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� AKTUALNOŚCI

Śmiecenie w Kobylinie

Czytaj na str. 2

� PRZYRODA

Nadleśnictwo – rola 

i znaczenie pszczół

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 

I URODA

Czytaj na str. 8 i 9

� WYDARZENIA

Powiat dożynkami stoi

Czytaj na str. 11

� KULTURA

KOK zaprasza 
na Festiwal Sztuki Ulicznej

Czytaj na str. 13

� SPORT

28. edycja 
Biegu Piłsudskiego

Czytaj na str. 14

� SPORT

Konrad Powroźnik szykuje
się do mistrzostw świata

Czytaj na str. 15

� SPORT

Astra, Piast i Biały Orzeł 
– ligowe relacje

Czytaj na str. 14 i 16

Czytaj str. 3

POMAGAMY

Amelka 
ma szansę chodzić!

Czytaj str. 6ROCZNICA

Jedna z przełomowych
bitew w historii świata

Miesz kań cy osie dli nr 1, 3 i 5 w Kro to -
szy nie nie zga dza ją się ze sta no wi -
skiem sta ro sty kro to szyń skie go. We -
dług miesz kań ców nie traf nie oce nia
on sy tu ację, do ty czą cą bez praw -
nej – ich zda niem – dzia łal no ści po bli -
skiej sta cji pa liw. Kro to szy nia nie są nie -
za do wo le ni z bra ku re ak cji władz na ta -
ki stan rze czy. 

Przy po mnij my, w kwiet niu na se sji Ra -
dy Po wia tu, roz pa try wa na by ła skar ga
na dzia ła nia sta ro sty, do ty czą ca bra ku
re ak cji na nie le gal ną – zda niem au to -
rów pe ty cji – dzia łal ność wła ści cie la sta -
cji pa liw. – Ja mo gę utoż sa miać się z gło -
sem miesz kań ców, ale pra wo jest pra -
wem. Uwa żam, że w mia rę swo ich
moż li wo ści, zro bi łem wszyst ko, że by
po móc. Wy sy ła li śmy do Wo je wódz kie -
go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska
kil ka krot nie mo ni ty o zba da nie ha ła su,
któ ry w mo im prze ko na niu wy stę pu -

je. 12 mar ca – w no cy – ba da no po -
ziom emi sji ha ła su i nie stwier dzo no
prze kro cze nia norm. Miesz kań com
mo gę tyl ko współ czuć, że ma ją ta kie go
są sia da, któ ry nie jest skłon ny do ja kich -
kol wiek ustępstw. In we stor zo bo wią zał
się na pi śmie, że sta cja bę dzie pra co wać
od 6.00 do 22.00, lecz usta wa nie prze -
wi du je, że tak mu si być. Mo że my się
tyl ko po słu gi wać pra wem. Nie je stem
żad nym sze ry fem, któ ry przyj dzie i za -
ka że – mó wił wte dy Sta ni sław Szczot -
ka. Wy po wie dzia ła się tak że w tej spra -
wie An na Szcze pa niak, rad czy ni praw -
na Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to szy -
nie. – Ow szem, oświad cze nie wła ści -
cie la sta cji pa liw o go dzi nach funk cjo -
no wa nia po ja wia się w de cy zji śro do wi -
sko wej. Te aspek ty są w kom pe ten cji
bur mi strza, ale rów nież się nad tym po -
chy li li śmy, że by le piej zba dać te mat. To
oświad cze nie by ło ele men tem cha rak -
te ry sty ki przed się wzię cia przy wy da -

wa niu de cy zji. De cy zja śro do wi sko wa
sa ma w so bie nie za wie ra ła wa run ków
ogra ni cza ją cych czas pra cy sta cji. Dla te -
go tak trud no ja sno wy eg ze kwo wać to
ja ko obo wią zek – stwier dzi ła me ce nas.
Mię dzy osie dlo wy Ze spół In ter wen cyj -
ny re pre zen tu ją cy miesz kań ców nie
zga dza się z ta ką oce ną sy tu acji, więc
prze słał nam do re dak cji na stę pu ją ce
oświad cze nie. – Każ da de cy zja o za bu -
do wie, szcze gól nie in we sty cja od dzia -
łu ją ca na śro do wi sko tak ne ga tyw nie
jak sta cja pa liw czy par king po mię dzy
osie dla mi miesz ka nio wy mi wy ma ga
de cy zji śro do wi sko wej. Twier dze nie
mec. A. Szcze pa niak (re pre zen tu ją cej
Sta ro stę i Bur mi strza w 2019 ro ku),
że – cy tu ję – „De cy zja śro do wi sko wa
sa ma w so bie nie za wie ra ła wa run ków
ogra ni cza ją cych czas pra cy” – jest nie -
praw dzi wa, a co gor sze uza sad nia brak
dzia łań Urzę dów w kon se kwent nym
eg ze kwo wa niu de cy zji w in te re sie
ochro ny śro do wi ska i in te re sie wa run -
ków ży cia miesz kań ców osie dli. Do ty -
czy to tak że par kin gu obok sta cji, któ ry
dzia ła nie zgod nie z de cy zją śro do wi -

sko wą i bez od bio ru przez In spek to ra
Nad zo ru Bu dow la ne go, a par ku je
na nim cięż ki sprzęt bu dow la ny i wiel -
ko to na żo we po jaz dy trans por to we
(do 40 ton). De cy zja śro do wi sko wa
wy da na w 2011 ro ku dla sta cji pa liw
w spo sób bez względ ny ogra ni cza ła
czas pra cy od go dzi ny 6 do 23 oraz
ilość dys try bu to rów: 2 – plus dys try -
bu tor na gaz. Słusz ność przed sta wio -
nych fak tów po twier dza ją: a) pi smo
WIOŚ w Po zna niu nr WA -
T1410.3.1.2019. 2737W, bę dą ce od -
po wie dzią na skar gę MZI, do ty czą cą
de wa sta cji śro do wi ska przez sta cję pa -
liw, dzia ła ją cą nie zgod nie z de cy zją śro -
do wi sko wą, b) pod ję te przez WIOŚ
Po znań i Sta ro stwo w Kro to szy nie pro -
ce du ry, ma ją ce do pro wa dzić do dzia ła -
nia sta cji pa liw zgod nie z de cy zją śro do -
wi sko wą, c) in ter pre ta cja praw na de cy -
zji śro do wi sko wej przez WIOŚ Po -
znań, któ ra stwier dza: „Bur mistrz Kro -
to szy na orzekł w de cy zji śro do wi sko -
wej, m. in.: Cha rak te ry sty ka przed się -
wzię cia sta no wi za łącz nik do de cy zji
o śro do wi sko wych uwa run ko wa -

niach”, przy czym w za łącz ni ku tym
Bur mistrz okre ślił m. in., że na sta cji
pla no wa ne są 2 dys try bu to ry z 10 wę -
ża mi i trze ci dys try bu tor po łą czo ny ze
zbior ni kiem LPG oraz okre ślił czas
pra cy sta cji od godz. 5.00 do 23.00.
Treść te go za łącz ni ka jest tak sa -
mo – jak treść sa mej de cy zji – wią żą ca
dla in we sto ra oraz (zgod nie z art. 86
usta wy z dnia 3 paź dzier ni ka 2008 r.
o udo stęp nia niu in for ma cji o śro do wi -
sku i je go ochro nie, udzia le spo łe czeń -
stwa w ochro nie śro do wi ska oraz o oce -
nach od dzia ły wa nia na śro do wi -
sko – Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) or -
ga nów wy da ją cych de cy zje. Cho dzi
o de cy zje okre śla ją ce wa run ki ko rzy sta -
nia ze śro do wi ska oraz o aspek ty praw -
ne, ja ki mi trze ba się kie ro wać przy wy -
da wa niu owych de cy zji. Mó wi o tym
choć by art. 72 ust. 1 (rów nież w za kre -
sie po zwo leń bu dow la nych). Ty czy się
to rów nież or ga nów przyj mu ją cych
zgło sze nia, o któ rych mo wa w art. 72
ust. 1a.”- czy ta my w tre ści oświad cze -
nia Mię dzy osie dlo we go Ze spo łu In ter -
wen cyj ne go. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KONTROWERSJA

Spór o stację paliw trwa
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Od 2020 ro ku  – po za wska za ny mi
w prze pi sach wy jąt ka mi – w obie gu
ma ją po zo stać wy łącz nie re cep ty
wy sta wio ne w po sta ci elek tro nicz nej
(e -re cep ty). Już te raz Mi ni ster stwo
Zdro wia za chę ca pla ców ki me dycz -
ne do pod łą cze nia się do sys te mu
P1 (e -zdro wia) oraz roz po czę cia wy -
sta wia nia e -re cept pa cjen tom. Pla -
no wa ne są rów nież bez płat ne szko -
le nia na te mat te go sys te mu.

Pierw szy etap wdro że nia e -re cept jest
już prak tycz nie za koń czo ny. Wszyst kie

ap te ki i punk ty ap tecz ne zo sta ły pod łą -
czo ne do plat for my e -zdro wie (P1).
Wśród pa cjen tów wzra sta świa do mość
i za in te re so wa nie e -re cep tą oraz bez płat -
ną apli ka cją Mi ni ster stwa Zdro wia – In -
ter ne to wym Kon tem Pa cjen ta. Tyl ko
w okre sie kwie cień -czer wiec te go ro ku,
za ob ser wo wa no bli sko 3-krot ny wzrost
licz by lo go wań.

E -re cep ta oraz In ter ne to we Kon to
Pa cjen ta (pa cjent. gov. pl) ma ofe ro wać
przy ja zne i ocze ki wa ne przez pa cjen -
tów roz wią za nia jak, m. in. moż li wość
wy ku pie nia prze pi sa nych le ków (e -re -

cept) w róż nych ap te kach bez utra ty re -
fun da cji, czę ścio wą re ali za cję re cep -
ty – nie trze ba w tym sa mym cza sie wy -
ku pić wszyst kich opa ko wań le ku i nie
ma ko niecz no ści bra nia od pi su. Je śli
pa cjent cho ru je prze wle kle, to po usta -
le niu z le ka rzem mo że do stać ko lej ną e -
-re cep tę bez ko niecz no ści wi zy ty w ga -
bi ne cie. Do stęp na jest rów nież opcja
spraw dze nia, jak przyj mo wać lek i w ja -
kiej daw ce. Po nad to przed sta wi cie le
śro do wi ska me dycz ne go wska zu ją, że
dzię ki wspo mnia nym roz wią za niom
pa cjen ci zy ska ją więk szą wy go dę, bez -
pie czeń stwo oraz kon tro lę nad pro ce -
sem te ra peu tycz nym. 

OPRAC. (NO VUS)

KOBYLIN

Miasto wygląda 
jak jeden wielki śmietnik

ZDROWIE

E-recepta krokiem w przyszłość?

Wła dze gmi ny Ko by lin za ape lo wa ły
do miesz kań ców o zwra ca nie bacz -
niej szej uwa gi na zja wi sko za śmie -
ca nia ulic. Pro blem na ra sta, mi mo
po sta wio nych licz nych ko szy
na śmie ci.

– Choć od kil ku lat obo wią zu je usta -
wa, dzię ki któ rej nie opła ca się wy rzu cać
śmie ci do la su czy ro wu, wy glą da na to, że
nie któ rzy miesz kań cy Ko by li na jesz cze
o tym nie wie dzą. Smu tek ogar nia, gdy wi -
dzi się ta kie, jak na za łą czo nych zdję ciach
przy kła dy. Sta re dy wa ny, znisz czo na
odzież, a na wet wor ki peł ne pry wat nych
śmie ci, po rzu ca ne są w róż nych miej scach
mia sta. Kto to ma po sprzą tać? Kto ma
za to za pła cić? Je śli po zo sta wio ny ba ła gan
usu nie gmi na, to oczy wi ście za pła cą za to
wszy scy po dat ni cy. Czy tak po win no być?
Zde cy do wa nie nie, prze cież wy star czy, że
bę dzie my wza jem nie pil no wać, by nikt
nie pod rzu cał pry wat nych śmie ci do ko -
szy, by nie po rzu cał zu ży tych rze czy w róż -
nych miej scach mia sta, a bę dzie czy ściej
i ład nej. Ape lu je my do miesz kań ców – nie
śmieć my sa mi so bie! Pil nuj my wza jem nie
po rząd ku, nie za śmie caj my mia sta.
W wie lu miej scach mia sta po zo sta wio ne
są pu ste bu tel ki po al ko ho lu. Po uty ka ne
w okien kach, po usta wia ne na co ko li kach
mu rów. Po pro stu wstyd. Czy nie za sta na -
wia li ście się pań stwo, jak to jest, że ktoś,
kto ku pu je al ko hol, umie tra fić do skle pu,
ale już do ko sza nie po tra fi? W sa mym
mie ście stoi po nad 100 ko szy! Czy tak
trud no od nieść pu stą bu tel kę do po jem ni -

ka? Po sta raj my się, by Ko by lin nie wy glą -
dał jak je den wiel ki kosz na śmie ci…Pil nuj -
my się wza jem nie, nie bój my się zwró cić
uwa gi. Nie uda waj my, że śmie ci zo sta wił
„ktoś ob cy”. To zro bił są siad, zna jo my, ko -
le ga. A my nie mo że my być obo jęt -
ni! – czy ta my w ko mu ni ka cie opu bli ko -
wa nym na stro nie mia sta Ko by li na.

OPRAC.(NO VUS)

F
O

T
. 

w
w

w
.k

o
b
y
lin

.p
l



Pod ko niec lip ca w świe tli cy wiej -
skiej w No wym Fol war ku od był się
in te gra cyj ny fe styn ro dzin ny, po łą -
czo ny z otwar ciem si łow ni. Or ga ni za -
to ra mi te go wy da rze nia by ła ra da
so łec ka oraz pa nie z ko ła go spo dyń
wiej skich. Od go dzin po po łu dnio -
wych dzie ci – we spół z ro dzi ca -
mi – za sia dły przy jed nym sto le.

Fe styn roz po czął się od krót kiej pre -
zen ta cji ćwi czeń na dwóch no wych urzą -
dze niach si łow ni ze wnętrz nej, przed sta -
wio nych przez Ju sty nę Frąc ko wiak z Fa -

mi ly Fit. In struk tor ka po ka za ła miesz kań -
com, jak bez piecz nie i pra wi dło wo ko rzy -
stać z te go sprzę tu. Si łow nia po wsta ła
w ra mach ini cja tyw lo kal nych bur mi strza
Kro to szy na, któ re go re pre zen to wa ła w Ja -
snym Po lu Jo an na Król -Trąb ka.

W cza sie fe sty nu przy go to wa no wie le
atrak cji dla dzie ci, wśród nich by ły za ba -
wa z ba lo ni ka mi na peł nio ny mi wo dą oraz
ma lo wa nie twa rzy. Or ga ni za to rzy fe sty -
nu pra gną ser decz nie po dzię ko wać
wszyst kim, któ rzy włą czy li się we wspar -
cie ini cja ty wy. 

OPRAC. (NO VUS)

Amel ka Pa stal ska ma 6 lat i po cho -
dzi z Kro to szy na. Jest ener gicz ną,
ślicz ną dziew czyn ką o za ra ża ją cym
uśmie chu. Nie ste ty, tuż po na ro dze -
niu oka za ło się, że cier pi na prze pu kli -
nę opo no wo -rdze nio wą. To jed na
z naj po waż niej szych od mian roz sz -
cze pu krę go słu pa i nie ma stan dar do -
wej ścież ki te ra peu tycz nej. Dla te go
jej ro dzi ce zde cy do wa li się na no wa -
tor ską te ra pię ko mór ka mi ma cie rzy -
sty mi, któ rej koszt wy no si 60 tys. zł.

– Amel ka jest nie sa mo wi cie dziel na
i nie zwy cię żo na w wal ce o speł nie nie swo -
ich ma rzeń. Naj więk szym z nich jest sa -
mo dziel ne cho dze nie. Na sza cór ka co -
dzien nie wy ko nu je bar dzo cięż ką pra cę
pod czas re ha bi li ta cji, któ ra jest żmud na
i bo le sna. A jed nak ro bi to z uśmie chem,
a efek ty jej pra cy w po łą cze niu z te ra pią
ko mór ka mi ma cie rzy sty mi są zna ko mi te!
Dla te go wie rzy my – tak sa mo jak Amel -
ka – że jej ma rze nie o cho dze niu jest
na wy cią gnię cie rę ki – mó wi Mal wi na Pa -
stal ska, ma ma dziec ka. Amel ka jest już
po kil ku ko mó rek. Ro dzi na z ra do ścią
mó wi o zmia nach, ja kie za szły u dziew -
czyn ki. Po pra wi ło się funk cjo no wa nie
ukła du po kar mo we go, ne rek, wą tro by,
a tak że roz wój in te lek tu al ny – za le d wie
po dwóch czę ściach te ra pii Amel ka mó -
wi ła zło żo ny mi zda nia mi, li czy ła i za pa -
mię ty wa ła, nie go rzej niż dzie ci bez pro -
ble mów zdro wot nych. Jed nak to, co cie -
szy naj bar dziej ro dzi nę Amel ki, to zmia -
ny, któ re le ka rze i re ha bi li tan ci za uwa ży li
w nóż kach dziew czyn ki. Po wdro że niu
no wej for my le cze nia zwięk szy ło się ich

na pię cie, ru cho mość oraz re ak cja
na bodź ce – Amel ka za czę ła po ru szać
stóp ką i pa lusz ka mi. W su mie ro dzi ce i le -
ka rze oce nia ją, że od pierw sze go po da nia
stan zdro wia po pra wił się co naj mniej
o 80 pro cent!

– W le cze niu cho rób neu ro lo gicz nych
dzie ci bar dzo istot ny jest wiek pa cjen -
ta – im młod sze dziec ko, tym lep sze efek ty
te ra pii. Po da nie ko mó rek ma cie rzy stych,
w przy pad ku Amel ki, ze sznu ra pę po wi ny,
ma na ce lu po lep sze nie ja ko ści ży cia oraz
zni we lo wa nie bó lu i in nych ob ja wów jej
cho rób. I pro szę mi wie rzyć, że w przy pad -
ku na szych pa cjen tów na wet po zor nie
drob na zmia na to wiel ki krok na przód, za -
rów no dla dziec ka, jak i je go ro dzi ny. Te
„dro bia zgi”, któ re uzy sku je my cza sem już
po dwóch po da niach w rze czy wi sto ści
ozna cza ją wiel kie po stę py, wspa nia łe
wspar cie re ha bi li ta cji czy na wet za trzy ma -
nie cho ro by. To bar dzo wie le – mó wi dr
hab. Mag da le na Chro ściń ska -Kraw czyk
z Kli ni ki Neu ro lo gii Dzie cię cej Uni wer sy -
tec kie go Szpi ta la Dzie cię ce go w Lu bli nie.

W po moc dla Amel ki za an ga żo wa ła
się Fun da cja Ko mór ki Ży cia -Ko mór ki Na -
dziei, któ ra od po wia da za zbie ra nie środ -
ków na jej te ra pię oraz ko or dy nu je ca ły
pro ces le cze nia. – Te ra pia ko mór ka mi
ma cie rzy sty mi w cho ro bach neu ro lo gicz -
nych re ali zo wa na jest w ra mach pro ce du -
ry me dycz ne go eks pe ry men tu lecz ni cze -
go, a co za tym idzie nie jest re fun do wa na
przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia. Na -

szym ce lem jest umoż li wia nie cho rym
dzie ciom i ich ro dzi nom le cze nie w Pol -
sce oraz in for mo wa nie ich o moż li wo -
ściach i ośrod kach, któ re prze pro wa dza ją
ta kie te ra pie. To nasz prio ry tet, bo wiem
le cze nie w kra ju jest sku tecz ne, a sku tecz -
ność tę po twier dza ją rów nież hi sto rie na -
szych pod opiecz nych. Te ra pia w Pol sce
jest rów nież tań sza i – przede wszyst -
kim – mniej stre su ją ca dla dziec ka i je go
ro dzi ców. A aku rat brak stre su jest czyn -
ni kiem klu czo wym w zdro wie niu – kon -
ty nu uje Pa weł Kwiat kow ski, pre zes wspo -
mnia nej fun da cji.

Fun da cja Ko mór ki Ży cia –Ko mór ki
Na dziei po wsta ła w 2013 r. Jej za ło ży cie -
lem i pre ze sem jest wła śnie Kwiat kow ski,
je den z fi la rów Fun da cji „Ako go?”, współ -
or ga ni za tor Kli ni ki „Bu dzik” i po my sło -
daw ca jej lo go. Do tych cza so wa dzia łal -
ność in sty tu cji kon cen tru je się wo kół roz -
po wszech nia nia wie dzy o wła ści wo ściach
ko mó rek ma cie rzy stych oraz ich wy ko -
rzy sta niu w me dy cy nie kli nicz nej, jak
i wspie ra nia prac ba daw czych, zwią za -
nych z wie dzą o te ra peu tycz nym za sto so -
wa niu ko mó rek ma cie rzy stych. Od 2018
ro ku fun da cja zbie ra rów nież fun du sze
na te ra pie ko mór ka mi ma cie rzy sty mi ze
sznu ra pę po wi ny (tzw. ga la re ta Whar to -
na). Ad re sa ta mi po mo cy są dzie ci, któ re
ma ją re al ne szan se na po pra wę sta nu
zdro wia, a któ rych ro dzi ce nie są w sta nie
sa mo dziel nie po kryć kosz tów te ra pii.

OPRAC. (NO VUS)

3Wydarzenia

NOWY FOLWARK

Festyn i otwarcie siłowni

POMAGAMY

Amelka ma szansę chodzić!
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Wpłat na rzecz Amelki Pastalskiej można dokonywać 
na numer konta FUNDACJI KOMÓRKI ŻYCIA-KOMÓRKI NADZIEI:

23 1140 1010 0000 2681 2100 1004 (mBank) 
z dopiskiem „Na cele statutowe –terapię Amelki”. 
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W no cy, z 14 na 15 sierp nia, do szło
do uszko dze nia in sta la cji do tan ko -
wa nia ga zu LPG na jed nej z kro to -
szyń skich sta cji pa liw. Z ra cji groź by
wy bu chu nie bez piecz nej sub stan cji
na miej sce wy sła no straż po żar ną.
Na szczę ście ni ko mu nic się nie sta ło.

Roz dy spo no wa no dwa za stę py ga śni -
cze z Jed nost ki Ra tow ni czo –Ga śni czej
w Kro to szy nie. Na miej scu oka za ło się, że
na te re nie sta cji pa liw do szło do wy cie ku ga -
zu z in sta la cji słu żą cej do tan ko wa nia LPG.

Przy czy ną po wsta nia za gro że nia by ło uszko -
dze nie prze wo du słu żą ce go do na peł nia nia
zbior ni ków LPG w po jaz dach oso bo wych.
Pra cow ni cy sta cji pa liw w mo men cie przy -
by cia stra ża ków znaj do wa li się w bu dyn ku
han dlo wym. – Dzia ła nia stra ży po żar nej
w pierw szej fa zie ak cji po le ga ły na wy zna -
cze niu stre fy nie bez piecz nej, wy no szą -
cej 150 me trów od miej sca uwol nie nia sub -
stan cji che micz nej oraz na tych mia sto wej
ewa ku acji dwóch pra cow ni ków sta cji. Na -
stęp nie ra tow ni cy – wy po sa że ni w apa ra ty
ochro ny ukła du od de cho we go oraz urzą -
dze nia po mia ro we – zwe ry fi ko wa li stre fę
za gro że nia, zmniej sza jąc jej roz miar w opar -
ciu o wy ni ki po mia rów. Jed nost ka re ali zu ją -

ca czyn no ści w stre fie za gro że nia odłą czy ła
za si la nie w sta cji tan ko wa nia ga zu oraz za -
krę ci ła za wór głów ny, eli mi nu jąc wy -
ciek – in for mu je asp. Ma te usz Dy mar ski
z Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kro to szy nie. 

W dal szej czę ści dzia łań stra ża cy mo ni -
to ro wa li stę że nia ga zów nie bez piecz nych
w at mos fe rze, stop nio wo zmniej sza jąc wiel -
kość stre fy. Po cał ko wi tym usu nię ciu za gro -
że nia – po twier dzo nym za po mo cą urzą -
dzeń po mia ro wych – te ren wo kół uszko -
dzo nej sta cji tan ko wa nia wy gro dzo no ta śmą
ostrze gaw czą, prze ka zu jąc mie nie do nad zo -
ro wa nia pra cow ni kom sta cji.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Nocny wyciek gazu

Po li cjant z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie spo tkał się z dzieć mi
uczęsz cza ją cy mi na pół ko lo nie or ga ni -
zo wa ne przez Cen trum Spor tu i Re kre -
acji Wod nik w ce lu pod nie sie nia świa -
do mo ści na te mat za gro żeń inie bez pie -
czeństw, z któ ry mi mo gą spo tkać się
mło dzi lu dzie tak że w trak cie wa ka cji.

Pół ko lo nie to czas re lak su, od po czyn -
ku, pod no sze nia swo jej spraw no ści fi zycz -
nej, ale tak że zdo by wa nia wie dzy. Mło dzi
lu dzie mu szą wie dzieć, ja kie są kon se kwen -
cje za rów no zdro wot ne, jak i praw ne za ży -

wa nia środ ków odu rza ją cych. Dla te go też
po li cjant ds. pro fi lak ty ki spo łecz nej kro to -
szyń skiej ko men dy spo tkał się z uczest ni ka -
mi pół ko lo nii or ga ni zo wa nych przez Cen -
trum Spor tu i Re kre acji Wod nik. Wszyst ko
w związ ku z za in au gu ro wa ną przez
MSWiA kam pa nią in for ma cyj no –edu ka -
cyj ną, pt. „Nar ko ty ki i do pa la cze za bi ja ją”,
któ rej ha sło brzmi „Szko da Cie bie na ta kie
pa to kli ma ty”. Jest to pro jekt re ali zo wa ny
w ra mach pro gra mu ogra ni cza nia prze stęp -
czo ści i aspo łecz nych za cho wań „Ra zem
Bez piecz niej” im. Wła dy sła wa Sta sia ka. Po li -
cjant przed sta wił więc i omó wił za gro że nia,

z któ ry mi mo gą spo -
tkać się mło dzi lu -
dzie w okre sie wa ka -
cji. Sku pił się w du -
żej mie rze na wpły -
wie sub stan cji psy -
c h o  a k  t y w  n y c h
na or ga nizm i zwią -
za nych z tym kon se -

kwen cji. Po ru szo no kwe stie pa le nia pa pie ro -
sów i e -pa pie ro sów, spo ży wa nia al ko ho lu
przez oso by nie peł no let nie, ale rów nież
pod sta wo we kwe stie do ty czą ce za ży wa nia
nar ko ty ków i sub stan cji za stęp czych.
W tym ce lu za pre zen to wa no spot „Szko da
Cie bie na ta kie pa to kli ma ty” oraz omó wio -
no skut ki prób za ży wa nia ta kich sub stan cji.

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Narkotyki i dopalacze zabijają

KROTOSZYN 

Potężny pożar na Przemysłowej
W śro dę, 14 sierp nia, oko ło go dzi -
ny 17.50 do stra ży po żar nej wpły nę -
ło kil ka na ście zgło szeń z róż nych re -
gio nów po wia tu, in for mu ją cych o wi -
docz nym du żym za dy mie niu
nad mia stem. Jak się oka za ło był to
du ży po żar po kry cia da cho we go
obiek tu prze zna czo ne go do roz biór ki
na te re nie sta rej ce giel ni na ul. Prze -
my sło wej w Kro to szy nie.

Do po ża ru wy sła no dzie więć za stę -
pów ga śni czych z po wia tu kro to szyń -
skie go oraz je den sa mo chód ope ra cyj ny
z ofi ce rem w dys po zy cji ko men dan ta po -
wia to we go. – Usta lo no, że pa li się po kry -
cie da cho we wy ko na ne z ma te ria łów ła -
two pal nych na obiek cie pro duk cyj nym,
prze zna czo nym do roz biór ki. Nad po -
wierzch nią da cho wą uno si ły się kłę by
czar ne go dy mu. Stra ża cy mie li do czy -
nie nia z wy so ki mi pło mie nia mi. Do dat -
ko wo po żar umiej sco wio ny był rów nież
we wnątrz oto czo ne go gru za mi obiek tu.
Na szczę ście w zda rze niu nikt nie ucier -
piał – in for mu je asp. Ma te usz Dy mar ski
z Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie. Dzia ła -
nia stra ża ków po le ga ły w pierw szej fa zie
na ga sze niu da chu i wnę trza stru mie nia -
mi wo dy. Po do tar ciu ko lej nych za stę -
pów zwięk szo no sku tecz ność dzia łań ga -
śni czych, po da jąc łącz nie sześć prą dów
wo dy ze sta no wisk ga śni czych roz lo ko -
wa nych po obu stro nach obiek tu. W mo -

men cie stłu mie nia ognia kie ru ją cy dzia -
ła nia mi ra tow ni czy mi, wy ko rzy stu jąc
pod no śnik hy drau licz ny, do ko nał oglę -
dzin sta bil no ści kon struk cji obiek tu,
któ ry pod da ny był czę ścio wej roz biór ce
oraz zwe ry fi ko wał stre fę za gro że nia
urzą dza nia mi po mia ro wy mi. – Bu dy -
nek prze szu ka no pod ką tem ewen tu al -
nych osób po szko do wa nych bądź za gro -
żo nych, któ rych na szczę ście nie stwier -
dzo no. W dal szej czę ści dzia łań suk ce -
syw nie do ga sza no lo ka li zo wa ne za po -
mo cą ka me ry ter mo wi zyj nej ukry te za -
rze wia ognia, wy ko nu jąc pi ła mi do cię cia
otwo ry w nad pa lo nej, wierzch niej izo la -
cji da chu. Dzię ki po bli skiej sie ci hy dran -
to wej zor ga ni zo wa no za opa trze nie wod -
ne. Pod ję te dzia ła nia przez JOP do pro -
wa dzi ły do cał ko wi te go uga sze nia po ża -
ru, któ ry był dość roz le gły. Na miej scu
pod ję to współ pra cę z funk cjo na riu sza mi
po li cji, przed sta wi cie lem Gmin ne go
Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go
oraz pra cow ni ka mi fir my re ali zu ją cej
pra ce roz biór ko we na te re nie sta rej ce -
giel ni – do da je stra żak. 

(NO VUS)

W czwar tek, oko ło go dzi ny 12.21,
do szło do po ża ru tra wy w miej sco -
wo ści Biad ki (gmi na Kro to szyn). Za -
alar mo wa na zo sta ła straż po żar na.
Na szczę ście ogień nie zdo łał się roz -
prze strze nić.

Roz dy spo no wa no Jed nost kę Ra tow -
ni czo -Ga śni czą PSP Kro to szyn oraz za stęp
z OSP Biad ki. Na miej scu oka za ło się, że
pa li się tra wa wzdłuż to ro wi ska przy dwor -

cu ko le jo wym. Ogień znaj do wał się na ob -
sza rze ok. 400 me trów kwa dra to wych.
W bez po śred nim są siedz twie po ża ru znaj -
do wa ły się bu dyn ki tar ta ku. – Na sze dzia -
ła nia po le ga ły na po da niu prą dów ga śni -
czych w ce lu uga sze nia ognia. Uda ło nam
się to zro bić w cią gu go dzi ny. Zmie rzy li -
śmy jesz cze wszyst ko ka me rą ter mo wi zyj -
ną i nie stwier dzi li śmy żad nych do dat ko -
wych za gro żeń. Na tym dzia ła nia za koń -
czy li śmy – in for mu je To masz Pa try as,
rzecz nik pra so wy Ko men dy Po wia to wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

(NO VUS)
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BIADKI

Pożar trawy
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W związ ku z otwar ciem no we go od -
dzia łu na te re nie Pu blicz ne go Przed -
szko la w Sul mie rzy cach trwa ją ro bo -
ty bu dow la ne. Po re ali za cji in we sty -
cji na przed szko la ków bę dą cze ka ły
no we ła zien ki i w peł ni wy po sa żo ny
no wy bu dy nek.

War to nad mie nić, iż do prze bu do wy -
wa ne go obec nie przed szko la zo sta ną
przy ję te wszyst kie dzie ci z mia sta Sul mie -
rzy ce, któ rych ro dzi ce zło ży li wnio ski.
Kosz ty re mon tu wy nio są 51.660,00 zł,

a wy ko naw cą bę dzie fir ma ZA BU DO WA
WNĘTRZ – PIOTR STĘCZ NIEW SKI.

OPRAC.(NO VUS)

SULMIERZYCE

Remont przedszkola
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W czwar tek, 15 sierp nia, a więc
w 99. rocz ni cę bi twy war szaw skiej,
przy Igli cy 2. Puł ku Strzel ców 56.
Puł ku Pie cho ty Wlkp. na kro to szyń -
skim cmen ta rzu (kwa te ra woj sko -
wa) zo sta ły zło żo ne sym bo licz ne
wią zan ki kwia tów. De le ga cje władz
sa mo rzą do wych, sto wa rzy szeń, par -
tii po li tycz nych, mło dzie ży szkol nej
chcia ły w ten spo sób od dać hołd bo -
ha te rom tam tych cza sów.

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

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

ją cym. Na za chód!” – roz kaz do od dzia -
łów Fron tu Za chod nie go nr 1423, Smo -
leńsk, 2 lip ca 1920 ro ku.

W bi twie war szaw skiej bra ło udział,
we dług sza cun ków, od 113 do 123 tys.
żoł nie rzy po stro nie pol skiej i 104-114
tys. po stro nie bol sze wi ków. Klu czo wą ro -
lę w roz strzy gnię ciu te go star cia ode grał
ma newr Woj ska Pol skie go znad Wie -
prza 16 sierp nia, któ ry oskrzy dlił si ły
Fron tu Za chod nie go Ar mii Czer wo nej,
przy jed no cze snym zwią za niu sił bol sze -
wic kich na przed po lach War sza wy.

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

War to rów nież pa mię tać, że za rów no
w sa mej bi twie, jak i w ca łej woj nie wiel kie
za słu gi po ło ży ły puł ki z Wiel ko pol ski,
mię dzy in ny mi zło żo ny z kro to szyń skich
od dzia łów 12. Pułk Strzel ców Wiel ko pol -
skich (póź niej szy 70. Pułk Pie cho ty z Ple -
sze wa) oraz sta cjo nu ją cy od 1921 r. w Kro -
to szy nie 56. Pułk Pie cho ty Wiel ko pol skiej
(wcze śniej 2. Pułk Strzel ców Wiel ko pol -
skich). Po za koń cze niu zwy cię skie go po -

wsta nia wiel ko pol skie go z od dzia łów po -
wstań czych utwo rzo no puł ki strzel ców
wiel ko pol skich i prze rzu co no je na Kre sy
Wschod nie, gdzie od 1919 r. mia ły miej -
sce star cia m. in. z bol sze wi ka mi.

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

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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

ROCZNICA

Jedna z przełomowych bitew w historii świata
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KOŹMIN WLKP.

Biesiada po koźmińsku
W so bo tę, 17 sierp nia, na pod zam -
czu w Koź mi nie Wlkp. od by ły 19.
Imie ni ny GZIK -A (Gmin ne go Ze spo łu
In sty tu cji Kul tu ry). Dla uczest ni ków
bie sia dy po koź miń sku – zwłasz cza
tych naj młod szych – cze ka ło wie le
cie ka wych atrak cji i za baw.

Jak co ro ku or ga ni za to rzy przy go to wa -
li za ba wę,, Mi strzo stwa świa ta w je dze niu
GZI KA na czas”. Pod czas im pre -
zy – pod ką tem ku li nar nym – za pre zen to -
wa ły się pa nie kół go spo dyń wiej skich z Bo -
rzę cic, Li pow ca, Szy ma no wa i Wał ko wa. 

Dla dzie ci przy go to wa no su per atrak -
cje w po sta ci dmu cha nej zjeż dżal ni, zam -
ku, mo bil ne go ki na 7D. Naj więk szą ra -
dość u naj młod szych spra wił Fe sti wal Ko -
lo rów. To po pu lar na za ba wa, któ ra po le ga
na wy rzu ca niu w gó rę przez wie le osób
ko lo rów Ho li, któ re two rzą wiel ką, barw -
ną chmu rę. Ca łe wy da rze nie od by wa ło
się w at mos fe rze ra do ści. 

Na sce nie – tak jak w po przed nich
edy cjach koź miń skiej bie sia dy – za pre -
zen to wa ły się lo kal ne ka pe le. Swój wy stęp
da ły m. in.,, Ka pe la znad Or li”,,, Zyg -
munt” czy,, TY i JA”. Wie czo rem po ja wi ła
się gwiaz da im pre zy, jed na z pierw szych
grup di sco po lo w Pol sce, ze spół FA NA -
TIC, w skład któ re go wcho dzą Ja rek Ślu -

bow ski, Le szek No wa kow ski i Sła wek
Osu chow ski. Swój po czą tek for ma cja da -
tu je na rok 1989. Nie zna na ni ko mu
wcze śniej gru pa bar dzo szyb ko sta ła się
po pu lar na w oko li cach Ży rar do wa. Swo ją
pierw szą ka se tę, pt. „Wszyst ko się zmie ni -
ło” na gra li w do mo wych wa run kach,
a mi mo to sta ła się ona hi tem i pod bi ła
ser ca wie lu lu dzi. Naj więk szym prze bo -
jem de biu tanc kie go al bu mu stał się
utwór „Cza row ni ca – rze ki prze pły ną -
łem, gó ry po ko na łem”, któ ry był gra ny
i śpie wa ny nie tyl ko w na szym kra ju. Ze -
spół zo stał uzna ny za pio nier ski pod ką -
tem mu zy ki di sco po lo, zwa nej też mu zy -
ką chod ni ko wą.

19. imie ni ny GZIK -A za koń czy ły się
wspól na za ba wą ta necz ną, któ rą pro wa -
dził DJ oraz Ty gry sy Kór ni ka.

(NO VUS)

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

Bi blio te ka Pu blicz na im. Ar ka de go
Fie dle ra w Kro to szy nie in for mu je, że
od 13 sierp nia cza so wo za wie sza
swo ją dzia łal ność. Wszyst ko zwią za -
ne z in we sty cją bu dow la ną. Po wsta -
nie bo wiem szyb win do wy, co wią -
zać się bę dzie tak że ze zmia ną aran -
ża cji i ko lo ry sty ki wnętrz. 

Do koń ca sierp nia kro to szyń ska bi -
blio te ka ma po in for mo wać wszyst kich
za in te re so wa nych o miej scu i go dzi nach
tym cza so we go urzę do wa nia. Za wie sze -
nie dzia łal no ści do ty czy tyl ko bi blio te ki

głów nej przy ul. Be nic kiej 9. In we sty cja
za kła da m. in.: do sto so wa nie obiek tu
do wy mo gów prze ciw po ża ro wych, za -
pew nie nie do stę pu do bi blio te ki dla osób
nie peł no spraw nych, zmia nę ukła du
i prze zna cze nia po miesz czeń na wszyst -

kich pię trach bu dyn ku – włącz nie z aran -
ża cją wnętrz i ko lo ry sty ką. Roz bu do wa ny
zo sta nie szyb win do wy i zwią za na z nim
ram pa pod jaz do wa. Pro jekt re ali zo wa ny
bę dzie z do fi nan so wa niem w ra mach
„NA RO DO WE GO PRO GRA MU ROZ -
WO JU CZY TEL NIC TWA – Prio ry tet 2
IN FRA STRUK TU RA BI BLIO TE -
KA 2016-2020” ze środ ków Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.
Cał ko wi ty koszt re mon tu wy nie -
sie 2.985.733,50 zł. Wy ko naw cą bę dzie
fir ma MAL -POL. 

(NO VUS)

INWESTYCJA

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

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI / MARLENA SUCHODOLSKA

FOTOGALERIE I FILMY na www.glokalna.pl i www.facebook.com/glokalna.pl

DURZYN - DJ zapraszał 
wszystkich do wspólnej zabawy tanecznej.

SKAŁÓW - W trakcie gminnych dożynek
odbył się przemarsz mieszkańców 
sołectw gminy Koźmin Wlkp.

KOBIERNO - Podczas mszy świętej 
zwrócono uwagę na kwestię 
silnej wspólnoty lokalnej.

ŁAGIEWNIKI - Na uroczystościach
dożynkowych nie zabrakło 

przedstawicieli władz samorządowych.

TOMNICE - W trakcie dożynek
zorganizowano loterię fantową.

KUKLINÓW - W sali wiejskiej 
zespół ludowy zachęcał wszystkich 
do wspólnej zabawy.

GORZUPIA - tradycją dożynek 
jest przyozdabianie wsi rzeczami 

zrobionymi ze słomy.

LUTOGNIEW 
- Odbyła się parada pojazdów rolniczych.
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W nie dzie lę, 18 sierp nia, na koź miń -
skim pod zam czu od by ła się IV edy -
cja kon cer tu,, Na 966 gło sów”.
Wszyst ko w związ ku z dwu set ny mi
uro dzi na mi Sta ni sła wa Mo niusz -
ki – wiel kie go pol skie go kom po zy to -
ra. Or ga ni za to rem był Gmin ny Ze -
spół In sty tu cji Kul tu ry w Koź mi nie
Wlkp. Pa tro nat nad im pre zą ob jął
bur mistrz Ma ciej Brat bor ski.

Na to wy da rze nie zje cha ło w su -
mie 16 ze spo łów z ca łej Wiel ko pol ski.
Z na sze go po wia tu po ja wi ły się for ma -
cje – Ko ło Śpie wa cze Ce cy lia (Ko by lin)
i Chór im. Czy pic kie go (Koź min Wlkp.).
W re per tu arze kon cer tu zna la zły się pie -
śni pa trio tycz ne oraz ko ściel ne, m. in.:
Gau de Ma ter Po lo nia, Mar sy lian ka, Hu -
lan ka czy Bo że coś Pol skę.

Po czę ści ofi cjal nej od by ła się wspól na
bie sia da wszyst kich ze bra nych ze spo łów.

Sta ni sław Mo niusz ko to je den z naj -
wy bit niej szych kom po zy to rów pol skie go
ro man ty zmu. Uro dził się w 1819 ro ku
w ma jąt ku Ubiel, w oko li cach Miń ska.
Już we wcze snej mło do ści prze niósł się
do War sza wy, gdzie uczył się gry na for te -
pia nie pod kie run kiem Au gu sta Frey era.
Nie dłu go po tem Mo niusz ko wy je chał
do Miń ska. Tam je go na uczy cie lem był

Do mi nik Ste fa no wicz. Ko lej nym kie row -
ni kiem na uko wym przy szłe go kom po zy -
to ra był Carl Frie drich Run gen ha gen,
u któ re go kształ cił się, prze by wa jąc
na stu diach w Ber li nie. Wkrót ce Mo -
niusz ko za czął da wać kon cer ty w Wil nie
i w Ro sji. Po wiel kim suk ce sie ope ry Hal -
ka od był tra sę kon cer to wą po Niem czech
i Fran cji. Efek tem wiel kich suk ce sów by ło
sta no wi sko pierw sze go dy ry gen ta Ope ry
Pol skiej w Te atrze Wiel kim w War sza wie.
Dru gim spek ta ku lar nym suk ce sem kom -
po zy to ra by ła ope ra Strasz ny dwór. Mo -
niusz ko był naj więk szym twór cą pol skiej
ope ry na ro do wej. In spi ra cję do je go mu -
zy ki sta no wi ła kul tu ra lu do wa. Jed nak ge -
niusz Mo niusz ki po le gał na umie jęt no ści
po łą cze nia folk lo ru z ele men ta mi ope ry
eu ro pej skiej (wło skiej, fran cu skiej i nie -
miec kiej). W swo jej mu zy ce kom po zy tor
po tra fił od dać ludz kie emo cje, a na wet
cha rak te ry oso bo wo ści bo ha te rów. Kom -
po zy tor zmarł na atak ser ca w 1872 ro ku.
Zo stał po cho wa ny w War sza wie na cmen -
ta rzu po wąz kow skim.

(NO VUS)

13Kultura
KOŹMIN WLKP.

Na 996 głosówJuż po raz pią ty ko lo ro wy au to bus
z ar ty sta mi ulicz ny mi z ca łe go świa ta
przy je dzie do Kro to szy na! W tym ro ku
bę dzie to pierw szy przy sta nek w ra mach
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Sztu ki
Ulicz nej Bu sker Bus. Mo ty wa mi prze -
wod ni mi te go rocz nej edy cji są si ła i pre -
cy zja. Trwa ją jesz cze ostat nie przy go to -
wa nia do wy da rze nia, na któ re nie wąt -
pli wie cze ka wie lu z Was, co wła ści wie
da ło się od czuć już pod czas ubie gło rocz -
ne go po że gna nia ar ty stów. Fe sti wal wpi -
sał się już w ka len darz let nich wy da rzeń
kul tu ral nych w na szym mie ście, a na si
go ście chęt nie do Kro to szy na wra ca ją.
Trzy maj my kciu ki za po go dę i re zer wuj -
my trzy dni na obej rze nie wie lu wspa nia -
łych, czę sto za pie ra ją cych dech w pier -
siach po ka zów ulicz nych, z któ rych część
zo sta nie za pre zen to wa na w Pol sce po raz
pierw szy. Syl wet ki wszyst kich, któ rzy
da dzą wy stę py oraz szcze gó ło wy pro -
gram po ka zów w Kro to szy nie moż na zo -
ba czyć na stro nie www.bu sker bus.com
oraz na wy da rze niu na Fa ce bo oku. Tra -
dy cyj nie już, po emo cjo nu ją cych po po łu -
dnio wych spo tka niach z ar ty sta mi
w prze strze ni mia sta, za pra sza my
do klu bu fe sti wa lo we go, któ ry w tym ro -
ku bę dzie mie ścić się w Kan ty na Bi -
stro&Bar – vis -a -vis Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry.

Na za koń cze nie week en du me lo ma -
nów cze ka jesz cze mu zycz na grat ka,
ostat ni kon cert te go rocz ne go IX Ogól no -
pol skie go Fe sti wa lu Mu zycz ne go La to
Or ga no we w Kro to szyń skiej Ba zy li ce.
Kon cert Mo niusz kow ski – z oka zji 200.
rocz ni cy uro dzin kom po zy to ra – da dzą
mu zy cy z Wro cła wia.

Du ży mi kro ka mi zbli ża się rów nież
ostat ni w tym ro ku Więc Wiec, pod czas
któ re go na sce nie zo ba czy my ko lej nych
wy jąt ko wych ar ty stów: Re na tę Prze myk,
Smo li ka i Kev Fo xa, a wie czór zwień czy
wy stęp Chó ru Cza row nic. Bę dzie gło śno,
gniew nie, pun ko wo, z ener gią, ale tak że
z re flek sją, au to iro nią i po nad cza so wą
mą dro ścią, a na de wszyst ko bar dzo emo -
cjo nal nie. Nie mo że Was za brak nąć!

MA CIEJ KA RO LEW SKI

MACIEJ KAROLEWSKI 
– KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
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15 sierp nia od by ła się 28. edy cja
Bie gu im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud -
skie go. Naj lep szy z na szych re pre -
zen tan tów za mel do wał się na me cie
ja ko trze ci. 

Ko by liń ska im pre za ob ję ta by ła ho -
no ro wym pa tro na tem Mi ni stra Obro ny
Na ro do wej. Jak co ro ku przed bie giem
głów nym prze pro wa dzo no bie gi dla dzie -
ci i mło dzie ży. 

W ry wa li za cji se nior skiej 242 za wod -
ni ków mu sia ło po ko nać tra sę o dłu go -
ści 15 km, wio dą cą przez uli ce i pe ry fe rie
mia sta. Bieg głów ny wy grał po cho dzą cy
z Ukra iny Pa weł Olij nyk, któ ry ukoń czył
zma ga nia z cza sem 56'15''. Na miej scu
dru gim z wy ni kiem 57'31'' upla so wał się
Da wid Mia skow ski (Te am Lesz no).
Na ostat nim stop niu po dium zna lazł się
To masz Owcza rek z klu bu KS Kro tosz
Kro to szyn. Nasz za wod nik do biegł
na me tę po 57'56''. 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej ko biet zwy -
cię ży ła Kat sia ry na Pta shuk (Achil les
Lesz no). Ukoń czy ła bieg w cza sie 58'05''.
Dru gie miej sce z re zul ta tem 58'48'' za ję ła
Ka ro li na Gór na z Ka li sza. Da nu ta Pi sko -
row ska (TE AM LUKS Żu ra wi na Wro -

cław) z cza sem 1h03'39'' zdo by ła brą zo -
wy me dal. 

Naj lep si za wod ni cy każ dej ka te go rii
otrzy ma li na gro dy pie nięż ne. Wszy scy
uczest ni cy otrzy ma li zaś pa miąt ko we me -
da le oraz drob ne upo min ki. W kla sy fi ka -
cji dru ży no wej li czo no czte ry naj lep sze
cza sy za wod ni ków. Zwy cię skim ze spo łem
oka zał się Te am Lesz no. Dru gie miej sce
za jął KS Kro tosz. Na ostat nim miej scu po -
dium zna la zła się Fa bry ka Bie ga nia
Ostrów Wlkp. Naj star szym za wod ni -
kiem zma gań był Mi chał Szku dla rek, uro -
dzo ny w 1933 ro ku, a naj młod szym Hu -
bert Wi liń ski z Kro to szy na – rocz -
nik 2002. 

Re kor do wa oka za ła się rów nież fre -
kwen cja wśród dzie ci i mło dzie ży. Łącz -
nie do mniej szych bie gów przy stą pi -
ło 202 mło dych bie ga czy. Przez ca ły czas
trwa nia im pre zy mo gli oni ko rzy stać
z pla cu za baw. Klub Ho no ro wych Daw -
ców Krwi z Kro to szy na przy go to wał dla
ki bi ców moż li wość za ku pu ka wy i cia sta.
Przed sta wi cie le woj ska zor ga ni zo wa li
punkt in for ma cyj ny na sta dio nie. Moż na
by ło uzy skać tam in for ma cje na te mat ar -
mii oraz od by cia służ by woj sko wej. 

Tak jak w ubie głych la tach de le ga cja
w skła dzie: bur mistrz Ko by li na To masz
Le siń ski, prze wod ni czą cy tam tej szej Ra -
dy Miej skiej – Piotr Chle bow ski oraz po -
rucz nik To masz Wa ściń ski – przed sta wi -
ciel 12. Wiel ko pol skiej Bry ga dy
WOT – zło ży ła kwia ty na gro bie Mie czy -
sła wa Gier da la w Smo li cach oraz przy ta -
bli cy pa miąt ko wej umiej sco wio nej na ko -
by liń skim ra tu szu. 

Or ga ni za to rzy po raz ko lej ny po ka za -
li, jak w pro sty spo sób po łą czyć pa trio -
tyzm ze spor tem. Licz ba uczest ni ków
bie gu – z ro ku na rok ro sną ca – po ka zu je,
że idea ta jest traf na. 

(LE NA)

BIEGI 

Sukces Tomasza Owczarka

15 sierp nia Bia ły Orzeł Koź min
Wlkp. za grał pierw szy mecz w no -
wym se zo nie. Na si pił ka rze wy gra li
na wy jeź dzie z dru ży ną WKS Wi ta -
szy ce 3: 0.

Koź miń ski ze spół roz po czął spo tka -
nie od nie znacz nej prze wa gi nad ry wa -
lem. Prze kła da ło się to na po kaź ną ilość
sta łych frag men tów gry. Jed nym z nich
był bar dzo uda ny rzut wol ny Oska ra Ma -
cie jew skie go, któ ry otwo rzył wy nik spo -
tka nia w 16. mi nu cie gry. Nie dłu go póź -
niej go ście znów mie li swo ją szan sę
na bram kę, ale prze ciw ni cy na to nie po -
zwo li li. Po chwi li jed nak ro ze gra nie koź -
mi nian do bocz nej stre fy po zwo li ło To -
ma szo wi Mie dziń skie mu do środ ko wać
w po le kar ne do Ma cie jew skie go. Ten,
po wy prze dze niu za wod ni ka z Wi ta szyc,
zdo był gło wą dru gie go go la. Po utra cie
dwóch bra mek go spo da rze za czę li grać
nie co bar dziej ofen syw nie. Nie ste ty Szy -
mon Haj dasz sfau lo wał prze ciw ni ka
w po lu kar nym. Prze ciw ni cy nie wy ko -

rzy sta li jed nak szan sy i ude rzo na z rzu tu
kar ne go pił ka mi nę ła świa tło bram ki. 

W dru giej po ło wie go spo da rze zde cy -
do wa nie do mi no wa li nad Or ła mi. Sku -
tecz ne in ter wen cje Ma te usza Wro nec kie -
go ura to wa ły jed nak dru ży nę przed stra tą
bra mek. Po prze rwie koź mi nia nie ba zo -
wa li głów nie na grze z kon try i po jed nym
z prze chwy tów ak cja za czep na zo sta ła sku -
tecz nie sfi na li zo wa na przez Mie dziń skie -
go. Do koń ca me czu więk szość ak cji koń -
czy ła się przed po lem kar nym przy jezd -
nych, lecz re zul tat nie uległ już zmia nie.

Orzeł ki roz po czę ły więc se zon z im -
pe tem i miej my na dzie ję, że rów nie sku -
tecz nie bę dą punk to wać w ko lej nych li go -
wych spo tka niach. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Łatwa inauguracja Orzełków

WKS Witaszyce – Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 0:3 (0:2)

BRAMKI: 0:1 – Oskar Maciejewski (16'
wolny), 0:2 – Oskar Maciejewski (21'
głową), 0:3 – Tomasz Miedziński (66')
Biały Orzeł: Wronecki – Bierla (70'
Konopka), Maciejewski, Kaczmarek,
Roszczak, Olesków, Ratajczyk, Jaworski
(60' Zieliński), Miedziński (70'
Skowroński), Hajdasz, Szulc
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W dniach, 25-31 sierp nia, w Sao
Pau lo w Bra zy lii od bę dą się 5. Mi -
strzo stwa Świa ta Nie sły szą cych
w Pły wa niu. Kon rad Po wroź nik bę -
dzie bro nił ty tu łu mi strza na 200 m
sty lem mo tyl ko wym. 

Po cho dzą cy z Kro to szy na pły wak
ma 22 la ta i mnó stwo suk ce sów na kon -
cie. Jest dwu krot nym mi strzem Eu ro py,
świa ta oraz olim pij skim na 200 m sty lem
mo tyl ko wym. Po bił rów nież re kord Pol -
ski oraz Eu ro py. A za czę ło się od te go, że
uczył się pły wać, by móc mó wić. 

Dzie sięć lat te mu Kon rad roz po czął
swo ją przy go dę z pły wa niem wła śnie
w Kro to szy nie. – Naj pierw uczy łem się
pły wać na za ję ciach pro wa dzo nych przez
Jac ka Ła zar skie go. Głów nym ce lem by ło
wspo ma ga nie mo je go ukła du od de cho we -
go, po nie waż je go funk cje są po trzeb ne
do na uki mo wy. Krót ko mó wiąc – uczy -
łem się pły wać, by na uczyć się mó -
wić – po wie dział mło dy pły wak. Po trzech
mie sią cach za pi sał się do klu bu spor to we -
go,, KRO TOSZ”. – Za czą łem pły wać 3-4
ra zy w ty go dniu. Tre no wa łem ze sły szą cy -
mi i jeź dzi łem na za wo dy. Do po dium by -
ło jed nak da le ko – wspo mi na. 

Cięż ka pra ca za czę ła da wać efek ty.
Z każ dym ro kiem Po wroź nik po pra wiał
swój czas. Po trzech la tach tre no wa nia za -
czął zdo by wać pierw sze me da le na za wo -
dach szkol nych i klu bo wych. Na pre mie -
ro wych zma ga niach pły wac kich dla nie -
sły szą cych po ja wił się Lu bli nie. Zdo był
tam 4 me da le. Po tych za wo dach i Mi -
strzo stwach Pol ski Nie sły szą cych w Po -
zna niu zo stał po wo ła ny do ka dry na ro do -
wej na mi strzo stwa świa ta w Por tu ga lii
w 2011 ro ku. Za jął wte dy 12 miej sce
na 200 m sty lem kla sycz nym i po bił re -
kord Pol ski nie sły szą cych na 100 m sty -
lem mo tyl ko wym. – Mia łem wte dy za le -
d wie 14 lat i by łem naj młod szym za wod -
ni kiem tych mi strzostw. I tak wła śnie wy -
glą dał po czą tek mo jej przy go dy z pły wa -
niem. Po my sło daw czy nią za pi sa nia mnie
do klu bu pły wac kie go by ła mo ja cio -

cia – Agniesz ka Ro zum. To ona mnie wy -
cho wy wa ła i ro bi to do dziś. Gdy by nie
ona i jej opie kuń czość, by ło by mi tro chę
trud no – kon ty nu uje za wod nik.

25 sierp nia w Sao Pau lo w Bra zy lii
roz pocz ną się 5. Mi strzo stwa Świa ta Nie -
sły szą cych w Pły wa niu. Kon rad je dzie
na nie z kon kret nym ce lem, ja kim jest po -
now ne wy wal cze nie świa to we go czem -
pio na tu. – Mo je przy go to wa nia idą w do -
brym kie run ku. Jeż dżę na zgru po wa nia,
któ re or ga ni zo wa ne są przez Pol ski Zwią -
zek Spor to wy Nie sły szą cych. Ak tu al nie
je stem na ostat nim zgru po wa niu re pre -
zen ta cji w Opo lu. Tre nu je my dwa ra zy
dzien nie: ra no i po po łu dniu. Mię dzy pły -
wa niem ma my czas na od po czy nek, któ ry

jest po trzeb ny, by na brać sił do dal szej pra -
cy. Cel mam je den – obro na ty tu łu mi -
strza na 200 m sty lem mo tyl ko -
wym – opo wia da. Za ska ku ją ce jest to, że
tak mło dy czło wiek zdo był już tak wie le.
Jak sam mó wi, je go mo ty wa cją jest to, że
mo że ro bić to, co ko cha, co spra wia mu
ra dość. Fakt, że tak zdol ny chło pak po -
cho dzi wła śnie z na sze go mia sta jest po -
wo dem do du my i ra do ści. Li czy my
na ko lej ne me da le i z wiel kim za cie ka wie -
niem bę dzie my śle dzić dal sze po czy na nia
na sze go mi strza. Trzy ma my kciu ki
za Kon ra da i ży czy my po wo dze nia!
O szcze gó łach star tu w Bra zy lii bę dzie my
in for mo wać na bie żą co.

(LE NA)

PŁYWANIE 

Uczył się pływać, by móc mówić 

KITESURFING 

Kolejny sukces Julii Damasiewicz
Od 26 do 28 lip ca w Re wie od by wa -
ły się za wo dy Az to rin Ki te Chal len ge.
Wśród ko biet bez kon ku ren cyj na
oka za ła się Ju lia Da ma sie wicz. 

Re wa po raz ko lej ny oka za ła się jed -
nym z naj lep szych miejsc do upra wia nia
ki te bo ar din gu. Trwa ją ce trzy dni za wo dy
by ły ko lej nym punk tem w Pu cha rze Pol -
ski. Mi mo po cząt ko wo nie sprzy ja ją cych
pro gnoz po go dy, rów ny i dość moc ny
wiatr wschod ni po zwo lił ro ze grać wszyst -
kie za pla no wa ne kon ku ren cje. Uczest ni -
cy pre zen to wa li swo je umie jęt no ści
w trzech ka te go riach: For mu ła Ki te
Open, Fre esty le oraz TTRa cing U14. 

Pierw sze go dnia za wo dów od by ło się
dzie więć wy ści gów kon ku ren cji For mu ła
Ki te Open. Zgło si ło się do niej sześć za -
wod ni czek i dwu na stu za wod ni ków. Po ło -
wa z nich to re pre zen tan ci naj młod szej
ka te go rii – U16. Za wod ni cy mak sy mal -
nie wy ko rzy sty wa li wie ją cy wiatr i przez

trzy dni ści ga li się na fo ilach. Wśród ko -
biet bez kon ku ren cyj na oka za ła się Ju lia
Da ma sie wicz. Miesz kan ka Koź mi na
Wlkp. wy gra ła wszyst kie wy ści gi, któ re
uda ło się jej do koń czyć. Zdo by ła ty tuł mi -
strzy ni Pol ski za rów no w ka te go rii open
ko biet, jak i U19 i U16. Po ko na ła Mag da -
le nę Woy cie chow ską i Ni nę Ar cisz, któ re
zdo by ły ko lej no sre bro i brąz rów nież we
wspo mnia nych ka te go riach wie ko wych.
Do dat ko wym za sko cze niem dla uczest ni -
ków by ło, to iż od wie dzi li ich mi strzo wie
świa ta i le gen dy ki te sur fin gu, któ rzy
prócz udzie le nia wy wia dów i roz da wa nia
au to gra fów, spę dzi li ze spor tow ca mi spo -
ro cza su. (LE NA)
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18 sierp nia Bia ły Orzeł Koź min
Wlkp. ro ze grał dru gi w tym se zo nie
mecz. Ze spół wy grał z Wi słą Bo rek
Wlkp. 1: 0. 

W pierw szej po ło wie koź mi nia nie
de li kat nie do mi no wa li nad prze ciw ni -
kiem. Stwa rza li so bie wie le do god nych
sy tu acji, bra ko wa ło jed nak sku tecz ne go
wy koń cze nia ak cji. Naj pierw sy tu ację

sam na sam zmar no wał Mi ko łaj Szulc.
Póź niej – po dry blin gu mię dzy obroń -
ca mi i sy tu acji sam na sam z bram ka -
rzem – Szy mon Haj dasz tra fił fut bo -
lów ką w słu pek. Z ko lei prze ciw ni cy
szyb ko prze cho dzi li do ata ku po od bio -
rze pił ki. Za wod nik Wi sły rów nież wy -
pra co wał so bie sy tu ację je den na jed ne -
go z gol ki pe rem, jed nak po słał pił kę
obok bram ki. 

W dru giej od sło nie moż na by ło zo ba -
czyć zde cy do wa ną prze wa gę koź mi nian
nad prze ciw ni kiem. Po cząt ko wo nie prze -
ło ży ło się to jed nak na kla row ne sy tu acje.
Bra ko wa ło te go ma gicz ne go ostat nie go po -
da nia. Jed nak w 75. mi nu cie gry do ata ku
pra wym skrzy dłem ze rwał się Mi ko łaj Bo -
row czyk. Do grał wzdłuż bram ki do Mar ce -
le go Skow roń skie go, któ ry za mknął ak cję
cel nym strza łem, otwie ra jąc wy nik me czu.
Ostat nie 15 mi nut gry to ata ki z obu stron.
Nic jed nak z te go nie wy ni kło i fi nal nie
spo tka nie za koń czy ło się wy ni kiem 1: 0.
Na chwi lę obec ną na sza dru ży na ma
na swo im kon cie 6 punk tów. W przy szłym
ty go dniu Bia ły Orzeł ro ze gra mecz na wy -
jeź dzie z eki pą Vic to rii Skar szew. (LE NA)

W nie dzie lę Astra Kro to szyn ro ze gra -
ła swój dru gi mecz w bie żą cym se zo -
nie. Nasz te am po dej mo wał ze spół
Pia sta Cze ka nów.

Nie spo dzie wa nie, w pierw szej po ło -
wie to Piast miał kil ka nie złych ak cji. Za -
wod nik z Cze ka no wa strze lił na wet
bram kę. Szczę śli wie dla Astry oka za ło się,
że pró ba by ła nie zgod na z prze pi sa mi, bo -
wiem gracz go ści znaj do wał się na ofsaj -
dzie. Póź niej go ście znów mo gli otwo rzyć
wy nik po tycz ki. Sku tecz nie utrud nił to
jed nak kro to szyń ski bram karz, wy gry wa -
jąc po je dy nek sam na sam z ry wa lem. Na -

sza dru ży na mia ła tak że kil ka prób strze -
lec kich, jed nak nie uda ło się jej stwo rzyć
stu pro cen to wej sy tu acji bram ko wej. 

Gra – nie mal przez ca ły czas – to czy -
ła się w środ ku po la. Po ja wi ła się rów nież
kon tro wer sja, do ty czą ca nie od gwiz da nia
przez sę dzie go rzu tu kar ne go. We dług ca -
łe go te amu Astry, za wod nik Pia sta za grał
rę ką we wła snym po lu kar nym. Ar bi ter
po zo stał głu chy na re kla ma cje kro to szy -
nian, co wy wo ła ło nie za do wo le nie ze
stro ny za wod ni ków jak i ki bi ców. Nie ste -
ty, tym ra zem go le dla Aster ki nie pa dły.
Po wy gra nej w ze szłym ty go dniu z dru ży -
ną Zjed no czo nych Ry chwał mo ra le w na -

szej dru ży nie wzro sło, co nie prze ło ży ło
się jed nak na ko lej ny kom plet oczek. Miej -
my na dzie ję, że na zwy cię ski szlak Astra
wró ci już za ty dzień. 

(LE NA)

W nie dzie lę Piast Ko by lin ro ze grał
dru gi w tym se zo nie mecz li go wy.
Spo tka nie z dru ży ną Po lo nus Ka zi -
mierz Bi sku pi za koń czy ło się re mi -
sem 1: 1. 

Od po cząt ku dru ży ny pro wa dzi ły
wy rów na ną wal kę. Go ście sta nę li wie -
lo ma za wod ni ka mi w de fen sy wie, li -
cząc na grę z kontr ata ku. Nie ste ty, za -
wod ni cy Pia sta sła bo ra dzi li so bie
z ope ro wa niem pił ką w ata ku po zy cyj -
nym. Do prze rwy każ da z dru żyn mia ła
po jed nej do god nej sy tu acji do zdo by cia
go la. Oko ło 10. mi nu ty me czu Pa tryk
Wciór ka do grał do Ma te usza Wa cho -

wia ka. Po je go ude rze niu z 16 m wszy -
scy mie li na dzie ję na zmia nę wy ni ku,
jed nak bram karz go ści sku tecz nie za in -
ter we nio wał. Z ko lei za wod ni cy z Ka zi -
mie rza w 35. mi nu cie gry i strza le
z 18 m tra fi li pił ką w słu pek.

W dru giej po ło wie go spo da rze oży -
wi li się i znacz nie po pra wi li swo ją grę.
Po do sko na le ro ze gra nym rzu cie roż nym
Szy mon Wo siek po ko nał bram ka rza Po lo -
nu sa i wy pro wa dził swo ją dru ży nę na pro -
wa dze nie. Póź niej go spo da rze mie li jesz -
cze dwie szan se. Nie wie le za bra kło mię -
dzy in ny mi Wa cho wia ko wi, by zwięk szyć
prze wa gę nad ry wa lem. W 80. mi nu cie
me czu miej sco wi po peł ni li bo le sny
w skut kach błąd w ro ze gra niu pił ki.
Po stra cie w środ ku po la Po lo nus prze pro -
wa dził szyb ki wy pad. W efek cie je den
z za wod ni ków zo stał sfau lo wa ny przez
pił ka rza Pia sta w po lu kar nym. Go ście
wy rów na li, sku tecz nie eg ze kwu jąc je de -

nast kę. Ko lej ną kon se kwen cją by ła rów -
nież dru ga żół ta kart ka dla Ada ma Ku rza -
wy, któ ry mu siał po ko lej nym błę dzie
opu ścić bo isko. Ostat nie 10 mi nut gry by -
ło w za sa dzie cze ka niem na gwiz dek koń -
co wy. Pia stun ki gra ły w osła bie niu a przy -
jezd ni by li wy raź nie za do wo le ni z jed no -
punk to wej zdo by czy.

(LE NA)
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Jadczak znów wygrywa 
10 sierp nia od by ła się ko lej na – let -
nia – edy cja,, Bo ta nicz nej Piąt ki”
w Po zna niu. Mo ni ka Jad czak zwy cię -
ży ła w ka te go rii K15. 

,, Bo ta nicz na Piąt ka” to cykl bie gów
i mar szów na dy stan sie 5 km w ogro dach
bo ta nicz nych. Ich ce lem jest nie tyl ko
spraw dze nie moż li wo ści za wod ni ków
i ry wa li za cja, ale rów nież po pu la ry za cja
tej for my ru chu. Ko lej nym atu tem bie gu
jest moż li wość za po zna nia się z wa lo ra mi
kra jo bra zo wy mi Ogro du Bo ta nicz ne go
UAM w Po zna niu. W za wo dach tych mo -
gą uczest ni czyć za rów no bie ga cze, jak
i oso by upra wia ją ce nor dic wal king.
W let niej edy cji wzię ło udział 348
osób: 281 bie ga czy i 67,, kij ka rzy”. Tra sa
jak w każ dym przy pad ku wy no si ła 5 km.
Za wod ni cy mu sie li prze być trzy okrą że -
nia, wio dą ce przez obrze ża ogro du, któ ry
mi mo upal ne go i su che go la ta wy glą dał

pięk nie. Uczest ni cy prócz wy sił ku mo gli
na pa wać się wi do ka mi, jak i za pa cha mi
ro ślin no ści. Po go da nie ste ty da ła się we
zna ki. Wy so ka tem pe ra tu ra utrud nia ła
spor tow com do koń cze nie tra sy. 

Ja ko pierw szy na me cie zja wił się To -
masz Mu siał z cza sem 17'34''. Wśród ko -
biet naj szyb sza oka za ła się An na Wi -
śniew ska z re zul ta tem 21'14''. Za wod -
nicz ka Kro to szyń skiej Gru py Bie go -
wej – Mo ni ka Jad czak, do bie gła do me ty
ja ko czwar ta. Bie gacz ka spę dzi ła na tra -
sie 22'24'', wy gry wa jąc tym sa mym ka te -
go rię K15. 

(LE NA)
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Bez goli przy Sportowej

Astra Krotoszyn – Piast Czekanów
0:0

ASTRA: Błaszczyk – Jankowski, Olejnik
(82' Adamski), Mizerny, Powalisz (45'
Schneider), Budziak, Staszewski,
Polowczyk, Reyer, Juszczak, Lewandowski
(70' Nasalski)

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

BRAMKI: 1:0 – Szymon Wosiek (57'), 1:1
– Damian Maciejewski (83' karny)
Czerwona kartka: A. Kurzawa (80', za
drugą żółtą)
Piast: Wosiek – Kubiak (86' Ratajczak),
Snela, Wosiek, A. Kurzawa (86'
Frąckowiak), Wciórka (80' Jędrzejak),
Szymanowski, M. Kurzawa, Olikiewicz,
Smektała, Wachowiak 

PIŁKA NOŻNA 

Kolejne zwycięstwo Orłów

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
- Wisła Borek Wlkp. 1:0 (0:0)

BRAMKI: 1:0 – Marceli Skowroński (75')
Biały Orzeł: Wronecki – Konopka (75'
Bierla), Maciejewski, Kaczmarek,
Roszczak, Olesków (75' Zieliński),
Jaworski (46' Lis), Ratajczyk, Borowczyk,
Hajdasz (65' Skowroński), Szulc 


