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OSP

Świadczenia ratownicze
dla druhów

KOBYLIN

Cały powiat
podziękował za plony

Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 2
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W nie dzie lę na sta dio nie miej skim
w Ko by li nie od by ły się Do żyn ki Po -
wia to wo -Gmin ne. Mi mo desz czo wej
au ry tra dy cyj nie na świę to plo nów
przy by li sa mo rzą dow cy, przed sta wi -
cie le służb mun du ro wych i par la -
men ta rzy stów, or ga ni za cji i in sty tu -
cji zwią za nych z rol nic twem, a tak że
miesz kań cy ca łe go po wia tu.

Uro czy sto ści roz po czę ły się od Mszy
świę tej dzięk czyn nej w Ko ście le pw. Św. Sta -
ni sła wa Bi sku pa i Mę czen ni ka w Ko by li nie.
Na stęp nie ko ro wód do żyn ko wy prze szedł
na sta dion miej ski, gdzie roz po czę ła się
część ob rzę do wa. Za pro szo nym go ściom,
w tym sa mo rzą dow com po wia tu i gmin,
wrę czo no – przy przy śpiew kach ze spo łów
lu do wych – sym bo licz ny bo chen chle ba. 

W trak cie swo ich wy stą pień sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka i bur mistrz To masz Le -
siń ski pod kre śli li szcze gól ną ro lę pol skie go
rol ni ka. Wska za li, że przy wią za nie i dba -
nie o swo ją zie mię jest toż sa me z ta ki mi
war to ścia mi jak pa trio tyzm czy nie pod le -
głość. – Od wie ków w Rzecz po spo li tej ist -
nie je tra dy cja świę ce nia za koń cze nia
plo nów i dzie le nia się chle bem, wspa nia -
łym owo cem na szych rąk. Cie szę się, że
po okre sie pan de mii mo że my się znów
spo tkać. Te go rocz ne do żyn ki są nie ste ty
cza sem trud nej re flek sji. W ta kich chwi -
lach po win ni śmy szcze gól nie do ce niać to,
co ma my. Wie o tym każ dy pra cu ją cy
na ro li. Dzię ku ję wam za wasz wy si łek i de -
kla ru ję, że w trud nych mo men tach sa mo -
rząd po wia tu bę dzie po wa szej
stro nie – po wie dział Sta ni sław Szczot ka.

Po czę ści ofi cjal nej przy szedł czas
na wy stę py ar ty stycz ne ze spo łów lu do -
wych, re pre zen tu ją cych po szcze gól ne gmi -
ny po wia tu kro to szyń skie go. Po nad to

na sce nie po ja wi li się sul mie rzyc ki chór
Ce cy lia i Kac per Wy soc ki Sax. Mi mo desz -
czo wej po go dy gwiaz da wie czo ru, Te re sa
Wer ner, zgro ma dzi ła licz ną gru pę miesz -
kań ców, któ rzy wspa nia le się ba wi li

przy wy ko ny wa nych przez nią pio sen kach.
Na za koń cze nie do ży nek za pro szo no
wszyst kich do za ba wy ta necz nej z ze spo -
łem Blue Sta jen ka.

(FE NIX)
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KOBYLIN

Cały powiat podziękował za plony



15 sierp nia, w 102. rocz ni cę bi twy
war szaw skiej, de le ga cje władz po wia -
to wych i gmin nych, a tak że or ga ni za cji
po li tycz nych i spo łecz nych oraz mło -
dzie ży szkol nej zło ży ły wią zan ki kwia -
tów 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).

Bi twa war szaw ska, zwa na po wszech -
nie Cu dem nad Wi słą, 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.

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.

War to 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).

(AN KA)

Aktualności 3

W świe tli cy jed nost ki Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie od -
by ła się uro czy sta zbiór ka, w trak -
cie któ rej wrę czo no ko lej ne de cy -
zje o przy zna niu świad cze nia ra -
tow ni cze go. Tym ra zem ode bra ło
je 52 dru hów.

War to do dać, iż od mo men tu wej ścia
w ży cie usta wy z 17 grud nia 2021 ro ku
o ochot ni czych stra żach po żar nych w na -
szym po wie cie wy da no już 306 ta kich de -
cy zji, a w Wiel ko pol sce oko ło 8,5 ty sią ca.
Świad cze nie ra tow ni cze mo gą otrzy mać

stra ża cy ochot ni cy, któ rzy przez co naj -
mniej 25 lat bra li czyn ny udział w ak cjach
ra tow ni czych. To pierw sze te go ty pu świad -
cze nie, któ re jest for mą po dzię ko wa nia dla
stra ża ków ochot ni ków za ich służ bę.

Na spo tka nie w sie dzi bie kro to szyń -
skiej OSP przy by li mi ni ster ro dzi ny i po -
li ty ki spo łecz nej Mar le na Ma ląg, po seł
na Sejm RP Ka ta rzy na Sój ka, po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go An dże li ka
Moż dża now ska, bryg. Ro bert Na tu ne -
wicz – za stęp ca wiel ko pol skie go ko men -
dan ta wo je wódz kie go Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, st. bryg. Ma rek Ka lak – peł nią -

cy obo wiąz ki ko men dan ta po wia to we go
PSP w Kro to szy nie, dh To masz Ni cie -
jew ski – pre zes Za rzą du Od dzia łu Po -
wia to we go Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych RP w Kro to szy nie,
Win cent No wak – asy stent mi ni stra Ja -
na Dzie dzi cza ka – se kre ta rza sta nu
w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, wi ce bur -
mistrz Ry szard Czusz kę, rad na miej ska
Sła wo mi ra Ka lak.

Po uro czy sto ści za stęp ca ko men dan ta
wo je wódz kie go PSP prze pro wa dził wi zy -
ta cję Ko men dy Po wia to wej PSP w Kro to -

szy nie. Spraw dził wa run ki służ by kro to -
szyń skich stra ża ków oraz spo tkał się z za -
ło gą, by prze ka zać in for ma cje z bie żą cej

dzia łal no ści for ma cji oraz na kre ślić kie run -
ki dzia ła nia na naj bliż szy okres.

OPRAC. (AN KA)

OSP

Świadczenia ratownicze dla druhów

KROTOSZYN

Minęły 102 lata od wielkiego
zwycięstwa polskiej armii
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Na bieżąco4 WTOREK, 23 SIERPNIA 2022

Jak po in for mo wa li nas przed sta wi cie le
Mię dzy osie dlo we go Ze spo łu In ter wen -
cyj ne go, re pre zen tu ją cy osie dla nr 1, 3
i 5 w Kro to szy nie, od lat wal czą cy
o prze strze ga nie prze pi sów usta no wio -
ne go i obo wią zu ją ce go pra wa w kom -
plek sie sa mo wo li bu dow la nych w Kro -
to szy nie po mię dzy uli ca mi Kon sty tu cji,
Fa brycz ną, Ma słow skie go i Be nic ką, kil -
ka dni te mu do tar ło do nich na der istot -
ne pi smo od Re gio nal ne go Dy rek to ra
Ochro ny Śro do wi ska w Po zna niu. 

27 lip ca RDOŚ prze słał do MZI in -
for ma cję, iż 20 czerw ca wy stą pił
do bur mi strza Kro to szy na z za le ce -

niem roz wa że nia wsz czę cia po stę po -
wa nia eg ze ku cyj ne go, zmie rza ją ce go
do wy eg ze kwo wa nia wa run ku cza su
pra cy sta cji pa liw na ul. Be nic kiej w go -
dzi nach 5.00-23.00. – Za żą da li śmy
rów no cze śnie od RDOŚ i od bur mi -
strza prze sła nia te go do ku men tu
do nas. Oka za ło się bo wiem, iż RDOŚ
nie wy słał go ni gdzie przed 10 sierp -
nia – twier dzą przed sta wi cie le ze spo -
łu in ter wen cyj ne go. 

– W ów cze snym sta nie praw nym
(na dzień wy da nia de cy zji śro do wi sko -
wej, tj. 21.06.2011) art. 84 usta wy ooś
(usta wa 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
– przyp. red.) nie prze wi dy wał moż li -

wo ści na ło że nia wa run ków w de cy zji
o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach
w przy pad ku stwier dze nia bra ku po -
trze by prze pro wa dze nia oce ny od dzia -
ły wa nia na śro do wi sko, jed nak że
wska zy wał, że 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.
W owej cha rak te ry sty ce za wie ra się opis
przed się wzię cia, na któ ry skła da się m.
in. in for ma cja o ska li, lo ka li za cji, uwa -
run ko wa niach tech no lo gicz nych, tech -
nicz nych i or ga ni za cyj nych
przed się wzię cia. Wa ru nek cza su pra cy
sta cji pa liw wgodz.5.00-23.00 zo stał za -
war ty w cha rak te ry sty ce przed się wzię -
cia de cy zji śro do wi sko wej. (…) Na le ży

pod kre ślić, że worzecz nic twie przyj mu -
je się, że cha rak te ry sty ka przed się wzię -
cia jest istot nym ele men tem de cy zji,
gdyż jej treść jest wią żą ca dla in we sto ra.
Na kła da ona na stro ny obo wiąz ki i da je
upraw nie nia zniej pły ną ce. Dla te go czas
pra cy sta cji pa liw wgodz.5.00-23.00 za -
war ty w cha rak te ry sty ce przed się wzię -
cia na le ży uznać zaistot ny, obo wią zu ją cy
wa ru nek de cy zji śro do wi sko wej – czy ta -
my w pi śmie RDOŚ, skie ro wa nym
do bur mi strza Kro to szy na.

Da lej czy ta my, że re gio nal ny dy -
rek tor wy dał opi nię o bra ku po trze by
prze pro wa dze nia oce ny od dzia ły wa nia
na śro do wi sko dla sta cji pa liw funk cjo -
nu ją cej w go dzi nach 6.00-22.00
(w zmo dy fi ko wa nej for mie 5.00-
23.00), a nie dla dzia ła ją cej 24 go dzi ny
na do bę, bo wiem – jak pi sze

RDOŚ – in we stor oświad czył, że sta cja
nie bę dzie funk cjo no wa ła w no -
cy. – Ozna cza to, że de cy zja śro do wi -
sko wa zo sta ła wy da na dla fak tycz nie
in ne go przed się wzię cia niż funk cjo nu -
ją ce obec nie. Stąd sa mo wol ną zmia nę
cza su pra cy sta cji pa liw, wbrew de cy zji
śro do wi sko wej, na le ży uznać za istot ne
nad uży cie – stwier dza RDOŚ.

– Pi smo to jest po twier dze niem,
że to my ma my ra cję w sied mio let niej
już wal ce o prze strze ga nie prze pi sów
pra wa w kom plek sie sa mo wo li bu dow -
la nych. Od 2015 ro ku miesz kań cy są
ka to wa ni nie le gal ną noc ną dzia łal no -
ścią sta cji pa liw. W czy im in te re sie ad -
mi ni stra cja sa mo rzą do wa po dej mu je
czyn no ści le ga li zu ją ce bez pra wie..? Pra -
wo po win no być re spek to wa ne! – pod -
kre śla ją człon ko wie MZI. (AN KA)

KROTOSZYN
Prawo powinno być respektowane!



13 sierp nia na ba se nie przy ul. Ogro -
dow skie go w Kro to szy nie od był się
Me mo riał w Ra tow nic twie Wod nym
im. Hen ry ka Ja ro sza. Or ga ni za to rem
za wo dów by ło Cen trum Spor tu i Re -
kre acji Wod nik. 

Uczest ni cy mu sie li zmie rzyć się z ta ki -
mi kon ku ren cja mi jak pły wa nie pod wo dą,
rzut ko łem ra tun ko wym, ho lo wa nie ma ne -
ki na, pły wa nie w stro ju ra tow ni czym czy
pły wa nie z przy rzą da mi. Za każ dą kon ku -
ren cję za wod ni cy otrzy my wa li punk ty, a ich
su ma de cy do wa ła o koń co wej kla sy fi ka cji. 

W ry wa li za cji ko biet trium fo wa ła We -
ro ni ka Jan kow ska, a dru gie miej sce za ję ła
Zu zan na Wi śniew ska. Wśród męż czyzn
naj lep szy oka zał się Pa weł Ja wor ski, wy -
prze dza jąc Bar to sza Maj chrza ka, Jac ka Ka -
sprza ka, Da wi da For tu nia ka, Da mia na
Otwo row skie go i Szy mo na Łu ka sie wi cza. 

Za wo dy nie od by ły by się, gdy by nie
licz ne gro no part ne rów i spon so rów, a na -

le że li do nich – Urząd Miej ski i Sta ro stwo
Po wia to we w Kro to szy nie, Cen trum Spor -
tu i Re kre acji Wod nik, Cent nas, Re stau ra -
cja u Bie law ne go, Kan ty na, Za kład

Fry zjer ski Mar ti na, Heb -Trans Ire ne usz
Sob czak, FHU Bra gos Zdzi sław Go spo da -
rek, Dom Zdro wia Ma rek Spy chaj oraz
ano ni mo wi dar czyń cy. (LE NA)

Na bieżąco 5

KROTOSZYN

Ratownicy rywalizowali na basenie
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6 sierp nia Pra cow nia Ba dań Hi sto -
rycz nych i Ar che olo gicz nych PO -
MOST prze pro wa dzi ła pra ce son da -
żo wo -eks hu ma cyj ne w Za le siu Wiel -
kim (gmi na Ko by lin). Na daw nym
cmen ta rzu ewan ge lic kim od kry to
grób sze ściu żoł nie rzy nie miec kich
z okre su II woj ny świa to wej.

Jak in for mu je PO MOST, zo sta li oni po -
cho wa ni przez miej sco wą lud ność.
Na szcząt kach od kry to licz ne śla dy od nie -
sio nych ran, praw do po dob nie wwy ni ku sto -
czo nych walk. Nie ste ty, nie by ło przy nich
żad nych zna ków toż sa mo ści, tj. do ku men -
tów, nie śmier tel ni ków. Przy jed nym z żoł -
nie rzy znaj do wa ło się tyl ko pu ste etui. 

– Za po moc przy prze pro wa dze niu
prac dzię ku je my księ dzu pro bosz czo wi
oraz człon kom Ra dy Pa ra fial nej Pa ra fii pw.
Mat ki Bo skiej Kró lo wej Pol ski w Za le siu
Wiel kim. Pra cow nia Ba dań Hi sto rycz nych
i Ar che olo gicz nych PO MOST zwra ca się
z uprzej mą proś bą o prze ka zy wa nie wszel -
kich in for ma cji (zdjęć, pla nów, szki ców,
wspo mnień, re la cji i do ku men tów) na te -
mat nie miec kich gro bów wo jen nych na te -
re nie Pol ski. Wraz z upły wa ją cym cza sem

za cie ra ją się śla dy mo gił z okre su II woj ny
świa to wej. Od cho dzą od nas ostat ni świad -
ko wie, a wraz z ni mi za ni ka pa mięć o tra -
gicz nych wy da rze niach sprzed po nad 70
lat. Pra cow nia PO MOST pro wa dzi po szu -
ki wa nia i eks hu ma cje szcząt ków nie miec -
kich ofiar II woj ny świa to wej. Pra ce te,
po przez przy wra ca nie świa dectw wo jen -
ne go okru cień stwa, przy czy nia ją się do bu -
do wa nia po ko ju mię dzy na ro da mi.
Od kry wa nie toż sa mo ści po le głych jest
rów nież nie zwy kle waż ne dla ro dzin, któ -
re od dzie się cio le ci ocze ku ją na ja kie kol -
wiek wia do mo ści o lo sach swo ich
krew nych. Na sze sto wa rzy sze nie re ali zu je
swo je za da nia na zle ce nie pol sko -nie miec -
kiej Fun da cji Pa mięć oraz Nie miec kie go
Lu do we go Związ ku Opie ki nad Gro ba mi
Wo jen ny mi. Dzia łal ność ta na te re nie Pol -
ski pod le ga bez po śred nio In sty tu to wi Pa -
mię ci Na ro do wej. Oso by po sia da ją ce
in for ma cje o nie miec kich gro bach wo jen -
nych z okre su II woj ny świa to wej pro si my
o kon takt ma ilo wy (po most@po -
most.net.pl), te le fo nicz ny (601 469 494)
lub po przez nasz pro fil na Fa ce bo oku – in -
for mu je sto wa rzy sze nie PO MOST. 

(FE NIX)

ZALESIE WIELKIE

Odkryto grób sześciu żołnierzy
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POŻAR

Spłonęły baloty słomy

12 sierp nia na obrze żach Kro to szy -
na za pa li ły się ba lo ty sło my, prze wo -
żo ne na przy cze pie. W re zul ta cie dro -
ga zo sta ła za blo ko wa na na po nad
trzy go dzi ny.

Do zda rze nia wy sła no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz po jazd ga śni czy z miej sco wej
OSP. Stra ża cy po da li trzy prą dy ga śni cze
wo dy w na tar ciu na pa lą ce się ba lo ty sło -
my. Po stłu mie niu ognia przy cze pę rol ni -
czą prze miesz czo no na nie użyt ko wa ny
te ren rol ni czy w ce lu roz ła dun ku zro lo wa -
nej sło my i jej do ga sze nia

– Sło mę roz gar nię to war stwo wo
na du żej po wierzch ni i do kład nie zla no

wo dą, mo ni to ru jąc po go rze li sko ka me rą
ter mo wi zyj ną. Na czas pro wa dze nia
dzia łań ga śni czych funk cjo na riu sze po -
li cji wstrzy ma li ruch po jaz dów na dro -
dze po wia to wej, za bez pie cza jąc te ren
ak cji przed do stę pem osób po stron nych.
Z uwa gi na du że za po trze bo wa nie
na śro dek ga śni czy stra ża cy zor ga ni zo -
wa li za opa trze nie wod ne w opar ciu o po -
bli ską sieć hy dran tów. W mo men cie
za koń cze nia dzia łań ga śni czych jezd nię
oczysz czo no z po zo sta ło ści nad pa lo nej
sło my i spłu ka no wo dą, przy wra ca jąc
ruch na dro dze – po in for mo wał st. 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. (FE NIX)

BEZPIECZEŃSTWO

Strażacy z wizytą u seniorów

W ra mach ak cji „Krę ci mnie bez pie -
czeń stwo” stra ża cy z Ko men dy Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej od wie dzi li pen sjo na riu szy Dzien -
ne go Do mu „Se nior+”. Na spo tka niu
omó wio no za gad nie nia zwią za ne
z bez pie czeń stwem. 

– Spo tka nia w ta kim gro nie pod no szą
świa do mość osób star szych na te mat za -
gro żeń, ja kie mo gą spo tkać ich w co dzien -
nym ży ciu i ta ki wła śnie był cel tej
pre lek cji – mó wi st. asp. Ma te usz Dy mar -
ski z KP PSP w Kro to szy nie.

Wy ko rzy stu jąc mo bil ny sy mu la tor za -
gro żeń po ża ro wych, funk cjo na riu sze zo -
bra zo wa li za gro że nia, ja kie mo gą czy hać

na nas w miesz ka niach lub bu dyn kach jed -
no ro dzin nych. Omó wio no naj częst sze
przy czy ny po wsta wa nia po ża rów, za sa dy
bez piecz nej eks plo ata cji urzą dzeń elek -
trycz nych i grzew czych oraz po stę po wa nia
na wy pa dek po wsta nia po ża ru, a tak że
pod sta wo we za gad nie nia do ty czą ce pierw -
szej po mo cy. 

Stra ża cy ob ja śni li rów nież spo so by po -
wia da mia nia służb ra tow ni czych, za sa dy
pra wi dło wej ewa ku acji z obiek tów, za gro -
że nia ze stro ny tlen ku wę gla oraz spo so by
mon ta żu czuj ni ków tlen ku wę gla. Na za -
koń cze nie spo tka nia za pre zen to wa li sprzęt
ra tow ni czy, przy bli ża jąc tym sa mym spe -
cy fi kę swo jej służ by.

(AN KA)
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Na bieżąco 7

PARTNERSTWO

W wizytą w naszym mieście

8 sierp nia Urząd Miej ski w Kro to szy -
nie od wie dzi li go ście z part ner skie -
go dla na sze go mia sta Związ ku
Gmin Dier dorf. Pod czas spo tka nia
roz ma wia no o współ pra cy.

W kro to szyń skim ma gi stra cie zja wi li
się Ro si Lin dhorst, Karl he inz Lin dhorst
i Wol fgang Niess, a to wa rzy szy ła im Iwo na
Do mi niak. W cza sie spo tka nia roz ma wia -
no o współ pra cy i wspo mi na no re la cje mię -
dzy na szym mia stem a Dier dor fem. 

Go ście, któ rzy od wie dzi li Kro to szyn,
są wie lo let ni mi uczest ni ka mi przy ja znej

wy mia ny mię dzy dwo ma part ner ski mi
mia sta mi. Wol fgang Niess w 2005 ro ku
na wnio sek Za rzą du To wa rzy stwa Współ -
pra cy Pol sko -Nie miec kiej w Kro to szy nie
otrzy mał ty tuł „Za słu żo ny dla Kro to szy -
na”. Je go żo na, He ike Niess, wraz z Hu ber -
tem Gla re mi nem przez wie le lat
pro wa dzi ła w Kro to szy nie let nią szkół kę ję -
zy ka nie miec kie go. Z ko lei Ro si i Karl he -
inz Lin dhorst ak tyw nie uczest ni czy li
w wy mia nie mło dzie ży po mię dzy Szko łą
Pod sta wo wą nr 7 w Kro to szy nie a Grand -
schu le Dier dorf.

OPRAC. (LE NA)

KROTOSZYN

Potrącenie rowerzystki

10 sierp nia przy skrzy żo wa niu ulic
Kon sty tu cji 3 Ma ja i Ma słow skie go
w Kro to szy nie do szło do po trą ce nia
ro we rzyst ki. Na szczę ście nie od nio -
sła po waż nych ob ra żeń. W trak cie
czyn no ści pro wa dzo nych przez po li -
cję dro ga by ła za blo ko wa na.

– 24-let nia miesz kan ka po wia tu kro -
to szyń skie go, kie ru jąc po jaz dem mar ki
Fiat, nie udzie li ła pierw szeń stwa pod czas

ma new ru skrę tu w pra wo w uli cę Ma słow -
skie go. Skut kiem te go po trą co na zo sta -
ła 20-let nia ro we rzyst ka, któ ra po ru sza ła
się cią giem pie szo -ro we ro wym. U po szko -
do wa nej stwier dzo no ob ra że nia cia ła nie -
wy ma ga ją ce ho spi ta li za cji dłuż szej niż
sie dem dni. Spraw czy ni zda rze nia otrzy -
ma ła man dat w wy so ko ści 1500 zło -
tych – po in for mo wa ła asp. Pau li na
Po ta rzyc ka z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. (FE NIX)
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W czwar tek, 11 sierp nia, od był się
od biór prac zwią za nych z prze bu do -
wą Par ku So li dar no ści w Ko by li nie.
War tość in we sty cji wy nio sła 556 ty -
się cy zło tych.

Kil ka ty go dni za koń czo no pra ce mo -
der ni za cyj ne w par kach przy uli cach Dwor -
co wej i Ber dy chow skiej w Ko by li nie. Te raz
przy szedł czas na Park So li dar no ści. Cał ko -
wi ty koszt in we sty cji wy niósł 556 ty się cy
zło tych. Pra ce wy ko ny wa ła fir ma Gem biak -
–Mik stac ki sp. j. z Kro to szy na. Z ko lei nad -

zór nad re ali za cją za da nia peł nił Ire ne usz
Igna szak z Ja ro ci na. W od bio rze in we sty cji
uczest ni czy li bur mistrz To masz Le siń ski,
rad ny Ra dy Miej skiej w Ko by li nie Mi ro sław
Flak, przed sta wi cie le wy ko naw cy za da -
nia – Wie sław Gem biak i Pa weł Ka ni kow -
ski, in spek tor nad zo ru – Ire ne usz Igna szak,
a tak że na czel nik Wy dzia łu In we sty cji, Roz -
wo ju i Ochro ny Śro do wi ska w Urzę dzie
Miej skim w Ko by li nie – Ani ta Da niel czyk.

Te raz ko by liń ski park pre zen tu je się
znacz nie le piej.

OPRAC. (LE NA)

8 sierp nia do szło do pod pi sa nia
umo wy na wy ko na nie pro jek tu
na bu do wę sa li spor to wej przy Szko -
le Pod sta wo wej w No wej Wsi. Ma
być go to wy do grud nia 2022 ro ku. 

Umo wę pod pi sa no z wy ło nio nym
w dro dze prze tar gu wy ko naw cą pro jek -
tu – Biu rem Pro jek to wym dr inż. arch.
Ja dwi gi Pień czew skiej z Ja ro ci na. Za kres
za da nia obej mu je wy ko na nie pro jek tu
tech nicz ne go, kosz to ry su ofer to we go

i in we stor skie go wszyst kich branż, spe -
cy fi ka cji tech nicz nej oraz uzy ska nie
wszel kich nie zbęd nych uzgod nień i po -
zwo leń. 

Uzy ska na ce na re ali za cji za da nia wy -
no si 157 440 zł, a je go ter min re ali za cji
wy zna czo no na 9 grud nia 2022 ro ku.
Na bu do wę sa li gmi na Roz dra żew po zy -
ska ła pro me sę z Rzą do we go Fun du szu Pol -
ski Ład – Pro gra mu In we sty cji
Stra te gicz nych w kwo cie 4 813 400 zł. 

OPRAC. (LE NA)

KOBYLIN

Park Solidarności 
w nowym wizerunku

INWESTYCJE

Będzie sala sportowa w Nowej Wsi
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CHARYTATYWNIE

Spieszmy z pomocą Oliwierowi!
Oli wier zma ga się z nie ule czal ną cho -
ro bą, ja ką jest ze spół Strur ge’a -We -
be ra. Przed chłop cem ope ra cje i dłu -
go trwa łe oraz wy ma ga ją ce le cze nie,
któ re jest bar dzo kosz tow ne, dla te go
je go ro dzi ce pro szą o po moc.

Ro dzi ce Oli wie ra dłu go wy cze ki wa li
na ro dzin syn ka. Ich szczę ście nie trwa ło jed -
nak dłu go. Pew ne go dnia chło piec na gle
upadł i za czął się trząść. Ro dzi na by ła prze -
ra żo na. Oli wier zo stał na tych miast prze -
trans por to wa ny do szpi ta la z po dej rze niem
ata ku pa dacz ko we go. Spę dził w szpi ta lu ty -
dzień, do sta jąc tam kil ku na stu ata ków pa -
dacz ko wych. Po ba da niach ro dzi na usły sza ła
dia gno zę – ze spół Strur ge’a -We be ra, bę dą cy
ge ne tycz ną, nie ule czal ną cho ro bą.

Ko lej ne dwa ty go dnie chło piec spę dził
w Kli ni ce Przy lą dek Na dziei we Wro cła -
wiu, gdzie po twier dzo no dia gno zę. Oli wier
za czął przyj mo wać le ki prze ciw pa dacz ko -
we, a tak że lek, któ ry po wi nien za ha mo wać

wzrost fa ko ma to zy w le wej czę ści mó zgu.
Opu ścił szpi tal, ale po trzech mie sią cach
po now nie do stał ata ku pa dacz ki. 

Oli wier mi mo cho ro by bar dzo szyb ko
się roz wi ja. Za czął cho dzić, ma jąc 13 mie -
się cy. Bar dzo lu bi tań czyć i po ma gać we
wszyst kim swo jej ma mie, któ ra zde cy do -

wa ła się wal czyć o sy na za wszel ką ce nę.
Ro dzi nie uda ło się zna leźć le ka rza
w Niem czech, któ ry za de kla ro wał wy ko -
na nie wszel kich nie zbęd nych ba dań. To
wią że się jed nak z du żym kosz tem. Chło -
piec bę dzie po trze bo wał ope ra cji i kosz -
tow ne go le cze nia. OPRAC. (LE NA)

Aby po móc Oli wie ro wi, moż na wpła cić da ro wi znę za po śred nic twem Fun da cji Zbie -
ra my Ra zem (www. zbie ra my ra zem. org). Wpłat moż na do ko ny wać też na sub kon to z do -
pi skiem: Po moc dla Oli wie ra Gir czy ca: wpła ty kra jo we – ING
BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9697; wpła ty za gra nicz ne – Swift: IN GB -
PLPW 54 1050 1764 1000 0090 3087 997. 
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Na bieżąco 9

Ja kiś czas te mu w Urzę dzie Miej -
skim w Kro to szy nie zja wił się To -
masz Paw łow ski, zna ny ja ko To mek
Wę drow ni czek. Oka zja by ła wy jąt ko -
wa, bo wiem od pierw szej wi zy ty
w kro to szyń skim ma gi stra cie mi nę -
ło… ćwierć wie ku.

To masz Paw łow ski od po nad trzy dzie -
stu lat po dró żu je po Pol sce i skła da wi zy ty
wo je wo dom, mar szał kom wo je wództw, sta -
ro stom, bur mi strzom i wój tom. Przy oka zji
spo tkań two rzy kro ni ki, za wie ra ją ce de dy -
ka cje, fo to gra fie, pod pi sy czy wi zy tów ki.
Męż czy zna ko lek cjo nu je pa miąt ki i ga dże -
ty, któ re upa mięt nia ją każ dą z ta kich wi zyt. 

T. Paw łow ski po sta no wił po raz ko lej -
ny od wie dzić Urząd Miej ski w Kro to szy -
nie. Da ta by ła nie przy pad ko wa, bo wiem
Wę drow ni czek zja wił się w ma gi stra cie do -
kład nie w 25. rocz ni cę swo jej pierw szej wi -
zy ty w tym miej scu. W spo tka niu wziął
udział tak że Ju lian Jokś, któ ry spra wo wał
funk cję bur mi strza, kie dy To masz Paw -

łow ski od wie dził kro to szyń ski urząd
po raz pierw szy. Nie za bra kło oglą da nia

pa miąt ko wych kro nik, wspól nych zdjęć
i wspo mnień. (LE NA)

KROTOSZYN

Tomek Wędrowniczek ponownie zawitał do urzędu

W nie dzie lę, 7 sierp nia, pod czas
zmia ny służ by kro to szyń scy stra ża cy
uczci li mi nu tą ci szy funk cjo na riu sza
Ko men dy Głów nej PSP, któ ry zgi nął
pod czas służ by.

Kro to szyń scy stra ża cy od da li hołd
zmar łe mu ko le dze przed straż ni cą,
przy włą czo nych sy gna łach świetl nych
i dźwię ko wych po jaz dów po żar ni czych.
Do ak cji do łą czy li się tak że dru ho wie

z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Kro to szy -
nie, a tak że jed nost ki z in nych czę ści po -
wia tu kro to szyń skie go. 

35-let ni stra żak zgi nął w wy ni ku wy -
pad ku, do któ re go do szło pod Wro cła -
wiem. Stra ża cy wra ca li wów czas z ga sze nia
po ża ru. Po zo sta li pa sa że ro wie tra fi li
do szpi ta la.  Spo łecz ność stra żac ka po łą -
czy ła się w bó lu z ro dzi ną zmar łe go ko le gi,
skła da jąc wy ra zy współ czu cia i ża lu. 

OPRAC. (LE NA)

STRAŻ POŻARNA

Oddali hołd strażakowi
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Kultura 13

14 sierp nia przed koź miń skim zam -
kiem od by ła się V edy cja uro czy ste -
go kon cer tu na 966 gło sów z oka -
zji 790-le cia Koź mi na Wlkp.
Przed miesz kań ca mi za pre zen to wa -
ły się chó ry z Wiel ko pol ski. 

Chó ry pod ba tu tą dy ry gen ta Ka spra
Eker ta wy ko na ły wspól nie czter na ście
utwo rów. Przed miesz kań ca mi Koź mi na
Wlkp. za pre zen to wa ły się: Chór Mę ski To -
wa rzy stwo Śpie wa cze Dzwon z Gnie zna,
Ze spół Wo kal ny Re tro z Gnie zna, Chór
Bard z Lu bo nia, Chór Mie sza ny im. K. T.
Bar wic kie go z Ja ro ci na, Sto wa rzy sze nie
„Chór bel can to gmi ny Do pie wo”, Chór
Mę ski Har mo nia z Ple sze wa, Chór Ko -
ściel ny pw. Św. Ce cy lii z Mo si ny, Chór Ży -
do wia nie z Ży do wa, Ko ło Śpie wa cze
Ju trzen ka z Bor ku, To wa rzy stwo Śpie wu
Lut nia im. Z. Ci choc kie go z Ko ścia na oraz
go spo da rze – Chór im. Cz. Czy pic kie go
z Koź mi na Wlkp. 

Po wy stę pie chó rów przed słu cha cza -
mi za pre zen to wa ła się Koź miń ska Or kie -
stra Dę ta pod ba tu tą Ro ber ta
Ka czo row skie go. 

Póź niej or ga ni za to rzy za pro si li
do wspól nej bie sia dy, któ rą za koń czył wy -
jąt ko wy po kaz la se ro wy, skom po no wa ny
spe cjal nie dla uczcze nia 790-le cia Koź mi -
na Wlkp. 

(LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Wyjątkowy koncert na 790-lecie miasta

W so bo tę na kro to szyń skim ryn ku od -
był się już ko lej ny kon cert z cy klu WIĘC
WIEC! Mi mo nie sprzy ja ją cych wa run -
ków po go do wych wy da rze nie zgro ma -
dzi ło licz ne gro no słu cha czy. Gwiaz dą
wie czo ru był ze spół Hap py sad.

Ja ko pierw si na sce nę wkro czy li mu -
zy cy z wro cław skie go ze spo łu The Stal -
lions – Mi chał Kacz mar ski – gi ta ra
ryt micz na, Mi ko łaj Ko czo row ski – gi ta ra
pro wa dzą ca, Ja kub „Hel mut” So bie raj – gi -
ta ra ba so wa, Ad rian Py tel – per ku sja, Woj -
ciech Li gar ski – wo kal. Gru pa po wsta ła
w 2018 ro ku na pod wa li nach for ma cji
Thun der Stri ke. Ich re per tu ar to kom po -
zy cje na wią zu ją ce do kla sy ki hard roc ka
i blu es roc ka, a styl ze spo łu sta no wi swo -

istą re in ter pre ta cję roc ko wych tra dy cji
lat 70. i 80. ubie głe go wie ku, opar tą
na syn te zie in spi ra cji czer pa nych z ame ry -
kań skich i eu ro pej skich scen mu zycz nych.

Po tem za grał za ło żo ny pięć lat te mu
kro to szyń ski ze spół Łoj ciec & Syn. W je go
skład wcho dzą Ku ba Woź niak – wo kal, Ma -
riusz Try ba – gi ta ra, Ka je tan Zwo lak – bas,
Fi lip Try ba – per ku sja. Ini cja ty wa za wią za -
nia gru py mu zycz nej na ro dzi ła się w mo -
men cie, kie dy 8-let ni Fi lip za de mon stro wał
przed swo im oj cem, Ma riu szem Try bą,
swo je umie jęt no ści, wy ko nu jąc utwór ze -
spo łu Me tal li ca. Stwier dzi li wte dy, że ma ją
wspól ną pa sję i po sta no wi li na zwać się Łoj -
ciec & Syn. Stwo rzy li ka nał na por ta lu
YouTu be i co ja kiś czas „wrzu ca ją” tam swo -
je do mo we kli py. Je sie nią te go ro ku pla nu ją
wy da nie pły ty.

Gwiaz dą wie czo ru zbył oczy wi ście ze -
spół Hap py sad, uzna wa ny obec nie za je -

den z naj po pu lar niej szych w Pol sce. Gru -
pa ma na swo im kon cie po nad 1300 kon -
cer tów w ca łym kra ju, pięć pla ty no wych
i trzy zło te pły ty oraz re kor dy fre kwen cji
w kil ku na stu po pu lar nych klu bach. Po -
wsta ła w 2001 ro ku w Skar ży sku -Ka mien -

nej. Ze spół two rzą Ku ba Ka wa lec – gi ta ra
i wo kal, Łu kasz Ce gliń ski – gi ta ra, Ar tur
Tel ka – bas, Ja rek Du biń ski – per ku sja,
Ma ciej Ra misz – in stru men ty kla wi szo we,
gi ta ra, wo kal, Mi chał Bąk – sak so fon, in -
stru men ty kla wi szo we i wo kal. (FE NIX)

WIĘC WIEC!

Rockowo i deszczowo na krotoszyńskim rynku
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St. bryg. Ma rek Ka lak, któ re mu
wcze śniej po wie rzo no peł nie nie obo -
wiąz ków służ bo wych kie row ni ka kro -
to szyń skiej ko men dy, zo stał ofi cjal -
nie po wo ła ny na sta no wi sko ko men -
dan ta po wia to we go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

18 sierp nia w sie dzi bie Ko men dy Wo -
je wódz kiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Po zna niu do szło do uro czy ste go wrę cze -
nia ak tu po wo ła nia. Uczy nił to wiel ko pol -
ski ko men dant wo je wódz ki PSP nad bryg.
Da riusz Mat czak, w obec no ści za stęp -
ców – st. bryg. Ja ro sła wa Za mel czy ka
i bryg. Ro ber ta Na tu ne wi cza.

St. bryg. mgr inż. Ma rek Ka lak uro dził
się 12 ma ja 1973 ro ku w Kro to szy nie.
Po ukoń cze niu w 1994 ro ku Szko ły Aspi -
ran tów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Po -
zna niu za wo do wą służ bę roz po czął
w Jed no st ce Ra tow ni czo -Ga śni czej PSP
w Kro to szy nie na sta no wi sku spe cja li sta -
-ra tow nik. W ro ku 1996 roz po czął ko lej -

ny etap kształ ce nia w Szko le Głów nej Służ -
by Po żar ni czej w War sza wie. Ty tuł in ży -
nie ra po żar nic twa na Wy dzia le In ży nie rii
Bez pie czeń stwa Po ża ro we go uzy skał
w 2000 ro ku, pra cu jąc już w Ko men dzie
Po wia to wej PSP w Kro to szy nie na sta no wi -
sku kie row ni ka sek cji kwa ter mi strzow -
skiej. W 2002 ro ku roz po czął, a w 2004
za koń czył stu dia ma gi ster skie na Wy dzia -
le Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu

Szcze ciń skie go. Otrzy mał w tym cza sie
awans na sta no wi sko na czel ni ka wy dzia łu
kwa ter mi strzow skie go. W 2014 ro ku
ukoń czył stu dia dla ka dry kie row ni czej
PSP na Uni wer sy te cie Eko no micz nym
w Po zna niu na kie run ku go spo da ro wa nie
za so ba mi. Od 14 sierp nia 2020 ro ku zaj -
mo wał sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta
po wia to we go PSP w Kro to szy nie.

OPRAC. (AN KA)

PSP

Uroczyste powołanie komendanta powiatowego
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12 sierp nia kro to szyń scy stra ża cy
od wie dzi li człon ków mło dzie żo wych
dru żyn po żar ni czych, roz po czy na ją -
cych obóz w sta ni cy Bu czy na He le no -
pol. Głów nym ce lem wi zy ty by ła we -
ry fi ka cja wa run ków bez pie czeń stwa
oraz sta nu przy go to wa nia ka dry
i uczest ni ków let nie go wy po czyn ku
na wy pa dek po ten cjal nych za gro żeń.

W trak cie re ali za cji swo ich czyn no -
ści stra ża cy na tra fi li na gniaz do owa dów

błon ko skrzy dłych w bu dyn ku go spo dar -
czym, któ re zo sta ło nie zwłocz nie usu -
nię te.

Pod czas spo tka nia z mło dzie żą w ra -
mach ak cji „Krę ci mnie bez pie czeń stwo”
prze pro wa dzo no po ga dan kę na te mat
kwe stii zwią za nych z bez pie czeń stwem.
Mło dzi adep ci sztu ki po żar ni czej po zna li
tak że sprzęt bę dą cy na wy po sa że niu po jaz -
du ga śni cze go oraz spe cy fi kę stra żac kiej
służ by.

OPRAC. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Odwiedzili młody narybek
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Sport 15

Do brze w no wy se zon we szła dru ży -
na Astry Kro to szyn. Po dwóch me -
czach nasz ze spół ma na kon cie
czte ry punk ty, a ry wa le jesz cze nie
zna leź li spo so bu na po ko na nie kro -
to szyń skie go bram ka rza. Z ko lei
koź miń skie Or ły ro ze gra ły do pie ro
jed no spo tka nie. 

Na in au gu ra cję Astra zdo by ła kom plet

punk tów w Ra wi czu, gdzie po ko na ła
skrom nie, bo 1: 0, miej sco wą Ra wię po tra -
fie niu Da mia na Spa le nia ka już w 1. mi nu -
cie kon fron ta cji. W dru giej ko lej ce
kro to szy nia nie zre mi so wa li bez bram ko wo
na wła snym obiek cie z Pia stem Cze ka nów.
W wyj ścio wym skła dzie na szej dru ży ny
wy bie gli Bart czak, Brink, Jan kow ski, Pi róg,
Sie pa, Mo tyl, Re bel ka, Po wa lisz, Mi zer ny,
Czoł nik, Spa le niak. 

Z ko lei Bia ły Orzeł w pierw szej ko lej -
ce zre mi so wał 2: 2 na wy jeź dzie z GKS -em
Rych tal. Dla koź miń skie go ze spo łu go le
strze li li Krzysz tof Cza bań ski i Szy mon Pa -
chol ski. Za pla no wa ny na mi nio ną nie dzie -
lę mecz Or łów z Or łem Mro czeń zo stał
od wo ła ny z po wo du za la ne go bo iska
w Grę ba ni nie, na któ rym mia ło się od być
to spo tka nie. 

W naj bliż szy week end w ra mach trze -
ciej ko lej ki Astra po je dzie do Ostrze szo wa,
gdzie zmie rzy się z miej sco wą Vic to rią, na -
to miast koź mi nia nie za gra ją przed wła sną
pu blicz no ścią z Kro bian ką Kro bia.

(AN KA) 

PIŁKA NOŻNA

Niezły początek Astry

W po nie dzia łek, 15 sierp nia, w Ko by -
li nie od by ła się XXIX edy cja Biegu
im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie -
go. 15-ki lo me tro wą tra sę po ko na ło
po nad 150 bie ga czy.

Pa tro nat ho no ro wy nad wy da rze niem
ob jął wo je wo da wiel ko pol ski Mi chał Zie liń -
ski. Im pre zie przy świe ca ło mot to: „Być zwy -
cię żo nym inie ulec to zwy cię stwo, zwy cię żyć
i spo cząć na lau rach to klę ska. Kto chce, ten
mo że, kto chce, ten zwy cię ża, by le chce nie
nie by ło ka pry sem lub bez mo cy”. Tra sa bie -
gu li czy ła 15 km. Po nad 150 za wod ni ków
wy star to wa ło ze sta dio nu przy ul. Strze lec -
kiej, aby da lej po biec uli ca mi mia sta, ana stęp -
nie dróż ka mi po lny mi i le śny mi i na po wrót
wspo mnia ny mi uli ca mi. 

Naj szyb si oka za li się Ukra iń cy. Ja ko
pierw szy do me ty do biegł My ko la Me vsha
(47: 29). Dru gie miej sce za jął Dmy tro Di -
do vo diuk (48: 31), a trze cie – Bog dan Se -
me no vych (50: 50). War to do dać, że tuż
za po dium zna lazł się ko lej ny re pre zen tant
Ukra iny. Wśród ko biet naj szyb sza by ła Na -
ta liia Se me no vych (58: 26). Na dru giej lo -
ka cie upla so wa ła się re pre zen tant ka KS
Kro tosz – Ju sty na Ka rol czak (58: 28), któ -
ra jed no cze śnie zwy cię ży ła w ka te go rii
K30. Na naj niż szym stop niu po dium sta -
nę ła Ali na Bosz cuk (01: 02: 40). 

W ko by liń skim bie gu nie mo gło za -
brak nąć licz nej re pre zen ta cji KS Kro tosz.
Mi łosz Kacz ma rek zwy cię żył w kat. M16

(01: 08: 25). Z ko lei na dru giej lo ka cie
w kat. M45 upla so wał się Da niel Ma rek
(01: 02: 00), a w kat. M60 dru gi był Cze -
sław Sien kie wicz (01: 13: 22). Po nad to

bieg ukoń czy li Pa tryk Kar wik (01: 05: 37),
Piotr Grzem pow ski (01: 05: 40), Grze gorz
Kro czak (01: 10: 28), Ka rol Olej ni czak

(01: 11: 37), Ar tur Ma rek (01: 11: 40),
Krzysz tof Ka sprzak (01: 13: 18), Bo gu mił
Kost ka (01: 14: 49), Szy mon Szyr ner
(01: 17: 07), Pa weł Bła żu tycz (01: 19: 52),
Ra fał Sój ka (01: 26: 43), Jan Ja ru zel
(01: 37: 29) oraz Ma riusz Ba siń ski
(01: 50: 11). 

W Ko by li nie star to wa li tak że przed -
sta wi cie le Kro to szyń skiej Gru py Bie go wej.
Ani ta Jad czak zwy cię ży ła w kat. K40
(01: 20: 04). Po za nią do me ty do tar li Ja -
ro sław To rzec ki (01: 13: 14), Ra fał By -
strow ski (01: 18: 06), Oskar Ra kow ski
(01: 18: 53), Adam Plu ta (01: 21: 10), Ma -
ciej Ka ro lew ski (01: 21: 11), Ra fał Póź niak

(01: 23: 59), Ad rian Mły narz (01: 24: 39),
Szy mon Ka bat (01: 26: 05), Ma rek Ostój
(01: 28: 04), Wio let ta By strow ska
(01: 56: 41) i Iwo na Sob ko wiak
(02: 04: 43). 

Spo śród re pre zen tan tów Wit kow ski
Run ning Te amu dru gie miej sce w kat.
K35 za ję ła Elż bie ta Grusz czyń ska
(01: 26: 42), a trze cie – Mar ta Chy trow -
ska (01: 26: 54). W kat. M35 trze ci był
Mar cin Grzesz czyk (01: 04: 33). Po za ni -
mi 15-ki lo me tro wą tra sę po ko na li Bar tło -
miej Bia łek (01: 09: 44), Kon rad Grze siak
(01: 18: 33) oraz Ja cek Za wod ny
(01: 26: 53). Do me ty do bie gli tak że
przed sta wi cie le Bia łe go Or ła Koź min
Wlkp. – Ka mil Szew czyk
(01: 56: 45) – oraz gru py Koź min Bie -
ga – Mar cin Wojt ko wiak (01: 10: 55). 

W po szcze gól nych ka te go riach na wy -
so kich lo ka tach zna leź li się rów nież nie -
zrze sze ni za wod ni cy z na sze go po wia tu.
W K16 dru ga by ła Pau li na Stemp niak
z Koź mi na Wlkp. (01: 03: 21), a w M16
trze cie miej sce za jął Ma ciej Wa cho wiak
(01: 15: 29) z Ko by li na. Go rzu pian ka Zu -
zan na Wal czak upla so wa ła się na trze ciej
po zy cji w kat. K25 (01: 16: 28). Dru gi
w kat. M50 był Pa weł Dzi kow ski z Kro to -
szy na (01: 10: 52), a w kat. M55 trium fo -
wał Grze gorz Grzem pow ski z Ko by li na
(01: 17: 09). 

Naj szyb szy mi bie ga cza mi z gmi ny Ko -
by lin oka za li się Mar cin Chle bow ski, B.
Bia łek i M. Wa cho wiak. 

Po za bie giem głów nym tra dy cyj nie
na sta dio nie prze pro wa dzo no bie gi dla
dzie ci. (LE NA)

BIEG PIŁSUDSKIEGO

W Kobylinie najszybsi byli Ukraińcy
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Za na mi trzy na sta edy cja pił kar skie -
go tur nie ju Sum mer Cup. W tym ro -
ku Pu char La ta zdo by li pił ka rze Pro -
-Me tu Koź min Wlkp. 

Ry wa li za cja to czy ła się przez dwa dni
na dwóch or li kach – przy ul. Koł łą ta ja oraz
przy ha li wi do wi sko wo -spor to wej. Do wal -
ki o Pu char La ta przy stą pi ło trzy na ście ze -
spo łów – The Glob bers, Cre ati ve Te am
Kro to szyn, Le otrans, BNOT, A Se ree Tee,
D&K Tech no lo gy, Re pre zen ta cja Play are -
na Ostrów Wlkp., Pro -Met Koź min Wlkp.,
No va co lor, TP Pro mil Ła giew ni ki, Igloo,
Al ba tro sy Te am oraz Dru ży na Bez Na zwy. 

Po dwóch dniach emo cjo nu ją cych roz -
gry wek do fi na łu im pre zy awan so wa ły ze -
spo ły Pro -Met oraz No va co lor. Zwy cię ży li

koź mi nia nie. Na trze ciej lo ka cie upla so wa -
ła się dru ży na Le otrans.  Tra dy cyj nie or ga -
ni za to rzy przy zna li kil ka na gród

in dy wi du al nych. Kró lem strzel ców zo stał
Ka mil Frąc ko wiak z The Glob bers. Ty tuł
gra cza mło de go po ko le nia przy zna no Paw -

ło wi Ka łuż ne mu z Le otrans. Naj lep szym
bram ka rzem oka zał się Kac per Pa ta las z Le -
otrans. Na MVP tur nie ju wy bra no Mi ko ła -

ja Szul ca z Pro -Me tu. Za wod ni kiem Sum -
mer Cup 2022 we dług Ga le rii Kro to szyń -
skiej okrzyk nię to To ma sza Ja siń skie go
z No va co lor. Ty tuł za wod ni ka wy róż nia ją -
ce go się we dług Ro ma na Woś ka tra fił
do Kor ne la Mak sy min ko z No va co lor. 

W trak cie im pre zy zor ga ni zo wa no
tur niej rzu tów kar nych dla naj młod szych
ki bi ców. Za wod ni ków, któ rzy zmie rzy li się
w po je dyn ku fi na ło wym, na bo isko wy pro -
wa dzi li naj młod si pił ka rze Astry Kro to -
szyn, któ rzy trzy ma li kar tecz ki
z wy pi sa nym nu me rem 14 – na znak so li -
dar no ści z Da riu szem Rey erem, któ ry pod -
czas me czu li go we go do znał po waż nej
kon tu zji. 

(LE NA)
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Koźmiński Pro-Met wywalczył Puchar Lata!

W poprzedni week end Kro to szyn go -
ścił naj lep szych cross fi tow ców
w kra ju, któ rzy ry wa li zo wa li w dwu -
dnio wych za wo dach. Emo cji by ło co
nie mia ra. 

Cykl za wo dów LO Gin LAB To -
ur 2022 roz po czął się 4 czerw ca w Po zna -
niu. Za wod ni cy ry wa li zo wa li tak że we
Wro cła wiu i Cha łu pach. Fi na ło wy przy sta -
nek od był się oczy wi ście w Kro to szy nie. 

Cross fi tow cy za wi ta li do na sze go mia -
sta już po raz ósmy. Im pre za na sta łe wpi -
sa ła się w ka len darz spor to wych wy da rzeń
Kro to szy na. W tym ro ku ry wa li za cja to -
czy ła się w ka te go riach MAN + MAN
i MAN + WO MAN, a tak że w dwóch ka -
te go riach in dy wi du al nych: ama tor skiej
SCA LED oraz KIDS. 

Dwu dnio we za wo dy roz po czę ły się
w so bot ni po ra nek na kro to szyń skim ba se -
nie otwar tym. Dal sza ry wa li za cja to czy ła
się już na ryn ku. 

W ka te go rii mie sza nej naj lep szy oka zał
się du et Fi re and Ice. Na dru giej po zy cji upla -

so wa ła się eki pa Młod si, ananaj niż szym stop -
niu po dium sta nę ła pa ra Cross fit Po znań. 

W ry wa li za cji MAN + MAN trium fo -
wa li Ul ti ma te Fit ness. Dru gie miej sce za -
jął Te am Cross Fit Wro cław, a na trze ciej
lo ka cie zna leź li się Cross Fit Jun kies. 

W ka te go rii ama tor skiej SCA LED
zwy cię żył Adam Sob czyk, wy prze dza jąc
Da wi da Mo ty lew skie go i Jo na sza Po spiesz -
ne go. Wśród dzie ci pierw sze miej sce za jął
Ju liusz Płó cien ni czak, a za nim upla so wa -
li się Mi łosz Płó cien ni czak i Mi chał Leś ko. 

Or ga ni za to rzy, we spół z part ne ra mi
i licz nym gro nem wo lon ta riu szy, jak zwy kle
sta nę li na wy so ko ści za da nia. Jak co ro ku
przy go to wa li nie sa mo wi ty event, któ ry przy -
cią gnął wie lu ki bi ców z za pa łem do pin gu ją -
cych uczest ni ków zma gań. (LE NA)

CROSSFIT

Finałowy przystanek LOGinLAB w naszym mieście


