą te go rocz nych do ży nek.

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści by -
ły wy stę py ar ty stycz ne – Kro to szyń skiej
Or kie stry Dę tej, ze spo łu Kro to sza nie, ze -
spo łów lu do wych z po wia tu kro to szyń -
skie go i gru py Ta cy Nie In ni. Im pre za za -
koń czy ła się za ba wą ta necz ną wraz z ze -
spo łem Ma lin ki.

Na do żyn kach nie bra ko wa ło roz ma -
itych sto isk – szkół, in sty tu cji zwią za nych

z rol nic twem, sto wa rzy szeń, służ by zdro -
wia, służb mun du ro wych czy z ga stro no -
mią. Z ko lei dla naj młod szych przy go to -
wa ne by ły we so łe mia stecz ko, dmu cha ny
za mek i zjeż dżal nia.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIĘ i FILM 
znaj dziesz na na

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

LUTOGNIEW

W podzięce za tegoroczne plony
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W ra mach te go rocz nej ak cji „La to”
Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
przy go to wał dla uczest ni ków ofer tę
za jęć re kre acyj nych. Dzię ki te mu
mło dzież mia ła do dat ko wą oka zję
ku te mu, by ak tyw nie i cie ka wie spę -
dzić wol ne chwi le pod czas wa ka cji.

Przy go to wa no roz ma ite gry i za ba wy
świe tli co we. Ro ze gra ne zo sta ły me cze te -
ni sa sto ło we go oraz tur niej dar ta. Nie ma -
łym za in te re so wa niem cie szy ły się gra

w pił ka rzy ki czy na kon so li x -box. Nie za -
bra kło rów nież gier plan szo wych.

(AN KA)



29 sierp nia do Krotoszyna przy je -
chał Wła dy sław Ko si niak -Ka mysz,
po seł na Sejm RP i pre zes Pol skie go
Stron nic twa Lu do we go. Od wie dził
plac bu do wy no we go skrzy dła szpi -
ta la i zre wi ta li zo wa ny ry nek, a w ki -
nie Przed wio śnie spo tkał się z dzia -
ła cza mi lo kal nych struk tur PSL.
Przede wszyst kim mó wił o mo bi li za -
cji przed nad cho dzą cy mi wy bo ra mi
sa mo rzą do wy mi.

Na spo tka nie w kro to szyń skim ki nie
przy by li m. in. bur mistrz Fran ci szek Mar -
sza łek – pre zes miej sko -gmin nych struk tur
par tii, sta ro sta Sta ni sław Szczot ka – szef po -
wia to wych struk tur, Zo fia Szal czyk – prze -
wod ni czą ca sej mi ku wiel ko pol skie go, Ju -
lian Jokś – rad ny sej mi ku, Krzysz tof Gra -
bow ski – wi ce mar sza łek wo je wódz twa
wiel ko pol skie go, An drzej Grzyb – eu ro po -
seł oraz pre zes re gio nu PSL.

Wła dy sław Ko si niak -Ka mysz po ru -
szył te ma ty wy bo rów sa mo rzą do wych,
po li ty ki rzą du i ofer ty PSL -u dla oby wa te -
li. – Ja ko for ma cja po li tycz na star tu je my
sa mo dziel nie, od róż nia jąc się tym sa mym
od tych, któ rzy pro wa dzą nie ustan ną bar -
ba rzyń ską woj nę ple mien ną w Pol -
sce – oznaj mił pre zes lu do wców. – Nie
trwa ona od trzech lat, a od 2005 ro ku
i po dzie li ła nas wszyst kich. Trze ba za dać
so bie za sad ni cze py ta nie – po co je ste śmy
w po li ty ce i po co dzia ła my w sa mo rzą -
dzie? Że by wpro wa dzić tro chę nor mal no -
ści. Przy kład szpi ta la po wia to we go w Kro -
to szy nie po ka zu je, jak w pi guł ce, pro gram
na szej par tii. W wy bo rach sa mo rzą do -
wych bę dzie my bro nić pra wa ma łych oj -
czyzn do sa mo sta no wie nia. Sta wia my
na so lid ność i sku tecz ność.

Po li tyk stwier dził, że głów ne par tie,
czy li PO i PiS, to czą mię dzy so bą woj nę
bil l bo ar do wą, z któ rej nic nie wy ni ka dla
oby wa te li. Przy znał, że PSL nie jest par tią
„fa jer wer ko wą”, lecz sta wia na sku tecz -
ność i roz wój, ja ko gwa ran cje ży cia spo -
łecz ne go. 

– Im kom plet nie nie za le ży, że by od -
bu do wać szpi tal w Kro to szy nie. Nie my -
ślą o Kro to szy nie, Ka li szu, Gro dzi sku. Już
nie mó wię, że by my śle li o tym, co dzie je
się na wet w naj mniej szej wsi czy so łec -
twie. Ich in te re su je tyl ko okła da nie się
ma czu gą po gło wie i zdo by wa nie wła dzy.
To jest ta fun da men tal na róż ni ca w kwe -
stii te go, po co je ste śmy w po li ty ce i sa mo -
rzą dzie. By łem przed chwi lą na kro to -
szyń skim ryn ku i zo ba czy łem, jak zo stał
zmie nio ny. To po ka zu je, że kłam li we by ło
ha sło PiS -u sprzed trzech lat – „Pol ska
w ru inie”. Nie na wiść z po li ty ki wkra cza
rów nież do ro dzin, gdzie już nor mal nie
nie moż na na ten te mat roz ma wiać. Za ra -
zi li spo łe czeń stwo cho ro bą nie na wi ści i to
oni są za to od po wie dzial ni, a nie na si ro -
da cy – pod kre ślił par la men ta rzy sta.

Sko men to wał rów nież po sta wę pre -
mie ra Ma te usza Mo ra wiec kie go. Za rzu cił
mu, że opo wia da no to rycz ne kłam stwa
i głu po ty na te mat PSL -u, od bie ra jąc te -
mu ugru po wa niu pra wo do je go toż sa mo -
ści, tra dy cji i hi sto rii. – Wi dzie li ście kie -
dyś Mo ra wiec kie go na Za dusz kach Mi ko -
łaj czy kow skich czy Wi to so wych? Wi dzie -
li ście, że by upo mi nał się przez kil ka na ście
lat swo jej ak tyw no ści ja ko pre zes ban ku
o ide ały ru chu lu do we go? I oni śmią opo -
wia dać, że są spad ko bier ca mi ru chu lu do -
we go! – grzmiał W. Ko si niak -Ka mysz. 

Po seł wspo mniał o ob łu dzie me diów
pu blicz nych i ser wo wa nych oby wa te lom
no to rycz nych kłam stwach, o ob łu dzie
i pro pa gan dzie par tii rzą dzą cej, któ ra nie
za pra sza lu dzi z PSL -u, a jak coś mó wi, to
ne ga tyw nie. Ostat nim ra zem pre zes PSL -
-u był w pro gra mie „Gość Wia do mo ści”
w li sto pa dzie 2016 ro ku. – Je śli się o nas
mó wi w te le wi zji rzą do wej, że je ste śmy ty -
mi, któ rzy w la tach 90. pry wa ty zo wa li Pol -
skę, to trze ba być ob łud nym do gra nic
moż li wo ści. Obec ny tu taj An drzej Grzyb
był wie le lat po słem i mo że po twier dzić, że
by li śmy „ha mul co wy mi” pry wa ty za cji. My
blo ko wa li śmy pry wa ty za cję przed tzw. li -
be ra ła mi z AWS -u i Unii Wol no ści. A pan
Mo ra wiec ki był rad nym AWS -u, któ ra
spry wa ty zo wa ła naj wię cej spół ek i ban ków
w hi sto rii. Zo sta wi li śmy 30 pro cent ban -
ków w rę kach ob ce go ka pi ta łu, a 70 pro -
cent w rę kach pol skie go. Te pro por cje się
kom plet nie od wró ci ły i po rzą dach AWS -
-u 80 pro cent by ło w rę kach ka pi ta łu za gra -
nicz ne go – tłu ma czył po li tyk. 

Pre zes PSL -u zwró cił się do zgro ma -
dzo nych na sa li lu do wców o mo bi li za cję
w nad cho dzą cych wy bo rach, o to, by po -
ka zy wać ob łu dę i kłam stwa PiS -u. Za ape -
lo wał do obec ne go w sa li Ju lia na Jok sia,
że by zmie nił swo ją de cy zję o odej ściu
z po li ty ki, gdyż – jak po wie -

dział – na trud ne cza sy są po trzeb ni lu -
dzie so lid ni. – Wiem, że u cie bie, dro gi
Ju lia nie, sło wo jest droż sze od pie nię dzy.
Chciał bym pro sić, że byś prze my ślał swo ją
de cy zję o re zy gna cji z kan dy do wa nia
do sej mi ku. Kto in ny bę dzie mógł re pre -
zen to wać po wiat kro to szyń ski i ten okręg
jak nie ty..? – za py tał re to rycz nie W. Ko si -
niak -Ka mysz.

Po li tyk oświad czył, że sztan da ro wym
ha słem PSL -u jest eme ry tu ra i ren ta bez
po dat ku. Przy po mniał, że za rzą dów lu -
do wców wpro wa dzo no rocz ne urlo py ro -
dzi ciel skie, wy bu do wa no 2,5 tys. żłob -
ków czy opra co wa no Kar tę Du żej Ro dzi -
ny. – Dla te go za gło so wa li śmy za pro gra -
mem 500+, bo uwa ża my, że to jest kon ty -
nu acja na szej pra cy – za zna czył po seł. 

Na za koń cze nie spo tka nia moż na by -
ło za da wać py ta nia. Po ru sza no w nich ta -
kie kwe stie jak stra te gia prze ko ny wa nia
wy bor ców, nie ko rzyst ne son da że, wal ka
z kłam stwem i pro pa gan dą rzą du. Pre zes
lu do wców wy ja śnił, że je dy nym re al nym
son da żem są wy bo ry i nie na le ży się tym
przej mo wać. – Spójrz my na wy bo ry we
Wło szech, Niem czech, Wiel kiej Bry ta nii,
USA czy Fran cji. Tam też w son da żach
pro wa dził ktoś in ny, a ktoś in ny w rze czy -
wi sto ści wy grał. Jest prze strzeń dla nor -
mal nej par tii, czy li PSL -u. Na sze ugru po -
wa nie dba o dru gie go czło wie ka, szu ka
po ro zu mie nia, kie ru je się war to ścią bra -
ter stwa. Nie po zwo li my nisz czyć do rob -
ku Pol ski. Pro szę was, że by ście z od wa gą
szli z tym prze sła niem do wy bo rów.
Po no cy przy cho dzi dzień, a po bu rzy
przy cho dzi spo kój – spu en to wał W. Ko si -
niak -Ka mysz.

MI CHAŁ KO BU SZYN SKI

FO TO GA LE RIĘ i FIL MY znaj dziesz
na na www.glo kal na.pl 

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

Czeka nas walka o Polskę...

W sierp niu Po wia to wy Za rząd Dróg
zre ali zo wał pra ce re mon to we na dro -
dze po wia to wej po mię dzy miej sco -
wo ścia mi Wy ga nów i Star kó wiec
(gmi na Ko by lin).

Na pra wio na zo sta ła na wierzch nia po -

przez po wierzch nio we utrwa le nie emul -
sją i kru szy wem. W Wy ga no wie wy re -
mon to wa no od ci nek o po wierzch ni 2800
m2, a w Star ków cu – o pow. 2841 m2. Za -
da nie zre ali zo wa no dzię ki środ kom z bu -
dże tu po wia tu kro to szyń skie go. 

(NO VUS)

Od 10 wrze śnia w La bo ra to rium
Cen tral nym SP ZOZ przy ul. Mic kie -
wi cza 21 w Kro to szy nie bę dzie moż -
na wy ko nać no we te sty dia gno -
stycz ne – w kie run ku bo re lio zy i te -
sty aler gicz ne. Ba da nia te wy ko nu je
się z krwi.

No wym ba da niem, wy ko ny wa nym
przez la bo ra to rium od czerw ca, jest tak że
test w kie run ku za pa le nia je lit, wy kry wa -
ją cy obec ność kal pro tek ty ny – mar ke ra
cho rób za pal nych je lit. To ba da nie wy ko -
nu je się z prób ki ka łu.

(RED) 

GMINA KOBYLIN

Droga powiatowa po remoncie

SZPITAL

Nowe badania w laboratorium  
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30 sierp nia na dro dze kra jo wej nu -
mer 36, po mię dzy Ko by li nem
a Smo li ca mi, do szło do wy pad ku
z udzia łem kil ku po jaz dów. Spraw ca
zbiegł z miej sca zda rze nia, ale już
na stęp ne go dnia zo stał za trzy ma ny
przez po li cję.

Do dzia łań ra tow ni czych za dys po no -
wa no po dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow -
ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie i OSP Ko -
by lin oraz je den za stęp z OSP Smo li ce,
a tak że po li cję i Ze spół Ra tow nic twa Me -
dycz ne go. 

Wsku tek zda rze nia jed na oso ba zo -
sta ła po szko do wa na i za ję li się nią ra tow -
ni cy me dycz ni. Na stęp nie prze wie zio no
ją do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we -
go. Po zo sta li uczest ni cy wy pad ku nie
uskar ża li się na żad ne do le gli wo ści. 

Stra ża cy odłą czy li aku mu la to ry
w uszko dzo nych po jaz dach. Po wy ko na -
niu czyn no ści do cho dze nio wych przez
po li cję z dro gi usu nię te zo sta ły po zo sta ło -
ści po zda rze niu.

– Funk cjo na riu sze usta li li, że kie ru ją -
cy po jaz dem mar ki Mer ce des, ja dąc ze
Smo lic w kie run ku Ko by li na, zje chał z le -
we go pa sa jezd ni i zde rzył się z ja dą cym
z na prze ciw ka po jaz dem cię ża ro wym
mar ki Vo lvo. Na stęp nie zje chał na pra wy
pas jezd ni i ude rzał w ko lej no sto ją ce po -
jaz dy – Peu ge ot 206, Kia Spor ta ge i Ci tro -
ena Ber lin go. Spraw ca od da lił się z miej sca
zda rze nia. Na za jutrz zo stał za trzy ma ny,
ode bra no mu pra wo jaz dy. Trwa po stę po -
wa nie w tej spra wie – 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

Uciekł z miejsca wypadku    

Bli sko 200 dy rek to rów szpi ta li po wia -
to wych w Pol sce, w tym Krzysz tof Ku -
row ski – dy rek tor SP ZOZ w Kro to szy -
nie, a tak że 120 sta ro stów wzię ło
udział w spo tka niu, któ re 30 sierp nia
od by ło się w War sza wie. Zo sta ło ono
zor ga ni zo wa ne ja ko wy raz za nie po ko -
je nia sze fów pla có wek me dycz nych
nie za pla no wa ny mi zmia na mi w po li ty -
ce zdro wot nej pań stwa. 

– Na sze spo tka nie w War sza wie nie
mia ło na ce lu wpro wa dzić ja kieś za mie sza -
nie czy za męt, ale po dyk to wa ne by ło tro ską
o funk cjo no wa nie kie ro wa nych przez nas
szpi ta li – wy ja śnia Krzysz tof Ku row -
ski. – Dy rek to rzy i sa mo rzą dow cy wy ra zi li
za nie po ko je nie na rzu ca ny mi re gu la cja mi,
któ re więk szość szpi ta li po wia to wych
w Pol sce po sta wią w dra ma tycz nej sy tu acji
eko no micz no -fi nan so wej. Na spo tka niu
przed sta wio no ana li zę da nych ze bra nych
z kil ku set szpi ta li. Już te raz ma my do czy -
nie nia z ten den cją za dłu ża nia się pla có wek.
Ostat nie po sta no wie nia mi ni stra zdro wia
i brak de cy zji o zwięk sze niu fi nan so wa nia
szpi ta li jesz cze bar dziej utrud nią ich dzia -
łal ność. Do ty czy to rów nież SP ZOZ w Kro -
to szy nie. Wy glą da to tak, że mi ni ster stwo
zdro wia okre śla, jak ma ją dzia łać szpi ta le,

po mi ja wcze śniej sze usta le nia i na ka zu je,
by śmy po ra dzi li so bie z tym sa mi. To jest
bar dzo trud na sy tu acja – stwier dza dy rek -
tor SP ZOZ w Kro to szy nie.

Spo tka nie w War sza wie zor ga ni zo wał
Ogól no pol ski Związ ku Pra co daw ców Szpi -
ta li Po wia to wych, któ ry po kon fe ren cji wy -
sto so wał do mi ni stra zdro wia Łu ka sza Szu -
mow skie go trzy po stu la ty. Zo sta ły one sfor -
mu ło wa ne w Sta no wi sku OZPSP, wy pra co -
wa nym wspól nie z Za rzą dem Związ ków
Po wia tów Pol skich. W przy pad ku nie speł -
nie nia po stu la tów dy rek to rzy szpi ta li za po -
wie dzie li, że zmu sze ni bę dą wy po wia dać
umo wy z Na ro do wym Fun du szem Zdro -
wia, gdyż kie ro wa ne przez nich pla ców ki
nie bę dą mia ły pie nię dzy na po kry cie kosz -
tów, ja kie po cią ga ją za so bą ostat nie de cy zje
mi ni stra zdro wia. Szpi ta le nie przyj mą tak -
że ko lej nych pro po zy cji fi nan so wa nia
świad czeń, w tym w ra mach tzw. „umo wy
sie cio wej”. 

Mi ni ster Szu mow ski zde cy do wał
o wpro wa dze niu od 1 wrze śnia do dat ko -
we go do dat ku, w wy so ko ści 1100 zł, dla
pie lę gnia rek, któ ry wli cza ny ma być do wy -
na gro dze nia pod sta wo we go. Tym sa mym
zmie nił po sta no wie nia za war te w Usta wie
o spo so bie usta la nia naj niż sze go wy na gro -
dze nia za sad ni cze go pra cow ni ków wy ko -

nu ją cych za wo dy me dycz ne, za trud nio -
nych w pod mio tach lecz ni czych, któ re za -
kła da ły, że w la tach 2017-2021 sys te ma -
tycz nie ro snąć bę dą wy na gro dze nia per so -
ne lu pie lę gniar skie go. Za pi sy tej usta wy są
re ali zo wa ne przez SP ZOZ w Kro to szy nie.
Ko lej nym kro kiem mi ni stra by ło prze su -
nię cie ter mi nu – z koń ca 2019 na 1 stycz -
nia 2019 – wpro wa dze nia w ży cie no wych
usta leń w spra wie norm za trud nie nia per -
so ne lu pie lę gniar skie go w szpi ta lach, co
skut ko wać ma więk szą ilo ścią za trud nia -
nych pie lę gnia rek. 

– Sta le ro sną ca pre sja pła co wa, na si lo -
na przez pod pi sy wa nie przez Mi ni stra
Zdro wia po ro zu mie nia z ko lej ny mi gru pa -
mi za wo do wy mi bez za pew nie nia od po -
wied nich źró deł fi nan so wa nia i wy ni ka ją -
cych z nich zo bo wią zań, skut ku je po głę bie -
niem nie sta bil no ści fi nan so wej szpi ta li po -
wia to wych. (...) Mi ni ster stwo Zdro wia,
wpro wa dza jąc (...) re gu la cje praw ne, prze -
no si od po wie dzial ność praw ną za za pew -
nie nie świad czeń zdro wot nych wy łącz nie
na pod mio ty lecz ni cze, nie stwa rza jąc pod -
mio tom lecz ni czym od po wied nich ku te -
mu wa run ków – czy ta my w Sta no wi sku
Ogól no pol skie go Związ ku Pra co daw ców
Szpi ta li Po wia to wych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SŁUŻBA ZDROWIA

Szpitale kontra minister...
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PO STU LA TY SKIE RO WA NE DO MI NI STRA ZDRO WIA
– Zwięk sze nie fi nan so wa nia szpi ta li po wia to wych po przez wzrost o co naj -

mniej 15 pro cent wy ce ny świad czeń kon trak to wa nych z NFZ. Zda niem dy rek to rów

obec na wy ce na, przy wzra sta ją cych kosz tach utrzy ma nia szpi ta li oraz ro sną cych

pła cach per so ne lu, jest zbyt ni ska. – Zwięk sze nie war to ści umów do ty czyć ma

wszyst kich ro dza jów świad czeń opie ki zdro wot nej wy ma ga ją cych za an ga żo wa nia

per so ne lu me dycz ne go i nie me dycz ne go – czy ta my w Sta no wi sku. 

– Od ro cze nie wpro wa dze nia norm za trud nie nia pie lę gnia rek, któ re skut ko wać

mia ły by od 1 stycz nia 2019 r. zwięk sze niem za trud nie nia per so ne lu śred nie go

na od dzia łach. Wy da ne przez mi ni stra zdro wia roz po rzą dze nie w tej spra wie nie

uwzględ nia, zda niem dy rek to rów i sa mo rzą dow ców, obec nej sy tu acji fak tycz nej,

w któ rej więk szość per so ne lu śred nie go jest w za awan so wa nym wie ku, a mło de pie -

lę gniar ki czy pie lę gnia rze po skoń cze niu stu diów nie po dej mu ją pra cy w za wo dzie

lub po dej mu ją, ale za gra ni cą. Dy rek to rzy szpi ta li su ge ro wa li, by prze pis o wpro wa -

dze niu no wych norm za trud nie nia per so ne lu pie lę gniar skie go – ską di nąd po zy tyw -

ny dla pa cjen tów – mógł obo wią zy wać wów czas, gdy wzro śnie licz ba no wych pie lę -

gnia rek. Sy gna li zo wa no też, by mi ni ster stwo pod ję ło sys te mo we dzia ła nia po le ga ją -

ce na zmia nie sys te mu kształ ce nia pie lę gnia rek/pie lę gnia rzy i po łoż nych. Obec nie

moż na ten za wód zdo być, po dej mu jąc je dy nie stu dia. Pro po no wa no, by po wró cić

do kształ ce nia po ma tu ral ne go, bez ko niecz no ści stu dio wa nia. 

– Zmia na w za sa dach za trud nia nia le ka rzy re zy den tów, po le ga ją ca na zwięk sze -

niu ich licz by w szpi ta lach po wia to wych. Obec nie le ka rze re zy den ci pra cu ją w zde -

cy do wa nej więk szo ści w du żych szpi ta lach kli nicz nych. Wnio sko wa no za tem o wpro -

wa dze nie zmia ny w kształ ce niu po dy plo mo wym le ka rzy, któ ra spo wo du je, że znacz -

na ilość ab sol wen tów po dej mie kształ ce nie spe cja li stycz ne w szpi ta lach po wia to -

wych, co po zwo li na od no wie nie ka dry w la tach ko lej nych. – Ak tu al nie szpi ta le po -

wia to we prak tycz nie nie ko rzy sta ją z pra cy re zy den tów, co jest spo wo do wa ne przej -

mo wa niem re zy den tur przez szpi ta le kli nicz ne. W oce nie sy gna ta riu szy sta no wi ska

nie zbęd ne jest wpro wa dze nie zmian, zgod nie z któ ry mi część okre su re zy den tu ry

bę dzie re ali zo wa na w szpi ta lach I lub II stop nia sys te mu pod sta wo we go szpi tal ne go

za bez pie cze nia sie ci szpi ta li – czy ta my w Stanowisku. W kro to szyń skim szpi ta lu

pra cu je pię ciu re zy den tów. 
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W mi nio ną so bo tę od był się ostat ni
w tym ro ku kon cert z cy klu WIĘC
WIEC!, or ga ni zo wa ne go przez Kro to -
szyń ski Ośro dek Kul tu ry. Mi mo desz -
czo wej au ry mi ło śni cy do brej mu zy ki
licz nie zja wi li się na ryn ku, by po słu -
chać ta kich wy ko naw ców jak Po si ti -
ve, Cze sław Mo zil i Lao Che.

Po si ti ve to lo kal ny ze spół, dzia ła ją cy
przy Kro to szyń skim Ośrod ku Kul tu ry
od 2009 ro ku i w głów nej mie rze wy ko -

nu ją cy mu zy kę ty pu go spel. W je go skład
wcho dzi 11 wo ka li stów i czwór ka in stru -
men ta li stów. 

Po tem na sce nę wkro czył Cze sław Mo -
zil, któ re go twór czość sły nie z nie tu zin ko -
wych żar tów i bio gra ficz nych aneg dot. Ar -
ty sta wraz ze spo łem wcią gnął pu blicz ność
w zwa rio wa ną po dróż do kra iny fi ne zyj -
nych dźwię ków tan ga, po pu, fol ku i awan -
gar dy, uży wa jąc przy tym sze ro kiej ga my in -
stru men tów, ta kich jak szkla ne dzwo necz -
ki, roz ma ite dę cia ki, akor de ony i uku le le.

Gwiaz dą wie czo ru był ze spół Lao
Che. Pod sce ną ze bra ła się spo ra gru pa fa -
nów z trans pa ren ta mi. Ka pe la ta jest
trud na do skla sy fi ko wa nia pod wzglę dem
mu zycz nym. Moż na po wie dzieć, iż gra ją
mie szan kę roc ka, elek tro ni ki i jaz zu. Ar -
ty ści z Lao Che nie za wie dli przy by łych
wi dzów. Wraz z za koń cze niem ich kon -
cer tu te go rocz ny cykl WIĘC WIEC! prze -
szedł do hi sto rii. 

(NO VUS)

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

WIĘC WIEC

Zespół Lao Che zakończył 
cykl koncertów 

Po suk ce sie bo ok star to we go pro jek -
tu na od dzia łach po łoż ni czych w ca łej
Pol sce In sty tut Książ ki ru sza z no wą
od sło ną ogól no pol skiej kam pa nii
„Ma ła książ ka – wiel ki czło wiek”. Wy -
jąt ko we wy praw ki czy tel ni cze otrzy -
ma ją nie tyl ko ro dzi ce no wo na ro dzo -
nych dzie ci, ale tak że trzy lat ki, któ re
od wie dzą bi blio te ki bio rą ce udział
w ak cji, rów nież w Kro to szy nie.

Pi lo ta żo wy pro jekt dla trzy lat ków re -
ali zo wa ny jest w ra mach ogól no pol skiej
kam pa nii „Ma ła książ ka – wiel ki czło -
wiek”. Ak cja ma za chę cić ro dzi ców do od -
wie dza nia bi blio tek i co dzien ne go czy ta -
nia z dziec kiem. Każ dy trzy la tek, któ ry
przyj dzie do bi blio te ki, otrzy ma w pre -
zen cie wy praw kę czy tel ni czą, a w niej
książ kę „Pierw sze wier sze dla…” oraz Kar -
tę Ma łe go Czy tel ni ka. Za każ dą wi zy tę
w bi blio te ce, za koń czo ną wy po ży cze -
niem mi ni mum jed nej książ ki z księ go -

zbio ru dzie cię ce -
go, ma ły czy tel nik
otrzy ma na klej kę,
a po ze bra niu
dzie się ciu zo sta -
nie uho no ro wa ny
imien nym dy plo -
mem, po twier dza -

ją cym je go czy tel ni cze za in te re so wa nia. 
W wy praw ce znaj dą coś dla sie bie

tak że ro dzi ce. „Książ ką po łą cze ni, czy li
o ro li czy ta nia w ży ciu dziec ka” to bro -
szu ra in for ma cyj na, przy po mi na ją ca
o ko rzy ściach wy ni ka ją cych z czy ta nia
dzie ciom oraz pod po wia da ją ca, skąd
czer pać no we in spi ra cje czy tel ni cze. 

Wy praw ki czy tel ni cze dla trzy lat -
ków moż na ode brać w pra wie 3 tys. bi -
blio tek na te re nie ca łej Pol ski. Wię cej in -
for ma cji oraz li stę pla có wek bio rą cych
udział w pro jek cie zna leźć moż na na stro -
nie www.wiel kicz lo wiek.pl.

(NO VUS)

CZYTELNICTWO

Mała książka - wielki człowiek
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Na okres wa ka cji cie ka wą ofer tę
przy go to wa ło Cen trum Spor tu i Re -
kre acji Wod nik w Kro to szy nie. Bli -
sko 350 dzie ci z ca łe go po wia tu bra -
ło udział w roz ma itych za ję ciach, or -
ga ni zo wa nych spe cjal nie dla nich
pod czas pię ciu tur nu sów pół ko lo nii.

– Za ję cia od by wa ły się głów nie w ha li
spor to wo -wi do wi sko wej przy uli cy Olim -
pij skiej w Kro to szy nie oraz na po bli skim
or li ku. Dzie ci po dzie lo ne by ły na gru py
wie ko we. Opie kę nad naj młod szy mi spra -
wo wa li wy kwa li fi ko wa ni wy cho waw cy
oraz wo lon ta riu sze – mó wi Mo ni ka

Kwiat kow ska, kie row nicz ka tur nu sów. 
W ha li i na or li ku przed sta wi cie le TA

Ro zum Kro to szyn, Cen trum Tań ca Show
Dan ce, Aka de mii Pił kar skiej Re is sa, Aka -
de mii Sztuk Wal ki Nip pon, LAB. Kro to -
szyn, Po wer Jump An ge li ka Szy dlak,
ART. Of Dan ce Ja go da Szku dłap ska
i Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry pro -
wa dzi li cie ka we za ję cia dla naj młod szych. 

Zor ga ni zo wa no tak że spo tka nia
z har ce rza mi i straż ni ka mi miej ski mi.
Dzie ci mia ły też oka zję zwie dzić ko men -
dy po li cji i stra ży po żar nej, Urząd Miej ski
czy Sta ro stwo Po wia to we. Po nad to by ły
w ki nie na se an sie fil mo wym, w wio sce
in diań skiej we Wro cła wiu, wio sce pi rac -
kiej w Ko ścia nie, wio sce kow boj skiej
w Cho czu oraz w par ku Szczy glicz ka
w Ostro wie Wlkp. Do wy jaz dów do szło
dzię ki wspar ciu ma gi stra tu. 

– Dzię ku ję wszyst kim part ne rom
za uda ną współ pra cę. Przez ca łe wa ka cje
dzie ci ba wi ły się wy śmie ni cie. Już te raz za -
pra szam wszyst kich douczest nic twa wprzy -
szłym ro ku – do da je M. Kwiat kow ska. 

(GRZE LO)

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
4-5 września
godz. 15.00 – JAK ZOSTAĆ CZARODZIEJEM – Meksyk,
animowany, 97' - 2D dubbing
godz. 17.00 – DYWIZJON 303. HISTORIA
PRAWDZIWA – Polska, wojenny, 115' - 2D 
godz. 19.00 – 303. BITWA O ANGLIĘ – Polska/Wlk.

Brytania, dramat wojenny, 105' – 2D napisy

godz. 21.00 – DYWIZJON 303. HISTORIA

PRAWDZIWA – Polska, wojenny, 115' - 2D 

Wtorki-czwartki

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w wieku

4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I LO.  

7 września

7. edycja Ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” o

godz. 13.00 w auli I LO im. H. Kołłątaja. 

8 września
Święto Ulicy – od godz. 15.00 - ul. Batalionów
Chłopskich i sąsiadujące.
Biesiada Sąsiedzka, organizowana przez Radę
Osiedla nr 5 – od godz. 15.00 na terenie SP nr 8.
13 września
Koncert „Monteverdi – Madrigali guerrieri et amorosi”
w wykonaniu włoskiej La Compagnia del Madrigale o
godz. 19.30 w kościele farnym. Wstęp bezpłatny.
15 września
Bieg Charytatywny dla Harcerzy – godz. 12.00,

krotoszyński rynek. 

16 września 

Maraton Fitness na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej

w godz. 15.00-18.00 w hali sportowej przy ulicy

Olimpijskiej. 

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

WAKACJE

Aktywnie spędzony czas

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 XVIII Mi strzo stwa Po wia tu
Kro to szyń skie go w Te ni sie Ziem nym
w Grach Po je dyn czych o Pu char Sta -
ro sty Kro to szyń skie go. Or ga ni za to -
rem za wo dów by ło Kro to szyń skie To -
wa rzy stwo Te ni so we. 

Uczest ni cy wal czy li w trzech ka te go -
riach wie ko wych – do 45 lat, 46-55 lat
oraz po wy żej 55 lat. W pierw szych

dwóch naj pierw by ła fa za gru po wa, na -
stęp nie pu cha ro wa, a w naj star szej każ dy
grał z każ dym. 

W naj młod szej gru pie w pół fi na łach
Ro bert Rę dzi kow ski po ko nał Kac pra
Grze siń skie go 2: 0 (6: 1, 6: 0), a Fi lip Je -
rzyk ograł Bart ka Mach ni ka 2: 0
(7: 5, 6: 2). Ten ostat ni za jął trze cie miej -
sce, po zwy cię stwie 2: 1 (6: 7, 6: 1, 10: 4)
nad K. Grze siń skim. W fi na le R. Rę dzi -

kow ski wy grał z F. Je rzy kiem 2: 0
(6: 3, 6: 3).

W ka te go rii 46-55 lat pierw szym fi -
na li stą zo stał Pa weł Owczarz, któ ry po ko -
nał An drze ja Kaź mier cza ka 2: 0
(6: 1, 6: 4). Z ko lei Ma ciej Prze woź ny
z po wo du kon tu zji skre czo wał i w fi na le
zna lazł się Wal de mar Wro nec ki. W de cy -
du ją cym po je dyn ku P. Owczarz był zde -
cy do wa nie lep szy, zwy cię ża jąc 2: 0
(6: 1, 6: 1). Na trze ciej lo ka cie upla so wał
się A. Kaź mier czak.

W naj star szej ka te go rii ry wa li zo wa li
czte rej te ni si ści. Trium fo wał Wie sław Ber -
ger, któ ry od niósł trzy zwy cię stwa. Ko lej -
ne miej sca za ję li Ma rek Ma sta lierz i Le -
cho sław Se ra fi niak. 

– W imie niu za rzą du KTT dzię ku ję
sta ro ście Sta ni sła wo wi Szczot ce za ob ję cie
pa tro na tu nad ko lej ny mi mi strzo stwa mi
oraz ufun do wa nie pu cha rów. Po nad to gra -
tu lu ję wszyst kim za wod ni kom spor to wej
po sta wy oraz dzię ku ję za wspar cie na szym
spon so rom – po wie dział W. Wro nec ki. 

(GRZE LO)

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

TENIS ZIEMNY

Walczyli o mistrzostwo powiatu 
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W dniach 12-15 sierp nia w Za to ce
Puc kiej od był się fi nał Pu cha ru Pol -
ski i Mi strzostw Pol ski w Ki te sur fin -
gu. Bar dzo do brze spi sa ła się miesz -
kan ka Koź mi na Wlkp. – Ju lia Da ma -
sie wicz, któ ra za ję ła trze cie miej sce
w kon ku ren cji ki te oraz by ła pierw -
sza w ry wa li za cji ki te mi xed. 

Przy po mnij my, że uczen ni ca Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp. ma
za so bą bar dzo uda ne mie sią ce. Sta wa ła
bo wiem na po dium w naj waż niej szych
im pre zach kra jo wych w sur fin gu i ki te -
sur fin gu. W koń czą cych se zon za wo dach
Ford Fie sta Ac ti ve Cup ry wa li zo wa ło po -
nad 50 za wod ni ków z kra ju i za gra ni cy.

Przez czte ry dni po go da zmie nia ła
się jak w ka lej do sko pie, co moc no utrud -

nia ło zma ga nia. Ju lia Da ma sie wicz star -
to wa ła w kon ku ren cji ki te, czy li w wy ści -
gach na hy dro skrzy dle. W ka te go rii mło -
dzi czek i open wo men upla so wa ła się
na trze ciej po zy cji w kra ju. Zu peł ną no -
wo ścią by ła for mu ła ki te mi xed, w któ rej
star to wa ły pa ry mie sza ne. W gru pie
ośmiu zgło szo nych du etów naj lep si by li
Ju lia Da ma sie wicz i Jan Ko szow ski.
War to do dać, że ta kon ku ren cja za po -
wia da na jest na igrzy ska olim pij skie
w 2024 ro ku. 

Za wo dy Ford Fie sta Ac ti ve Cup by ły
też pod su mo wa niem i roz strzy gnię ciem
Pu cha ru Pol ski. W kla sy fi ka cji ge ne ral nej
J. Da ma sie wicz w for mu le ki te upla so wa -
ła się na dru gim miej scu w gro nie mło dzi -
czek oraz w open wo men.

OPRAC. (GRZE LO)

SPORTY WODNE

Kolejny sukces Julii Damasiewicz
45 go dzin i 18 mi nut po trze bo wał
Krzysz tof Ku bik, aby po ko nać tra -
sę 1008 ki lo me trów ze Świ no uj ścia
do Ustrzyk Gór nych. Tym sa mym kro to -
szy nia nin po ko nał je den z naj bar dziej
pre sti żo wych ul tra ma ra to nów w kra ju.

K. Ku bik nad pol skim mo rzem po ja wił
się 23 sierp nia wie czo rem, a start za pla no -
wa ny był na so bot ni po ra nek. – Po od bio rze
pa kie tów star to wych mu sia łem zna leźć
sklep ro we ro wy. Na szczę ście dzień
przed star tem, a nie w trak cie jaz dy w ma ra -
to nie, ze rwa ła się lin ka tyl nej prze rzut ki, co
trze ba by ło szyb ko na pra wić – opo wia da

nasz ko larz. 
– By ło spo ro emo cji na sa mym po cząt -

ku wy ści gu. In ni ko la rze za kła da li czas po ni -
żej 50 go dzin bądź pla no wa li w ogó le ukoń -
czyć wy ścig. Mo im ce lem by ło po ko na nie
ul tra ma ra to nu w cza sie 40-42 go dzin.
Pierw szy po stój na po si łek zro bi łem do pie ro
na 230 km w Pi le – oznaj mia K. Ku bik.
War to pod kre ślić, że uczest ni cy co pe wien
czas mu sie li od bić spe cjal ne pie cząt ki w ce -
lu spraw dze nia, czy każ dy ukoń czył tra sę
wy zna czo ną przez or ga ni za to ra.

– Du żo mo ich zna jo mych mia ło kry -
zys w Wa gan cie na 400 km i re zy gno wa li
z dal szej ry wa li za cji. Naj trud niej szy był dla

mnie po stój w Ło wi czu (520 km), gdyż mój
żo łą dek prze żył spo rą re wo lu cję. Na szczę -
ście póź niej wszyst ko wró ci ło do nor -
my – mó wi kro to szy nia nin. 

Ku bik na li nii me ty w Ustrzy kach Dol -
nych za mel do wał się o go dzi nie 6.23. – Prze -
je cha łem 1008 km ro we rem non stop. Uda -
ło mi się zre ali zo wać naj więk sze wy zwa nie
wdo tych cza so wej ko lar skiej ka rie rze. Za mie -
rzam po now nie wy star to wać za dwa la ta
i po bić swój re zul tat. Dzię ku ję za wspar cie
ro dzi nie i przy ja cio łom, któ rzy do pin go wa li
mnie smsa mi, na Fa ce bo oku, wpi sa mi
na blo gu czy roz mo wa mi te le fo nicz ny mi.
Mój start moż li wy był dzię ki wspar ciu Urzę -
du Miej skie go w Kro to szy nie oraz bur mi -
strza – do da je K. Ku bik. 

(GRZE LO)

KOLARSTWO

Niezwykły wyczyn Kubika

25 sierp nia w kro to szyń skim klu bie Bi -
la ko lej ny se zon roz po czę li za wod ni cy
Kro to szyń skiej Li gi Dar ta. Tur niej de blo -
wy wy gra li Ja cek i Ma te usz Cie śla ko -
wie, któ rzy w fi na le po ko na li Prze my -
sła wa Sa wic kie go i Mar ka Go lę 4: 1. 

Już po raz czwar ty przed sta wi cie le
Kro to szyń skiej Li gi Dar ta za in au gu ro wa li
se zon ry wa li za cją de blo wą. Każ dy z gra -
czy miał przy pro wa dzić oso bę, któ ra ni -
gdy nie gra ła w dar ta i stwo rzyć z nią du -
et, któ ry sta nął w tur nie jo we szran ki.

Za wo dy roz gry wa no sys te mem bra -
zy lij skim. Gra no do trzech wy gra nych le -
gów, bez li mi tu ko le jek. Zwy cię ży li Ja cek
i Ma te usz Cie śla ko wie, któ rzy w fi na ło -
wej kon fron ta cji ogra li Prze my sła wa Sa -
wic kie go i Mar ka Go lę 4: 1.

Na ko lej nych miej scach upla so wa li
się Mar cin Wojt ko wiak i Prze my sław
Wie czo rek, Ilo na Ku zno wicz i Ma ciej
Ka ro lew ski, Da mian Klu ba i Pau li na
Kar wik, Ar tur Wi niar ski i Mar cin No -
wak oraz Ad rian Ja siń ski i Da rian
Hysz ko.

20 wrze śnia od bę dzie się pierw szy
tur niej czwart ko wy. 

(GRZE LO)

DART

Triumf Cieślaków w turnieju duetów 
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Dwa du ety z Byd gosz czy zna la zły się
w fi na le XIII edy cji Mi strzostw Zie mi
Kro to szyń skiej w Siat ków ce Pla żo -
wej. Zwy cię ży li Woj ciech i Ja kub Nur -
czyń scy, któ rzy po ko na li 2: 1 Alek -
san dra Ko czo row skie go i Ka mi la
Wię cior kow skie go.

Or ga ni za to rem za wo dów by ło Kro to -
szyń skie To wa rzy stwo Pił ki Siat ko wej,
a pa tro nat ob ję li bur mistrz Kro to szy na
i sta ro sta. Do zma gań zgło si ło się 14 par,
ale osta tecz nie w szran ki sta nę ło 12, gdyż
dwie nie do tar ły z po wo du kon tu zji,
w tym du et Szy man kie wi czów, któ ry wy -
grał dwie ostat nie edy cje tur nie ju. 

Siat ka rze zo sta li po dzie le ni na trzy
gru py, w któ rych gra no sys te mem każ dy
z każ dym. Osiem par awan so wa ło do fa zy
pu cha ro wej. W ćwierć fi na łach Woj ciech
i Ja kub Nur czyń scy po ko na li Ma riu sza
Cie śla ka i Grze go rza Wier tlew skie go 2: 0
(15: 9, 18: 16), kro to szyń ski du et Ma ciej
Wi ta / Pa weł Ha szek ograł Woj cie cha Za -
lew skie go i De ni sa Mar chen kę 2: 1
(10: 15, 15: 5, 11: 9), Alek san der Ko czo -
row ski i Ka mil Wię cior kow ski z Byd gosz -
czy oka za li się lep si od Pa try cju sza Mi cho -
ra i Grze go rza Ga łusz ki, zwy cię ża jąc 2: 0
(15: 6, 15: 9), a Ro bert Ko wal ski i Ma ciej
Bry lew ski wy gra li z Ra do sła wem Wi tą

i Łu ka szem Kar piew skim 2: 1
(10: 15, 15: 10, 16: 14). 

W pół fi na łach Nur czyń scy po ko na li
Wi tę i Hasz ka 2: 0 (15: 13, 15: 13), a Ko -
czo row ski i Wię cior kow ski ogra li Ko wal -
skie go i Bry lew skie go 2: 0 (15: 9, 15: 7).
Trze cie miej sce za ję li Wi ta i Ha szek,
po zwy cię stwie 2: 0 (15: 11, 15: 12)
w po je dyn ku z Ko wal skim i Bry lew skim.
W fi na le Nur czyń scy wy gra li z Ko czo -
row skim i Wię cior kow skim 2: 1 (15: 13,
13: 15, 15: 11). 

Mia no MVP tur nie ju przy zna no Ka -
mi lo wi Wię cior kow skie mu (Byd goszcz),
za naj lep sze go gra cza po wy żej 40 lat
uzna no Woj cie cha Nur czyń skie go (Byd -
goszcz), na to miast ty tuł se nio ra za wo dów

tra fił do Woj cie cha Za lew skie go (61 lat,
Byd goszcz).

– Dzię ku ję wszyst kim spon so rom
za po moc w or ga ni za cji XIII edy cji mi -
strzostw. Je ste śmy za do wo le ni, że przy je -
cha li do nas za wod ni cy z ca łe go kra ju. Mi -
ło nam sły szeć po zy tyw ne sło wa na te mat
or ga ni za cji, któ re do nas do cie ra ją. O wy -
so kim po zio mie tur nie ju świad czy fakt,
że wie lo krot ny me da li sta mi strzostw Pol -
ski w siat ków ce pla żo wej, Mie czy sław
Traw kow ski z Tur ku, za koń czył zma ga nia
na fa zie gru po wej. Już te raz za pra sza my
wszyst kich mi ło śni ków siat ków ki
do udzia łu w ko lej nej edy cji – pod su mo -
wał Krzysz tof Ka pa ła, pre zes KTPS.

(GRZE LO)

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Mistrzostwa Ziemi Krotoszyńskiej



Bar dzo sła be spo tka nie ro ze gra li pił -
ka rze Astry Kro to szyn w mi nio ną so -
bo tę. Pod opiecz ni tre ne ra Krzysz to fa
We wió ra prze gra li na wy jeź dzie
z SKP Słup ca aż 1: 6.

Mecz od sa me go po cząt ku ukła dał się
źle dla Astry. Już w 5. mi nu cie Łu kasz Pie -
trzak tech nicz nym ude rze niem umie ścił
pił kę w siat ce. W 31. mi nu cie po do środ -
ko wa niu z rzu tu roż ne go sku tecz nym
strza łem gło wą po pi sał się Ja kub Woź niak.
Jesz cze przed prze rwą ko lej ne go go la dla
Słup cy strze lił Szy mon Szczę sny.

Po zmia nie stron miej sco wi nie zwal -
nia li tem pa. Na li stę strzel ców wpi sa li się
Ka mil Mi cha lak i Łu kasz Jasz czak.
Przy sta nie 5: 0 ho no ro we tra fie nie dla
kro to szy nian za li czył Szy mon Po low czyk.
W do li czo nym cza sie gry wy nik na 6: 1
usta lił ten, któ ry roz po czął strze la nie, czy -
li Ł. Pie trzak. 

Nie dość, że Astra sro mot nie prze gra -
ła, to jesz cze stra ci ła dwóch za wod ni ków.
Bar tosz Ja rysz mu siał opu ścić bo isko ze
skrę co nym sta wem sko ko wym. Z ko lei
Da riusz Rey er pra wie ca ły mecz grał ze
zła ma nym no sem, a w koń ców ce, w jed -

nym ze starć z ry wa lem, ze rwał – we dług
wstęp nej dia gno zy – to reb kę sta wo wą. 

(GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Astra rozgromiona w Słupcy
SKP Słupca - Astra Krotoszyn

6:1 (3:0)
BRAMKI: 1:0 – Łukasz Pietrzak (5’), 2:0
– Jakub Woźniak (31’ głową), 3:0 –
Szymon Szczęsny (40’), 4:0 – Kamil
Michalak (50’), 5:0 – Łukasz Jaszczak
(71’), 5:1 – Szymon Polowczyk (84’),
6:1 – Łukasz Pietrzak (92’ głową)
ASTRA: Jarysz (70’ Wojtkowiak) –
Olejnik, Jankowski, Reyer, Polowczyk –
Krystek, Kuszaj (65’ Marciniak),
Stachowiak (70’ Piwowar), Budziak –
Gmerek, Paczków (83’ Adamski)

Piast Ko by lin zdo łał od ro bić dwu -
bram ko wą stra tę w wy jaz do wym
me czu z GKS -em Som pol no, ale
w koń ców ce spo tka nia chwi la de -
kon cen tra cji w sze re gach go ści spo -
wo do wa ła, że to jed nak miej sco wi
zgar nę li kom plet punk tów. 

Go spo da rze ob ję li pro wa dze nie
w 20. mi nu cie. Po do środ ko wa niu z rzu -

tu roż ne go sku tecz nym ude rze niem gło -
wą po pi sał się Prze my sław Jan kow ski.
Krót ko przed prze rwą nie for tun nie in ter -
we nio wał Syl we ster Kłos i skie ro wał pił kę
do bram ki swo jej dru ży ny. 

Po zmia nie stron Piast ru szył
do ata ków i już w 49. mi nu cie bram -
karz GKS -u mu siał wy cią gać pił kę
z siat ki. Po krót ko ro ze gra nym rzu cie
roż nym zna ko mi tym ude rze niem

z prze wrot ki Ma te usz Wa cho wiak nie
dał szans gol ki pe ro wi. Czte ry mi nu ty
póź niej był już re mis, po in dy wi du al nej
ak cji Do mi ni ka Sne li. 

Go ście chcie li pójść za cio sem i prze -
chy lić sza lę zwy cię stwa na swo ją ko rzyść.
Stwa rza li ko lej ne sy tu acje, ale bra ko wa ło
zim nej krwi w po lu kar nym GKS -u. Za to
go spo da rze w sa mej koń ców ce skon tro wa -
li Pia sta i Mi ro sław Szcze bel ski po ko nał
Bar to sza Ku bia ka, za pew nia jąc swo jej
dru ży nie kom plet punk tów. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Piast znów bez punktów

Mi mo am bit nej po sta wy i po zo sta -
wie nia na bo isku przy sło wio we go
ser ca Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. prze -
grał na wła snym obiek cie z Odo la no -
vią Odo la nów 0: 2. Bram ki dla przy -
jezd nych zdo by li Ma te usz Sob czak
i Ka mil Czoł nik.

W pierw szej od sło nie wię cej z gry
mie li przy jezd ni, co udo ku men to wa li jed -
nym tra fie niem. Pił kę z pra wej stro ny bo -
iska otrzy mał Ma te usz Sob czak i tech nicz -
nym ude rze niem po ko nał Pa try ka Szul ca. 

Po prze rwie koź mi nia nie za gra li
o wie le le piej i wraz z upły wem ko lej nych
mi nut by li co raz bli żej do pro wa dze nia
do re mi su. Gdy wy da wa ło się, że w koń cu
Or ły strze lą wy rów nu ją ce go go la, ry wa le
pod wyż szy li na 2: 0 i by ło po spra wie. By -

ły gracz Astry Kro to szyn, Ka mil Czoł nik,
wy ko rzy stał sy tu ację sam na sam z bram -
ka rzem, usta la jąc re zul tat me czu. War to
do dać, iż po zde rze niu z ry wa lem bo isko
przed wcze śnie mu siał opu ścić Łu kasz
Ko nop ka. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Ambicja nie wystarczyła

GKS Sompolno - Piast Kobylin
3:2 (2:0)

BRAMKI: 1:0 – Przemysław Jankowski
(20’ głową), 2:0 – Sylwester Kłos (44’
samobójcza), 2:1 – Mateusz
Wachowiak (49’), 2:2 – Dominik Snela
(53’), 3:2 – Mirosław Szczebelski (87’)
PIAST: B. Kubiak – Kłos, Janowski (88’
K. Jędrzejak), Wosiek, A. Kurzawa –
Kubiak (75’ Kokot), Snela,
Szymanowski, Kaźmierczak –
Wachowiak, Olikiewicz

Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
- Odolanovia Odolanów 

0:2 (0:1)
BRAMKI: 0:1 – Mateusz Sobczak (20’),
0:2 – Kamil Czołnik (94’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Maciejewski,
Kaczmarek, Konopka (60’ Ratajczyk),
Bierła – Lis (85’ M. Miedziński),
Kamiński, Błażejczak, T. Miedziński (70’
Nowakowski), Wciórka (65’ Borowczyk)
– M. Szulc 


