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DZIŚ W NU ME RZE 
� NA DRODZE

Akcja „Bezpieczna droga 
na wakacje”

Czytaj na str. 3

� WYRÓŻNIENIA

Orzeł Agrobiznesu 
dla przedsiębiorstwa
CENTNAS

Czytaj na str. 4

� ZABAWA

Pikniki w Krotoszynie 
i Sulmierzycach

Czytaj na str. 3 i 6

� ROZRYWKA

Rywalizacja sołectw 
w Kuklinowie 

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 8-9

� POD NASZYM PATRONATEM

Dołącz do APR i odbierz
piłkę klubu w prezencie!

Czytaj na str. 15

Czytaj str. 16

POD NASZYM PATRONATEM

Święto crossfitu 
w Krotoszynie

W so bo tę, 13 lip ca, w go dzi nach po -
po łu dnio wych straż po żar na mia ła
peł ne rę ce ro bo ty. A wszyst ko przez
gwał tow ną ule wę, któ ra prze szła
przez Kro to szyn oraz po bli skie miej -
sco wo ści. Wpraw dzie deszcz nie pa -
dał zbyt dłu go, ale był na ty le in ten -
syw ny, że na ja kiś czas spa ra li żo wał
ruch dro go wy w mie ście. 

W su mie od no to wa no 17 zda rzeń.
Pierw sze zgło sze nie do stra ży po żar nej
wpły nę ło o go dzi nie 12.35 i do ty czy ło za -
la nej po se sji w Zdu nach. Ko lej ne na pły -
wa ły nie dłu go po tem i wy ma ga ły pod ję cia
in ter wen cji z uwa gi na za la ne piw ni ce
w bu dyn kach miesz kal nych i uży tecz no -
ści pu blicz nej oraz uli ce i par kin gi w Kro -
to szy nie.

Naj gor sza sy tu acja by ła – tra dy cyj -
nie – na uli cy Ko by liń skiej w Kro to szy -
nie, pod wia duk tem ko le jo wym. Dro ga
bie gną ca pod nim po raz ko lej ny za mie ni -
ła się w je zio ro, cał ko wi cie pa ra li żu jąc
ruch. Za la ne by ło też cen trum Kro to szy -
na – uli ce Zdu now ska, Ko ściusz ki, Sien -
kie wi cza, 56 Puł ku Pie cho ty Wiel ko pol -
skiej, Młyń ska. 

Za la ne zo sta ły po miesz cze nia sie dzi -
by Sto wa rzy sze nia Two ja Al ter na ty wa.
Jak po in for mo wa li przed sta wi cie le sto wa -

rzy sze nia, wo da znisz czy ła zu peł nie ma tę
w si łow ni i część sa li spor tów wal ki. Za la -
ło tak że ma ga zyn, w któ rym znaj do wa ła
się więk szość ma te ria łów wy ko rzy sty wa -
nych w te atrze ognia oraz reszt ki rze czy
kro to szyń skich har ce rzy, któ re oca la ły rok
te mu z po ża ru ich sie dzi by. Stra ty sza co -
wa ne są na kil ka ty się cy zło tych.

– Dzię ku je my pa nom ze stra ży po żar -
nej, bo bez ich po mo cy nie by ło by szan sy
na po zby cie się wo dy. Te raz po zo sta je pro -
sić o po moc wła dze mia sta, któ re – ma my
na dzie ję – nie zo sta wią nas bez wsparcia.
Mo że wresz cie za cznie my roz ma wiać

z rad ny mi, któ rzy za uwa żą, że z każ dym
ro kiem z bu dyn kiem ha li spor to wej jest
co raz go rzej – sko men to wa li przed sta wi -
cie le Sto wa rzy sze nia Two ja Al ter na ty wa
na swo im pro fi lu fa ce bo oko wym.

Dzia ła nia zwią za ne z usu wa niem
skut ków in ten syw ne go desz czu stra ża cy
za koń czy li oko ło go dzi ny 16.00. Łącz nie
w in ter wen cjach bra ło udział 25 za stę -
pów z JRG Kro to szyn, OSP Zdu ny, OSP
Kro to szyn, OSP Biad ki, OSP Lu to gniew,
OSP Be ni ce, OSP Ko bier no i OSP Ku kli -
nów.

(NO VUS)

POGODA

Ulewa znów sparaliżowała miasto
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BENICE

Rodzina
fundamentem
Polski i Europy!

Czytaj str. 5
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Pod ko niec czerw ca ju bi le usz 30-le -
cia świę to wa li dział kow cy z Ro dzin -
ne go Ogro du Dział ko we go im. Po -
wstań ców Wlkp. Im pre za po łą czo na
by ła z Dniem Dział kow ca. 

Przy by łych dział kow ców, ich ro dzi ny
oraz go ści w imie niu or ga ni za to ra przy wi -
tał pre zes ROD – Pa weł Pflo egel.  Dział -
kow cy go ści li de le ga cje Za rzą du Okrę go -
we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
Za rzą du ROD im. M. Ko per ni ka w Kro -
to szy nie, Za rzą du ROD Sto krot ka

w Zdu nach oraz przed sta wi cie la gmi ny
Zdu ny. 

Pre zes przy bli żył ze bra nym hi sto rię
ogro du, za zna cza jąc, że czter na ście osób
użyt ku je swo je dział ki od sa me go po cząt -
ku. Nie ży ją cych już dział kow ców uczczo -
no sym bo licz ną mi nu tą ci szy. Przy by li go -
ście ży czy li po myśl no ści na ko lej ne la ta,
wrę cza jąc przy tym sto sow ne dy plo my, li -
sty gra tu la cyj ne, pu cha ry oko licz no ścio -
we oraz pre zen ty w po sta ci sprzę tu i ak ce -
so riów ogro do wych.

Okrą gły ju bi le usz stał się rów nież
oka zją do wrę cze nia od zna czeń dział ko -
wych – 16 od znak brą zo wych oraz 5 od -

znak srebr nych „Za słu żo ny Dział ko wiec”.
Przy zna no tak że no we od zna cze -

nie – „Za słu żo ny dla ROD”. Uho no ro wa -
no nim Jó ze fa Ko ściel ne go – przed sta wi -
cie la Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li -
szu,  To ma sza Chu de go – bur mi strza
Zdun, Mi ło sza Zwie rzy ka – kie row ni ka
Wy dzia łu Roz wo ju UM w Zdu nach, Ka -
ro li nę Grze lak – dy rek tor od dzia łu Ban -
ku Spół dziel cze go w Zdu nach oraz Ja ro -
sła wa No wic kie go – pre ze sa fir my Trans -
-Milk z Kro to szy na.

Uro czy stość mia ła cha rak ter im pre zy
ple ne ro wej. Nie za bra kło atrak cji dla naj -
młod szych, jak choć by dmu cha nej zjeż -
dżal ni. Wspól na za ba wa in te gra cyj na,
w mi łej at mos fe rze, trwa ła do póź nych
go dzin wie czor nych.

OPRAC. (NO VUS)

ZDUNY

Jubileusz ogrodu działkowego 
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6 lip ca na te re nie strzel ni cy Brac twa
Kur ko we go w Kro to szy nie od był się
Ro dzin ny Pik nik Ra dy Osie dla nr 6.
Tym ra zem im pre zę zorganizowano
pod ha słem ,,Z gwa rą za pan brat”.

Licz nie przy by łych uczest ni ków po -
wi tał prze wod ni czą cy RO nr 6 – Wal de -

mar Wro nec ki. Na pik nik przy by li tak że
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, rad -
ni – Krzysz tof Kie rzek i Na ta lia Ro ba -
kow ska, a tak że Ma rio la Kaź mier czak, dy -
rek tor SP nr 3.

Każ dy mógł się ura czyć tra dy cyj ny mi
po znań ski mi py ra mi z gzi ką, kieł ba ską
z gril la, paj dą chle ba ze smal cem czy ki -

szo nym ogór kiem. Dla wszyst kich przy -
go to wa no upo min ki. Prze pro wa dzo no
tak że lo so wa nie na gród.

Atrak cje dla naj młod szych przy go to -
wa ły pa nie z Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej, a do tań ca za chę cał DJ CUP -
BLA KE MU SIC. Za ba wa trwa ła do póź -
nych go dzin noc nych. Ra da Osie dla nr 6
bar dzo dzię ku je za przy by cie wszyst kim
go ściom.

(AN KA)

Jak za cho wać się na dro dze, gdy doj -
dzie do wy pad ku sa mo cho do we go?
Czym uga sić pło ną cy po jazd? Jak
ura to wać zdro wie i ży cie ofia ry wy -
pad ku? Od po wie dzi na te waż ne py -
ta nia otrzy ma li kie row cy po dró żu ją -
cy kra jo wą dro gą nr 15 w Bo ża ci nie
w ramach co rocz nej ak cji „Bez piecz -
na dro ga na wa ka cje”, re ali zo wa nej
przez po li cję i straż po żar ną.

Mi mo iż wa ka cje to  czas bez tro ski
i wy po czyn ku, nie na le ży za po mi nać o za -
sa dach bez pie czeń stwa, któ rych prze -
strze ga nie jest istot ne bez wzglę du na po -
rę ro ku. Kro to szyń scy po li cjan ci, wspól -
nie ze stra ża ka mi, zor ga ni zo wa li więc ak -
cję pro fi lak tycz ną pod ha słem „Bez piecz -
na dro ga na wa ka cje”. 

W Bo ża ci nie, przy dro dze kra jo wej
nr 15, usta wio no na miot ra tow ni czy stra -

ży po żar nej. Po li cjan ci za trzy my wa li
do kon tro li dro go wej kie row ców po peł -
nia ją cych wy kro cze nia dro go we, ale rów -
nież tych, któ rzy prze wo zi li ba gaż i ła du -

nek wska zu ją cy na to, iż uda ją się na wa -
ka cje. Na stęp nie mun du ro wi prze ka zy -
wa li cen ne uwa gi od no śnie bez piecz ne go
po ru sza nia się po dro gach, wła ści we go za -

bez pie cze nia ła dun ku, jak rów nież po peł -
nio nych wy kro czeń. W ra mach po ucze -
nia za rów no kie ru ją cy, jak i pa sa że ro wie
uczest ni czy li w szko le niu z udzie la nia
pierw szej po mo cy.

Nie za bra kło rów nież osób, któ -
re – mi mo że je cha ły zgod nie z prze pi sa -
mi – sa me chcia ły wziąć udział w szko le -
niu. Ak cja cie szy ła się wiel kim za in te re so -
wa niem. Wie lu kie row ców, któ rzy zo sta li
za trzy ma ni do kon tro li dro go wej, a je cha -
li na wy po czy nek, zna la zło odro bi nę cza -
su, aby uczest ni czyć w in struk ta żu. Jak
stwier dzi li, te go ty pu punk tów po win no
być wię cej. 

To ko lej na te go ty pu wspól na ak cja
po li cji i stra ży po żar nej na te re nie po wia tu
kro to szyń skie go. War to po świę cić chwi lę
cza su i uwa gi na ta kie ini cja ty wy, bo wiem
udzie la jąc pierw szej po mo cy, ra tu je my
czy jeś ży cie lub zdro wie. Nie po zwól my,
aby prze rwa od szko ły i od pra cy by ła jed -
no cze śnie prze rwą od my śle nia i od po wie -
dzial no ści za nas sa mych i na szych naj bliż -
szych. Pa mię taj my, iż udzie le nie pierw szej
po mo cy to nasz obo wią zek.

Wszy scy po win ni śmy za bie gać
o świa do me, kul tu ral ne, zgod ne z za sa -
da mi po ru sza nie się po na szych dro -
gach, z uwzględ nie niem każ de go, kto
z nich ko rzy sta. Mu si my pa mię tać, że
bez pie czeń stwo na dro gach za le ży
od każ de go uczest ni ka ru chu dro go we -
go, za rów no od pie sze go, jak i kie row cy.
Po win ni śmy mieć świa do mość, że – bę -
dąc uczest ni ka mi ru chu dro go we -
go – je ste śmy od po wie dzial ni nie tyl ko
za wła sne bez pie czeń stwo, ale też zdro -
wie i ży cie in nych osób po ru sza ją cych
się po dro gach. Sto so wa nie się do te go
po zwo li unik nąć nie szczę śli wych zda -
rzeń na dro dze. Rów nież sa mi prze -
strze gaj my prze pi sów ru chu dro go we -
go. W związ ku z tym naj lep szym po my -
słem na bez piecz ną jaz dę jest wy obraź -
nia i zdro wy roz są dek.

Kie ru ją cy i pa sa że ro wie otrzy my wa li
też ka mi zel ki i ele men ty od bla sko we, któ -
re mo gą przy dać się pod czas wa ka cyj nych
wy jaz dów. Ufun do wał je Wo je wódz ki
Ośro dek Ru chu Dro go we go w Ka li szu.

(NO VUS)

3Aktualności

ROZRYWKA

Osiedlowy piknik na strzelnicy

WAKACJE

Dojechać bezpiecznie do celu!
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SPONSORZY NAGRÓD
Jubilerstwo „Kaźmierczak” Krotoszyn, NAS-CAR Krotoszyn, Mieszalnia Farb PETRA Krotoszyn, Sklep Ogrodniczy OGRODOWO
Krotoszyn, WIT-CARS Krotoszyn, sklep MAX-Elektro Krotoszyn, Natalia Robakowska – radna RM w Krotoszynie, Krzysztof
Kierzek – radny RM w Krotoszynie, Urząd Miejski w Krotoszynie, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Sklep Sportowy CORNER
Krotoszyn, JOTKEL Krotoszyn, TOPFRYZ Dorota Stefaniak, INSTYTUT URODY NATURA Joanna Kubiak, REHABILITACJA Katarzyna
Matyla, P.W. KNOT Aleksander Bojarski, Kantor Wymiany Walut Grzegorz Brajer, Firma Handlowa PAPIRUS Tadeusz Modrzyński,
Sklep Meblowy Wiesław Zajączek, PPHU PARTNER Zdzisław Adamczewski, SOFT KOMPUTERY Dominik Tokarski, Kwiaciarnia
MERCEDES Agata Jarosław Zachwiej, ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY Karol Gacka, Butik ER Edyta Rosińska, CURA SALUTIS
Agnieszka Krawczyńska, Gabinet Kosmetyczny JOANNA Joanna Wandelewska, Salon fryzur Angelina - Angelina Andrzejak,
Jubilerstwo Łukasz Śpitalniak, POWER JUMP Angelika Szydlak, Radosław Orwat, Sklep Motoryzacyjny PAWLICKI, Fryzjerstwo
Agnieszka Selwat, Gabinet Kosmetyczny Anna Cienkusz.
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Wa ka cje to czas wy po czyn ku, czas
wol ny od za jęć szkol nych, któ ry dzie -
ci lu bią spę dzać ak tyw nie. W związ -
ku z tym fi lia ko by liń skiej bi blio te ki
w Ła giew ni kach w dniach 1-3 lip ca
zor ga ni zo wa ła dla naj młod szych za -
ję cia w ra mach ak cji „Wa ka cje z bi -
blio te ką”.

Pierw szy dzień uczest ni cy spę dzi li
w Ko by li nie, by od wie dzić Bi blio te kę Pu -
blicz ną Mia sta i Gmi ny. Naj więk szym za -
in te re so wa niem cie szy ły się nie gdyś uży -

wa ne ma szy ny do pi sa nia. Ko lej nym
punk tem po by tu w Ko by li nie by ła wi zy ta
w klasz to rze oj ców fran cisz ka nów. Dzie ci
mia ły oka zję po znać ży cie klasz tor ne
od in nej stro ny. Opo wia dał o tym oj ciec
Mas seo. Go ście mie li oka zję po spa ce ro -
wać po wi ry da rzu (ogro dzie we wnątrz
mu rów klasz tor nych), a w re fek ta rzu do -
wie dzie li się, jak wy glą da ją po sił ki spo ży -
wa ne przez mni chów. Po dzi wia li rów nież
pięk ne or ga ny znaj du ją ce się w ko ście le,
o któ rych z wiel ką pa sją opo wie dział oj -
ciec Ksa we ry. Na za koń cze nie dnia peł ne -

go wra żeń wszy scy za ja da li się pysz ny mi
lo da mi.

Ko lej ny dzień upły nął na grach i za -
ba wach. Du żą po pu lar no ścią cie szy ły się

wy ścig z ba lo na mi czy od ga dy wa nie oso -
by na pod sta wie za da wa nych py tań. Za ba -
wa dzie ci w zoo wy wo ła ła spo ro śmie chu.

Ostat nie go dnia uczest ni ków „Wa ka -
cji z bi blio te ką” od wie dził gość spe cjal -
ny – Pa weł Skal ski, któ ry pa sjo nu je się hi -
sto rią. Zo ba czy li więc cie ka we eks po na ty
prze zeń przy wie zio ne, jak choć by heł my
czy bu ty uży wa ne przez żoł nie rzy. Dzię ki
nie zwy kle barw nej opo wie ści dzie ci po -
zna ły hi sto rię od nie co in nej, bar dziej
atrak cyj nej stro ny. 

Po wi zy cie wszy scy bra li udział w wy -
ści gach kan gu rów, pusz cza niu ba niek
my dla nych czy za ba wie w po li cjan tów
i zło dziei.

OPRAC. (NO VUS)
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ŁAGIEWNIKI

Wakacyjne zajęcia z biblioteką

NAGRODY

Orzeł Agrobiznesu 
dla przedsiębiorstwa CENTNAS!
Za koń czy ła się 65. edy cja kon kur su
o na gro dę Orzeł Agro biz ne su. Wśród
uho no ro wa nych firm zna la zło się
Przed się bior stwo Pro duk cyj no -Han -
dlo we CENT NAS sp. z o. o. Po nad to
ty tuł i na gro dę Srebr ne go Pro mo to -
ra Or łów Agro biz ne su otrzy mał Fran -
ci szek Mar sza łek – bur mistrz Kro to -
szy na.

Kro to szyń ska fir -
ma CENT NAS to pro -
du cent mie sza nek traw
i na sion rol ni czych, do sko na -
le zna nych w kra ju i na in nych
ryn kach Unii Eu ro pej skiej. Bur mi -
strza Mar szał ka wy róż nio no z ko lei za re -
ko men do wa nie lau re ata.

Na gro da Orzeł Agro biz ne su przy zna -
wa na jest od 2001 ro ku za suk ces ryn ko wy.
Or ga ni za to rem kon kur su jest war szaw -
ska Agen cja Pro mo cyj no -Wy daw -
ni cza EMS. O na gro dę mo gą
ubie gać się wszyst kie fir -
my z bran ży rol no -
-spo żyw czej i jej
oto cze nia oraz
ban ki dzia ła ją ce
na rzecz agro -

biz ne su bądź fir my han dlu spo żyw cze go. 
Do tej po ry, łącz nie z na gro da -

mi II i III stop nia, wy ło nio no 470 lau re -
atów. Po ro ku każ dy z nich mo że ubie gać
się o Or ła Agro biz ne su Grand Prix. Ho -
no ro wy pa tro nat nad na gro dą spra wu je
po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go – Ja -
ro sław Ka li now ski.

OPRAC. (AN KA)

Przed kil ko ma dnia mi miał miej sce
od biór uli cy Mio do wej w Lu to gnie -
wie. In we sty cja kosz to wa ła po -
nad 850 ty się cy zło tych.

W ra mach za da nia pod na zwą
„Bu do wa uli cy Mio do wej w Lu to gnie -
wie – etap I” prze bu do wa no dro gę
gmin ną na od cin ku o dłu go ści oko -

ło 351 m i sze ro ko ści 5 m. Wy ko na na
zo sta ła pod bu do wa pod na wierzch nię
dro gi oraz na wierzch nia z mie sza nek
mi ne ral no -bi tu micz nych. Uło żo no
kra węż ni ki, zro bio no ścież kę ro we ro -
wą oraz par king dla osób od wie dza ją -
cych cmen tarz, jak rów nież zjaz dy
do po se sji i na po la. Po nad to czę ścio -
wo za bu do wa no rów, gdzie nie gdzie
do ko na no po głę bie nia. Wy ko na no
rów nież ozna ko wa nia pio no we i po -
zio me jezd ni.

Pra ce na tym od cin ku trwa ły
od po ło wy stycz nia, a za koń czy ły się
w czerw cu. Koszt zre ali zo wa ne go za da -
nia wy niósł 853 487,41 zł.

(AN KA)

LUTOGNIEW

Pierwszy etap zakończony

Od 2 do 9 lip ca gru pa uczniów koź -
miń skich szkół wy po czy wa ła w wę -
gier skiej miej sco wo ści Ba la ton ma -

riafürdö. Wy mia na mło dzie ży jest
sta łym ele men tem współ pra cy po -
mię dzy part ner ski mi gmi na mi.

Go spo da rze przy go to wa li dla pol -
skiej mło dzie ży bar dzo atrak cyj ny pro -
gram. W pierw szym dniu koź mi nia nie
od wie dzi li urząd i bur mi strza Ga la cza
György, któ ry był ini cja to rem na wią -
za nia współ pra cy part ner skiej. Je go
sta ra nia za owo co wa ły pod pi sa niem
ak tu part ner stwa w 2007 ro ku po mię -
dzy Ba la ton ma riafürdö i Koź mi nem
Wlkp.

Koź mi nia nie ką pa li się w Ba la to -
nie, zwie dza li, uczest ni czy li w warsz -
ta tach ta necz nych. Zor ga ni zo wa no
dla nich wy ciecz kę do Bu da pesz tu
i Mar ca li, a tak że rejs stat kiem po Ba -
la to nie. 

OPRAC. (NO VUS)

WAKACJE

Wypoczywali nad Balatonem
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5Wydarzenie
BENICE

Rodzina fundamentem Polski i Europy!
Za na mi ko lej na Wy sta wa Zwie rząt
Go spo dar skich i Do mo wych w Be ni -
cach. Trzy na sta edy cja tej im pre zy
przy cią gnę ła licz ne gro no wy staw -
ców, rów nież spo za na sze go po wia -
tu, a tak że miesz kań ców, dla któ -
rych przy go to wa no sze reg atrak cji.
By ły wy stę py ar ty stycz ne, prze jażdż -
ki kon ne, roz ma ite sto iska ga stro no -
micz ne i za ba wy dla dzie ci z na gro -
da mi. Gwiaz dą wy da rze nia był ze -
spół Week end!

Or ga ni za to ra mi wy sta wy tra dy cyj nie
by li Jan Zych – soł tys Be nic i rad ny miej -
ski Kro to szy na, miej sco wa Ra da So łec ka
oraz Fran ci szek Mar sza łek – bur mistrz
Kro to szy na. W tym ro ku im pre zie przy -
świe ca ło ha sło „Ro dzi na fun da men tem
Pol ski i Eu ro py”. Tym sa mym or ga ni za to -
rzy na wią za li do war to ści i tra dy cji, któ re
sca la ro dzi na – ja ko naj mniej sza i naj waż -
niej sza ko mór ka spo łe czeń stwa, za pew -
nia ją ca je go prze trwa nie i rów no wa gę. 

Z każ dą ko lej ną wy sta wą miesz kań -
ców i wy staw ców jest co raz wię cej.
Na pierw szej edy cji wy staw ców by ło 15,
a te raz ta licz ba oscy lu je wo kół 200.
Oprócz zwie rząt ho dow la nych i do mo -
wych, ta kich jak by dło, drób, go łę bie,
kró li ki, moż na by ło obej rzeć no wo cze -
sne ma szy ny rol ni cze. Każ dy mógł za się -
gnąć po rad od pro fe sjo nal nych firm, zaj -
mu ją cych się pa sza mi dla zwie rząt czy
po zy ski wa niem środ ków unij nych i fun -
du szy prze zna czo nych na roz wój go spo -
dar stwa.

Uro czy ste otwar cie im pre zy po prze -
dzi ło prze cię cie wstę gi i wy stą pie nie
przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku Ło -
wiec kie go, któ rzy za dę li w ro gi. Jed no cze -
śnie wy pusz czo no go łę bie, co wy wo ła ło
nie ma ły aplauz pu blicz no ści. Wiel kie po -
dzię ko wa nia sta ro sta kro to szyń ski oraz
za pro sze ni par la men ta rzy ści skie ro wa li
do Ja na Zy cha za stwo rze nie wspa nia łej
at mos fe ry na im pre zie, na któ rą co ro ku

przy by wa rze sza za do wo lo nych miesz -
kań ców. Za za słu gi w krze wie niu war to -
ści pa trio tycz nych i po czu cia wspól no ty
soł tys Be nic otrzy mał wy róż nie nie w po -
sta ci me da lu z oka zji 100-le cia po wsta nia
wiel ko pol skie go.

– Ko lej ny rok ko le gi Jan ka w ro li
głów nej, ja ko go spo da rza. Wie le ty go dni
po świę cił na przy go to wa nie te go wy da -
rze nia. Jak pa mię tam, od lat jest on przy -
kła dem krze wie nia pa trio ty zmu, rów nież
go spo dar cze go. Za chę ca do współ pra cy
i in te gru je nas wszyst kich. Za słu gu jesz

na me dal „100-le cia Po wsta nia Wiel ko -
pol skie go”, któ re go sym bo lem jest nasz
wiel ko pol ski orzeł w ko ro nie. Chciał bym
ci w imie niu Wiel ko pol skiej Izby Rol ni -
czej i ko le gów rol ni ków ser decz nie po -
dzię ko wać za to, co ro bisz dla miesz kań -
ców wsi i gmi ny czy po wia tów ościen -
nych – po wie dział po seł Piotr Wal ko wiak.

– Wiel ko pol ska rol nic twem stoi.
Ma my w na szym wo je wódz twie naj niż -
sze bez ro bo cie w ska li ca łe go kra ju. Za -
wdzię cza my to przede wszyst kim rol nic -
twu i prze twór stwu rol no -spo żyw cze -
mu. 1/3 trzo dy chlew nej jest wy twa rza -
na wła śnie w Wiel ko pol sce, zwłasz cza
na po łu dniu. Chy lę czo ła przed pa nem
soł ty sem, któ ry wpadł na po mysł na pre -
zen ta cję te go do rob ku – stwier dził po seł
To masz Ław ni czak.

Z ko lei se na tor Piotr Mi ko łaj czyk po -
chwa lił or ga ni za to rów za stwo rze nie
wspa nia łe go ha sła te go rocz nej im pre zy,
przy po mi na ją ce go, jak zna czą cą war to -
ścią jest ro dzi na. – Jest mi bar dzo mi ło, że
po raz ko lej ny mo gę go ścić w przy ja znych

Be ni cach. Znów pań stwo po ka zu je cie si łę
wspól no ty lo kal nej, po ka zu je cie, że je ste -
ście ra zem i chce cie wspól nie świę to wać.
Ha sło ma cie prze pięk ne. Pa nie soł ty sie,
na le żą się pa nu ogrom ne po dzię ko wa nia
za to, co pan ro bi. Prze ka zu ję dwa bo ny
na wy ciecz kę do War sza wy, zwie dza nie
sej mu i se na tu, Mu zeum Na ro do we go,
Cen trum Pie nią dza. Je den dla pa na,
a dru gi dla miesz kań ców, któ rzy bę dą
mie li oka zję go zdo być pod czas lo te -
rii – oznaj mił se na tor. 

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka rów nież
przy łą czył się do po dzię ko wań dla Ja na
Zy cha i wszyst kich wy staw ców, któ rzy te -
go dnia po sta no wi li przy je chać do Be nic,
by za pre zen to wać swój do ro bek. Pod kre -
ślił, że na der istot na w zor ga ni zo wa niu
wy sta wy jest do bra współ pra ca z Urzę -
dem Miej skim w Kro to szy nie. 

– Trud no jest mi co kol wiek po wie -
dzieć – mó wił wzru szo ny Jan Zych. – Po -

wiem „dzię ku ję”! Ro dzi na jest naj waż niej -
sza, ona łą czy nas wszyst kich we wspól no -
tę war to ści i tra dy cji. Przy wspól nej za ba -

wie mo że my to do strzec – za zna czył or -
ga ni za tor wy sta wy.

Jak za wsze or ga ni za to rzy przy go to -
wa li bo ga ty pro gram ar ty stycz ny. Na sce -
nie wy stą pi li lo kal ni ar ty ści oraz – ocze ki -
wa ny przez wszyst kich – di sco -po lo wy
ze spół Week end z Ra do sła wem Li szew -

skim na cze le. Ich kon cert przy cią gnął tłu -
my fa nów, któ rzy mo gli ba wić się przy ta -
kich hi tach jak „Ona tań czy dla mnie” czy
„Za każ dą chwi lę z To bą”. 

Na stęp nie od by ła się ofi cjal na pre -
zen ta cja wszyst kich wy staw ców, któ rzy
te go dnia po ja wi li się w Be ni cach. Prze -
pro wa dzo no też lo te rię fan to wą, w któ rej
do wy gra nia by ły m. in. ro we ry, sprzęt rol -
ni czy, urzą dze nia AGD czy co dzien ne go
użyt ku. Zwień cze niem dnia by ła za ba wa
ta necz na. 

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
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W mi nio ną so bo tę na te re nie Ogród -
ków Dział ko wych „Przy szłość” w Sul -
mie rzy cach od był się tra dy cyj ny pik -
nik ro dzin ny. Na im pre zę przy by ło
wie lu miesz kań ców. Atrak cji nie bra -
ko wa ło.

Dla dzie ci przy go to wa no dmu cha ny
za mek oraz fo to bud kę. Każ dy mógł
skosz to wać przy sma ków ze sto isk ga stro -
no micz nych, gdzie ser wo wa no lo dy,
ciast ka oraz wy ro by z gril la.  

Zor ga ni zo wa no lo te rię fan to wą,
w któ rej do wy gra nia by ło wie le cen nych
na gród, m. in. apa rat cy fro wy, ro wer czy
ta blet. Wie czo rem na to miast od by ła się

za ba wa ta necz na. O opra wę mu zycz ną
za dba li Ma ciej Ma cie jew ski oraz Cup -
bla ke. Wszy scy świet nie się ba wi li. 

(NO VUS)

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

ROZRYWKA

Rodzinny piknik w Sulmierzycach

7 lip ca w Ku kli no wie od by ła się pią ta
edy cja Tur nie ju Mia sta i Wsi Gmi ny
Ko by lin „Soł ty sia da”. Or ga ni za to ra mi
wy da rze nia by ły Ra da So łec ka wsi
Ku kli nów, Sto wa rzy sze nie „ku KLI -
Nów”, miej sco we OSP i Szko ła Pod -
sta wo wa oraz bur mistrz Ko by li na.

W szran ki sta nę ło 11 dru żyn, re pre -
zen tu ją cych Fi ja łów, Ko by lin, Ku kli nów,
Ła giew ni ki, Ra sze wy, Rze mie chów,
Smo li ce, Sro ki, Wy ga nów, Za le sie Ma łe
i Za le sie Wiel kie. Ry wa li za cja to czy ła się
w na der cie ka wych kon ku ren -
cjach – ske czu, ban da żo wa niu mu mii,
sko kach przez ska kan kę, żół wiej jeź dzie
ro we rem, rzucie fil ca kiem, rzu ca niu
ziem nia ka mi do wia dra z wo dą, sprzą ta -

niu rze czy z bo iska, bie gu po bu ty czy
ręcz ni ko wej siat ków ce. 

Po pod li cze niu punk tów oka za ło się,
że zwy cię ży ła eki pa z Fi ja ło wa, dru gie

miej sce za ję ły Ra sze wy, a trze cia lo ka ta
przy pa dła re pre zen ta cji Ko by li na. Dla
naj lep szych ze spo łów prze wi dzia no na -
gro dy pie nięż ne – 3000 zł, 2000 zł
i 1000 zł.

Nie bra ko wa ło też wie lu in nych
atrak cji. Wy stą pił chór Fa mi lia, moż na
by ło po si lić się przy sto iskach ga stro no -
micz nych, a dla dzie ci przy go to wa no
dmu cha ny za mek i zjeż dżal nię. Zwień -
cze niem im pre zy by ła za ba wa ta necz na
z ze spo łem To My. 

(NO VUS)

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

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

ROZRYWKA

Rywalizacja sołectw w Kuklinowie
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8 lip ca do szło do wy pad ku dro go we -
go w miej sco wo ści Perzy ce (gmi na
Zdu ny). Sa mo chód oso bo wy wy padł
z dro gi i za trzy mał się na drze wie.
Jed na oso ba zo sta ła prze wie zio na
do szpi ta la.

Do dzia łań ra tow ni czych za dys po no -
wa no trzy za stę py z Jed nost ki Ra tow ni -
czo -Ga śni czej w Kro to szy nie oraz je den
z OSP Zdu ny.

Sa mo cho dem po dró żo wa ła ko bie ta
z dwój ką dzie ci. W chwi li przy by cia
na miej sce stra ża ków uczest ni cy wy pad -
ku znaj do wa li się po za po jaz dem w obec -
no ści świad ków zda rze nia.

Stra ża cy udzie li li im kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy. Dzie ciom po da ro wa li
ma skot kę Mi sia Ra tow ni ka. Po tem po -
szko do wa nych prze ka za no pod opie kę
Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go. Jed -
ną oso bę prze wie zio no do Szpi tal ne go
Od dzia łu Ra tun ko we go. 

W uszko dzo nym sa mo cho dzie stra -
ża cy odłą czy li aku mu la tor oraz za krę ci li
za wór in sta la cji LPG. Na czas pro wa dzo -
nych dzia łań ruch na dro dze od by wał się
wa ha dło wo.

(AN KA)

NA DRODZE

Wypadek osobówki w Perzycach

6 lip ca na uli cy Gro bla w Ko by li nie
w trak cie wy ko ny wa nia prac ziem -
nych do szło do uszko dze nia li nii
prze sy ło wej ga zu śred nie go ci śnie -
nia. Na szczę ście nikt nie zo stał po -
szko do wa ny.

Po ode bra niu zgło sze nia na miej sce
nie zwłocz nie wy sła no stra ża ków z jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie i z ko by liń skiej OSP. Jak usta lo no
w prze pro wa dzo nym roz po zna niu,
na sku tek uszko dze nia sie ci prze sy ło wej
na stą pił nie kon tro lo wa ny wy pływ ga zu
pod ci śnie niem. Obec ni na miej scu pra -
cow ni cy Po go to wia Ga zo we go oraz fir my
wy ko nu ją cej pra ce ziem ne pod ję li dzia ła -
nia zmie rza ją ce do ogra ni cze nia in ten -
syw no ści wy cie ku. 

Po za bez pie cze niu te re nu dzia łań
stra ża cy wy zna czy li stre fę nie bez piecz ną
oraz prze pro wa dzi li ewa ku ację za gro żo -
nych obiek tów – dwóch bu dyn ków

miesz kal nych i pla cu za baw, użyt ko wa ne -
go przez dzie ci. Po nad to wstrzy ma no
ruch po jaz dów na po bli skiej dro dze osie -
dlo wej. W ce lu ogra ni cze nia ska li za gro że -
nia roz sta wio no kur ty nę wod ną w po bli -
żu miej sca uszko dze nia. 

W dal szej czę ści ak cji stra ża cy,
przy uży ciu urzą dzeń po mia ro wych, mo -
ni to ro wa li stre fę za gro że nia, wspo ma ga -
jąc czyn no ści przed sta wi cie li Po go to wia
Ga zo we go, zmie rza ją ce do usu nię cia awa -
rii. Na uszko dzo ną ru rę prze sy ło wą za ło -
żo no za ci ski, tym sa mym eli mi nu jąc wy -
ciek ga zu.

Wy eli mi no wa nie za gro że nia po -
twier dzi li stra ża cy, do ko nu jąc po mia rów
w po bli żu wy ko pu. Spraw dzo no tak że
po bli skie obiek ty pod ką tem wy stę po wa -
nia ga zów nie bez piecz nych w at mos fe rze.
Za gro żeń nie stwier dzo no i ewa ku owa ni
miesz kań cy mo gli wró cić do swo ich do -
mów.

(AN KA)

KOBYLIN

Niekontrolowany 
wyciek gazu
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W Ze spo le Szkół Tech nicz nych
i Ogól no kształ cą cych w Kro to szy nie
są Li ceum Ogól no kształ cą ce, Tech -
ni kum oraz Bran żo wa Szko ła I stop -
nia. Wie rzy my, że wy bór pla ców ki,
w któ rej bę dzie się kon ty nu owa ło
na ukę, nie jest ła twy, dla te go sta ra -
my się nie co uła twić ten wy bór po -
przez przy bli że nie na szej ofer ty. 

Przy szli ucznio wie Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go bę dą mo gli się uczyć na bar -
dzo po żą da nych i cie ka wych pro fi lach, tj.
po li tech nicz nym (roz sze rze nie: ma te ma -
ty ka, ję zyk an giel ski + pro jek to wa nie

CAx), dzien ni kar skim (roz sze rze nie: ję -
zyk pol ski, ję zyk an giel ski + warsz ta ty

dzien ni kar skie), ko sme tycz nym (roz sze -
rze nie: bio lo gia, ję zyk an giel ski + za bie gi
ko sme tycz ne), tu ry stycz nym (roz sze rze -
nie: geo gra fia, ję zyk an giel ski + geo gra fia
tu ry stycz na). Na zy wa ją się one tak, a nie
ina czej, po nie waż na szym za ło że niem
oraz ce lem jest to, aby ucznio wie oprócz
wy kształ ce nia śred nie go mo gli rów no cze -
śnie za po znać się z da ną bran żą i tym sa -
mym upew nić się w de cy zji, czy chcą wią -
zać z nią swo je przy szłe ży cie. 

Na sze Tech ni kum ofe ru je do wy bo ru
dwa kie run ki: tech nik me cha tro nik
i tech nik po jaz dów sa mo cho do wych.
Tech nik me cha tro nik to kie ru nek, któ ry
naj bli żej moż na spo tkać w Ja ro ci nie bądź
Ostro wie Wiel ko pol skim i któ ry rów no -

cze śnie cie szy się ogrom nym za in te re so -
wa niem. Do dys po zy cji pod czas za jęć bę -
dą oczy wi ście bo ga to wy po sa żo ne pra -
cow nie.

Tech nik po jaz dów sa mo cho do wych
z ko lei jest ide al ny dla uczniów ze smy -
kał ką tech nicz ną, pra gną cych po znać taj -
ni ki bu do wy i eks plo ata cji sa mo cho dów,
in te re su ją cych się mo to ry za cją. Część za -
jęć od by wać się bę dzie w za przy jaź nio -
nym warsz ta cie na te re nie Kro to szy na,
by po ka zać, jak to wszyst ko wy glą da
w prak ty ce.

W Szko le Bran żo wej ucznio wie bę dą
uczyć się w gru pach wie lo za wo do -
wych. I tu na uka, tak jak w każ dej szko le
bran żo wej, bę dzie po dzie lo na na za ję cia
ogól no kształ cą ce w szko le oraz na za ję cia
prak tycz ne w wy bra nym za kła dzie pra cy.
Mło do cia ni pra cow ni cy bę dą mo gli bar -
dzo szyb ko zdo być upra gnio ny za wód. 

Ale to nie wszyst ko. Nie zwy kłym za -
in te re so wa niem cie szy się tak że kwe stia
za jęć wy cho wa nia fi zycz ne go, któ re bę dą
od by wać się na ba se nie, si łow ni i w sa li
gim na stycz nej.

Na le ży pa mię tać, że re kru ta cja
do szkół po nad pod sta wo wych oraz po -
nad gim na zjal nych na dal trwa i nic nie stoi
na prze szko dzie, by zmie nić swój wy bór. 

(ZSTO)

EDUKACJA

ZSTO – nowe szkoły dla młodzieży!

Wa ka cyj ny okres to dla jed nych czas
od po czyn ku od co dzien nych za jęć,
a dla in nych okres wzmo żo nej, cięż -
kiej, wy tę żo nej pra cy. Zwięk szo ny
ruch ma szyn rol ni czych na dro gach,
od gło sy kom baj nów, cią gni ki kur su ją -
ce ze zbo żem i sło mą zwia stu ją żni wa.
Nie ste ty, na stra żac kich sta ty sty kach
okres ten tak że od ci ska swo je pięt no. 

Wzmo żo na ilość in ter wen cji stra żac -
kich w okre sie let nim do ty czy rów nież
zda rzeń po wsta łych pod czas róż no rod -
nych prac go spo dar skich. Wie le tra gicz -
nych wy pad ków czy po ża rów po wsta je
wsku tek nie za cho wa nia pod sta wo wych
za sad bez pie czeń stwa przez rol ni ków za -
rów no pod czas prac na po lu, jak i w obej -
ściu. Dla te go też war to przy po mnieć
o pod sta wo wych za sa dach, zwią za nych
z pra cą na ro li.

Przed roz po czę ciem czyn no ści go -
spo dar czych na le ży spraw dzić stan ma -
szyn rol ni czych. Wszyst kie ich ele men ty
wy ma ga ją za bie gów kon ser wa cyj nych.
Czę ści po win ny być sma ro wa ne i kon tro -
lo wa ne na bie żą co. Za tar te ło ży ska są naj -
częst szą przy czy ną po ża rów kom baj nów
zbo żo wych oraz pras do sło my. Wa ły

prze kaź ni ka oraz ru cho me ele men ty ma -
szyn po win ny mieć spe cjal ne osło ny. Nie -
odzow nym ele men tem wy po sa że nia
sprzę tu rol ni cze go jest spraw ny sprzęt ga -
śni czy do pro wa dze nia ewen tu al nych
dzia łań ga śni czych. W cza sie róż nych na -
praw czy re gu la cji na pę dy i sil ni ki po win -
ny być wy łą czo ne. Pa mię tać na le ży, że
miej sca na praw z uży ciem spa wa rek i pal -
ni ków po win ny być do zo ro wa ne przez
kil ka go dzin po ich za koń cze niu. 

W cza sie trans por tu ma te ria łów ła -
dun ki mu szą być za bez pie czo ne
przed spa da niem, a ich mak sy mal na wy -
so kość od pod ło ża mo że wy no sić 4 me try.
Czę sto pod czas zbie ra nia pło dów oso by

prze miesz cza ją się na za cze pach, błot ni -
kach czy po de stach ro bo czych, co jest nie -
do pusz czal ne.

Rol ni cy po win ni za pew nić bez pie -
czeń stwo so bie, ale tak że dzie ciom. Te po -
win ny mieć zor ga ni zo wa ne bez piecz ne
miej sce za baw, z da la od uży wa nych ma -
szyn rol ni czych. Dzie ci nie wol no prze -
wo zić na cią gni kach, kom baj nach czy za -
ła do wa nych przy cze pach. Ru sza jąc po jaz -
da mi, na le ży upew nić się, czy w po bli żu
nie ma ni ko go, po nie waż czę sto dzie ci ja -
ko miej sce swo ich za baw wy bie ra ją ob ręb
ma szyn rol ni czych. Waż ne, aby za bez pie -
czyć tak że stu dzien ki, szam ba oraz in ne

zbior ni ki, któ re w okre sie let nim są
w uży ciu przez pra cu ją cych rol ni ków.

Szcze gól nej roz wa gi w tym okre sie
wy ma ga uży wa nie ognia otwar te go.
Ewen tu al ne pa le nie ty to niu jest do zwo lo -
ne je dy nie w miej scach po zba wio nych
ma te ria łów pal nych, od da lo nych od te re -
nu wy ko ny wa nia prac żniw nych i wy stę -
po wa nia pal nych pło dów rol nych co naj -
mniej 10 m. Na to miast cał ko wi cie za bro -
nio ne jest pa le nie ty to niu przy ob słu dze
sprzę tu, ma szyn i po jaz dów pod czas zbio -
ru pal nych pło dów rol nych oraz ich trans -
por tu.

OPRAC. (MD – PSP)

BEZPIECZEŃSTWO

Strażacy apelują!

Wy ma ga nia do ty czą ce usta wia nia stert, sto gów i bro gów 
– bez piecz ne od le gło ści:

Od bu dyn ków wy ko na nych z ma te ria łów pal nych – 30 m, od bu dyn ków wy ko na nych z ma -
te ria łów nie pal nych – 20 m, od dróg pu blicz nych i to rów ko le jo wych – 30 m, od la sów i te -
re nów za drze wio nych – 100 m, od urzą dzeń i prze wo dów ener ge tycz nych wy so kie go na pię -
cia – 30 m, mię dzy ster ta mi, sto ga mi sta no wią cy mi od ręb ne stre fy po ża ro we – 30 m,
od dróg we wnętrz nych oraz gra ni cy dział ki – 10 m.
Na le ży pa mię tać, że wo kół sto gów i stert po wierzch nia o sze ro ko ści co naj mniej 2 m w od -
le gło ści 3 m od ich ob ry su po win na być po zba wio na ma te ria łów pal nych. Stre fa po ża ro wa
ster ty i sto gu nie mo że prze kro czyć 1000 m2 / 5000 m3.

PAMIĘTAJ!
Zgod nie z § 41 ust. 1 ust. 7. Roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni -
stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 ro ku w spra -
wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków,
in nych obiek tów bu dow la nych i te re nów
„pod czas zbio ru, trans por tu i skła do wa nia
pło dów rol nych na le ży wy po sa żyć miej sca
omło tów, ster to wa nia i kom baj no wa nia
w ga śni ce oraz w ra zie po trze by w sprzęt
słu żą cy do wy ko ny wa nia pa sów ogra ni cza -
ją cych roz prze strze nia nie po ża ru”.
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Przy Cmen ta rzu Św. Jó ze fa w Sul -
mie rzy cach po sta wio no lam pę so -
lar ną, któ ra bę dzie oświe tlać tam tej -
szy par king. Spra wę za ini cjo wa no
już w po przed niej ka den cji Ra dy
Miej skiej. 

Kon ty nu acją tej ini cja ty wy za ję li się
obec ni rad ni – Agniesz ka Gi ba sie wicz
i Mar cin Ptak. Lam pa zo sta ła za ku pio na

przez Urząd Miej ski w Sul mie rzy cach
i za mon to wa na dzię ki po mo cy rad ne go
Krzysz to fa Pau liń skie go, któ ry z ra cji swo -
je go za wo du słu żył po mo cą przy wy bo rze
i mon ta żu. 

Lam pa so lar na kosz to wa ła 3300 zł.
Dzię ki ta kie mu roz wią za niu oso by od -
wie dza ją ce cmen tarz nie bę dą mu sia ły
po ru szać się w ciem no ściach.

OPRAC. (NO VUS)

SULMIERZYCE

Lampa solarna przy cmentarzu

W Sul mie rzy cach prze pro wa dzo -
no VII Po wia to we Za wo dy Si ka -
wek Kon nych. W szran ki sta nę ło
pięć dru żyn ko bie cych i dzie więć
mę skich.

Or ga ni za to ra mi by ły Od dział Po wia -
to wy ZOSP RP w Kro to szy nie, Sta ro stwo
Po wia to we w Kro to szy nie, Urząd Miej ski
w Sul mie rzy cach i miej sco wa OSP.

W zma ga niach mę skich naj lep sza
oka za ła się eki pa OSP Go ście jew (Pu char
Bur mi strza Sul mie rzyc), wy prze dza jąc
OSP Ka niew (Pu char Prze wod ni czą ce go
Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go), OSP
Dą bro wa (Pu char Pre ze sa Od dzia łu
Gmin ne go ZOSP RP w Roz dra że wie),

OSP Chwa li szew, OSP Bo ża cin, OSP
Perzy ce, OSP Grę bów, OSP Sul mie rzy ce
i OSP Tom ni ce.

W ka te go rii żeń skiej zwy cię żył ze -
spół OSP Dą bro wa (Pu char Sta ro sty Kro -
to szyń skie go), a ko lej ne miej sca za ję ły
OSP Go ście jew (Pu char Prze wod ni czą ce -
go Ra dy Miej skiej w Sul mie rzy cach),
OSP Ka niew (Pu char Pre ze sa Od dzia łu
Po wia to we go ZOSP RP), OSP Grę bów
i OSP Sul mie rzy ce. 

Na XVI Eu ro pej skich i XIX Kra jo -
wych Za wo dach Si ka wek Kon nych nasz
po wiat bę dą re pre zen to wa ły dru ży ny pań
z OSP Go ście jew i OSP Dą bro wa oraz mę -
ska eki pa z OSP Go ście jew.

OPRAC. (NO VUS)

SULMIERZYCE

Zawody sikawek konnych

F
O

T
. 

w
w

w
.s

u
lm

ie
rz

y
c
e
.p

l 



To i Owo14 WTOREK, 16 lipca 2019

Na prze ło mie ma ja i czerw ca gru -
pa 26 uczniów Ze spo łu Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 1 w Kro to szy nie
od by ła mie sięcz ne prak ty ki we Wło -
szech i w Hisz pa nii w ra mach pro jek -
tu ERA SMUS + „Eu ro pa – cze mu
nie?”.

Przed wy jaz dem ucznio wie, po dzie -
le ni na dwie gru py, uczest ni czy li w szko -
le niach kul tu ro wych, dzię ki cze mu do -
wie dzie li się wszyst kie go, co by ło przy dat -
ne pod czas po by tu w da nym kra ju. Po -
nad to wzię li udział w szko le niach z ję zy -
ka an giel skie go oraz wło skie go i hisz pań -
skie go. Po tem, wraz z opie ku na mi, wy ru -
szy li do Włoch i Hisz pa nii, aby przez
czte ry ty go dnie nie tyl ko do sko na lić
umie jęt no ści za wo do we, ale tak że na -
uczyć się za rzą dza nia cza sem i bu dże tem,
przy go to wy wa nia po sił ków, or ga ni zo wa -
nia cza su wol ne go czy ko rzy sta nia z ko -
mu ni ka cji miej skiej.

W Bo lo nii ucznio wie kro to szyń skiej
Ce ra my prak ty kę za wo do wą od by li
w trzech za wo dach: tech nik bu dow nic -
twa, tech nik we te ry na rii oraz tech nik lo gi -
styk. Pra co wa li w ma łych i więk szych ma -
ga zy nach, su per mar ke tach, hur tow niach,
ga bi ne tach we te ry na ryj nych i w fir mach
bu dow la nych. Prak ty ki by ły pre cy zyj nie
za pla no wa ne, co po zwo li ło mło dzie ży
na wy ko ny wa nie i do sko na le nie róż nych
czyn no ści w da nym za wo dzie. 

Przy szli tech ni cy we te ry na rii bra li
udział w ste ry li za cji zwie rząt do mo -
wych, wy ko ny wa li szcze pie nia, dia gno -
zo wa li zwie rzę ta. Lo gi sty cy z ko lei wy ko -
ny wa li pra ce ma ga zy no we, po zna wa li
tam tej sze lo gi stycz ne pro gra my kom pu -
te ro we. Bu dow lań cy ana li zo wa li do ku -
men ta cję tech nicz ną, przy go to wy wa li
po miesz cze nia do re mon tów, wy ko ny -
wa li pra ce bu dow la ne oraz do ko ny wa li
ich od bio ru pod nad zo rem miej sco wych
ma na ge rów.

Ale Era smus + to nie tyl ko pra ca. Or -
ga ni za cja ko or dy nu ją ca prze bieg prak tyk
za dba ła o atrak cyj ny pro gram cza su wol -
ne go. Ucznio wie z Bo lo nii wy jeż dża li
na wy ciecz ki do Ri mi ni – ku ror tu
nad Ad ria ty kiem, do Flo ren cji oraz
do We ne cji. Rów nie bo ga ty pro gram za -
ofe ro wa no w Sa ra gos sie. W Hisz pa nii
ucznio wie zwie dza li m. in. Bar ce lo nę, po -
dzi wia li pięk ne Pi re ne je, ćwi czy li swo ją
spraw ność fi zycz ną w par ku li no wym,
zwie dzi li ku rort nar ciar ski Ja ca.

Uzy ska nie środ ków na re ali za cję pro -
jek tu w wy so ko ści po nad 66 ty się cy eu ro
nie by ło ła twe, ale z pew no ścią się opła ca ło.
To naj lep sza in we sty cja w przy szłość mło -
dzie ży. Zdo by cie kom pe ten cji za wo do -
wych i ję zy ko wych, do świad cze nia w pra cy
w za gra nicz nej fir mie, po zna nie no wych
osób i miejsc, dla wie lu pierw sza po dróż
lot ni cza – to tyl ko nie któ re za le ty pro gra -
mu, któ ry z ca łą pew no ścią bę dzie pro cen -
to wał w przy szło ści. OPRAC. (AN KA)

ZSP NR 1 KROTOSZYN   

Na praktykach w Bolonii i Saragossie
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PIŁKA NOŻNA 

Zagrali w międzynarodowym turnieju

Po łą czo ne si ły UKS Trój ka i Astry
Kro to szyn wzię ły udział w tur nie ju
pił kar skim Wro cław Tro phy 2019.
Mło dzi za wod ni cy zdo by li ko lej ne
cen ne do świad cze nie.

W im pre zie ry wa li zo wa ło aż 200 ze -
spo łów z 25 kra jów, m. in. z Fran cji,
Czech, Włoch, Al ba nii, a na wet ze Sta -
nów Zjed no czo nych. Kro to szyn wy sta wił
dru ży ny w rocz ni kach 2006 i 2008. 

Młod szy te am, któ re go tre ne rem był
Ka rol Kry stek, tra fił do gru py C. Kro to -
szy nia nie od nie śli dwa zwy cię stwa (6: 0
z cze skim TJ So ko la Ma slo wa Lho ta i 4: 3
z AP Mło da Ra via Ra wicz) oraz za no to wa -

li dwie po raż ki (0: 6 z FC Wro cław Aca de -
my i 1: 3 z al bań skim FC Lo vcen). Sie dem
ra zy do siat ki tra fił Ma te usz Bo chyń ski,
a po dwa go le strze li li Bar tosz Ku rza wa
i Mak sy mi lian Ko nar ski. 

W dal szej fa zie zma gań pod opiecz ni
K. Kryst ka ule gli 0: 7 sło wac kie mu GBFz
Ni tro Tu ko oraz ogra li 4: 2 FO RZA Wro -
cław. W tym me czu na li stę strzel ców
wpi sa li się Pa tryk Lesz czyń ski (dwa ra zy)
oraz M. Bo chyń ski i B. Ku rza wa. Osta -
tecz nie kro to szyń ski ze spół upla so wał się
na je de na stym miej scu. 

Eki pa z rocz ni ka 2006 tra fi ła do gru -
py D, w któ rej za no to wa ła jed no zwy cię -
stwo (2: 1 z FK Di na mo FC z Ko so wa)

oraz dwie po raż ki (0: 2 ze szwedz kim
Tul lin ge BK i 0: 5 z Le chią Dzier żo niów).
W zwy cię skim spo tka niu go le strze li li
Woj ciech Le czy kie wicz i Ma te usz Plu ciń -
ski. 

W ko lej nej fa zie na si pił ka rze prze -
gra li 0: 2 z MKS Spar ta Zię bi ce oraz od -
nie śli dwa zwy cię stwa z cze ski mi dru ży -
na mi (1: 0 Tj So kot Ko sta ny i 3: 1 z Tj
Smrzi ce). W tych me czach do siat ki tra -
fia li Kac per Woj cie chow ski (dwa ra zy)
oraz Woj ciech Le czy kie wicz i An tek Sta -
ni kow ski. Zma ga nia w tej ka te go rii po łą -
czo ne si ły Trój ki i Astry za koń czy ły
na trzy na stej lo ka cie.

(LE NA)

BIEGI

Mama i córka najlepsze 
w swoich kategoriach

Po nad 200 za wod ni ków wzię ło
udział w pią tej edy cji im pre zy „Pol -
ska Bie ga” w Tar cha łach Wiel kich
o Pu char Bur mi strza Gmi ny i Mia sta
Odo la nów. W za wo dach nie za bra -
kło bie ga czy z na sze go po wia tu.
Po raz ko lej ny świet ne wy ni ki osią -
gnę ły Mo ni ka i Ani ta Jad czak.

Za wo dy w Tar cha łach Wiel kich by -
ły – po IV Dy sz ce Pię ciu Sta wów i II Dy -
sz ce Skal mie rzyc kiej – ostat nią im pre zą
cy klu Po wiat Ostrow ski Bie ga.

Bie ga cze mie li do po ko na nia dy -
stans 10 km, a mi ło śni cy nor dic wal king
ru szy li na 5-ki lo me tro wą tra sę. 

Bieg wy grał Yuriy Bla ho dir, re pre zen -

tu ją cy KS Fa bry ka Bie ga nia Ostrów
Wlkp., z cza sem 34: 32. Wśród ko biet
naj lep sza by ła Mo ni ka Uk le ja.

Na star cie nie za bra kło przed sta wi -
cie li Kro to szyń skiej Gru py Bie go wej. Zna -
ko mi cie spi sa ły się Mo ni ka Jad czak i Ani -
ta Jad czak. Ta pierw sza, po wra ca ją ca
po kon tu zji do szyb kie go bie ga nia, uzy -
ska ła czas 45: 46 i by ła trze cia w ka te go rii
K16. Z ko lei jej ma ma, z re kor dem ży cio -
wym – 49: 41, za ję ła pierw sze miej sce
w kat. K40. 

Obie pa nie oka za ły się naj lep sze
w swo ich ka te go riach w kla sy fi ka cji koń -
co wej ca łe go cy klu GP Po wiat Ostrow ski
Bie ga.

(AN KA)
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Week end w Kro to szy nie upły nął
pod zna kiem cross fi tu. Czo łów ka za -
wod ni ków z Pol ski i z zagranicy przy -
je cha ła do na sze go mia sta, by sta -
nąć do ry wa li za cji w za wo dach LO -
Gin LAB.

Za na mi już pią ta edy cja tych za wo -
dów. Trzy dnio wa im pre za przy cią gnę ła
wie lu spor tow ców. Za wod ni cy i za wod -
nicz ki wal czy li w sied miu ka te go -
riach – czte rech in dy wi du al nych oraz
trzech ze spo ło wych. Zma ga nia to czy ły się
na kro to szyń skim ryn ku oraz na od kry -
tym ba se nie. Wśród uczest ni ków by li na -
wet atle ci z da le kiej Ko rei. 

W ka te go rii 'te ens' wraz z chłop ca mi
ry wa li zo wa ła jed na dziew czy na – Ka ro li -
na We resz czyń ska. W tej gru pie zwy cię -
żył Ka mil Wil czek, któ ry wy prze dził Ma -
cie ja Ka czo row skie go oraz Kry stia na Ba -
bu le wi cza i Bar to sza Ostrow skie go.

W trzy oso bo wych ze spo łach mę skich naj -
lep szy był Unbro ken Te am, dru gie miej -
sce za ję ła eki pa Ul ti ma te Fit ness, a trze cią
ze spól Skład Wę gla i Pa py Ur sus. 

W dwój kach mę skich trium fo wał
du et Cross fit Bia ły stok, wy prze dza jąc
Staj nię Cross fit oraz Brid ge Na tion Cross -
fit. Ry wa li za cję par mie sza nych wy grał
kro to szyń ski Te am Ko par ki, czy li

Agniesz ka Lep czyń ska i Piotr Ko pa czyń -
ski. Za go spo da rza mi upla so wa ły się du -
ety Dzi ki Cross fit i Cross fit To ruń. 

W ka te go rii 'man in di vi du al' bez -
kon ku ren cyj ny oka zał się Ma ciej Szy baj,
dru gą lo ka tę za jął Erem Kim z Ko rei,
a trze ci był Ma te usz Hom ski. W zma ga -
niach 'ma sters 35+' na naj wyż szym stop -
niu po dium sta nął Mar cin Reus,

a za nim zna leź li się Ja ro sław Za sow ski
i Mi chał Zaj ko. 

Dla naj młod szych przy go to wa no ka -
te go rię 'kids'. I tu taj rów nież w szran ki
we spół z chłop ca mi sta nę ła jed na dziew -
czy na – Ol ga Wi ta. Wy grał Ju liusz Płó -
cien ni czak, przed Bar to szem Si do ro wi -
czem i Mi ło szem Płó cien ni cza kiem. 

Wy bra no tak że naj lep szą eki pę ki bi -
cu ją cą. Na gro dę za wspie ra nie swo ich za -
wod ni ków i nie tyl ko zdo by ła dru ży na
Staj nia Cross fit. So bot nie ulew ne desz cze

utrud nia ły nie co prze bieg im pre zy. Mi -
mo to na try bu nach przez wszyst kie dni
nie bra ko wa ło ki bi ców. Za wod ni cy do -
star czy li ca łej wi dow ni mnó stwo emo cji.
Wszy scy z nie cier pli wo ścią cze ka ją te raz
na ko lej ną edy cję, gdyż z ro ku na rok po -
ziom za wo dów jest co raz więk szy. 

(LE NA) 

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

POD NASZYM PATRONATEM

Święto crossfitu w Krotoszynie


