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� KOŹMIN WLKP.

Uderzył w radiowóz 
i odjechał

Czytaj na str. 3

� KROTOSZYN

Jedna osoba poszkodowana
w pożarze mieszkania

Czytaj na str. 4

� KLUB GLK

Skorzystaj z usług 
ekopralni LAGUNA! 

Czytaj na str. 7

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� KULTURA

Projekt „BiblioMALUCH”
w zdunowskiej bibliotece

Czytaj na str. 11

� SPORT

Intensywny czas 
dla piłkarskich drużyn

Czytaj na str. 15-16

DZIŚ W NU ME RZE 

W związ ku z pla no wa nym przej -
ściem na eme ry tu rę Dio ni ze go
Wasz czu ka Za rząd Po wia tu Kro to -
szyń skie go ogło sił kon kurs na sta -
no wi sko dy rek to ra Do mu Po mo cy
Spo łecz nej w Basz ko wie. 20 ma ja
do ko na no wy bo ru no wej sze fo wej
tej pla ców ki. Funk cję tę od lip ca peł -
nić bę dzie Re na ta Wa leń ska. 

Przez 33 la ta dy rek to rem DPS -
-u w Basz ko wie był Dio ni zy Wasz -
czuk. Ja ko że od cho dzi on na eme ry tu -

rę, Za rząd Po wia tu Kro to szyń skie go
ogło sił na bór na to sta no wi sko. Kan dy -
da ci mu sie li speł niać okre ślo ne wy ma -
ga nia do ty czą ce m. in. wy kształ ce nia
czy do świad cze nia za wo do we go. Speł -
nia ło je pięć kan dy da tek – Mi ro sła wa
Dy mar ska (Ro ga cze wo Ma łe), Ewe li -
na Jan da (Mi licz), Mał go rza ta Śro nek -
-Kmie cik (Kro to szyn), Re na ta Wa leń -
ska (Kro to szyn) oraz Re na ta Zych -
-Kor dus (Roz dra żew). 

20 ma ja od by ło się po sie dze nie
ko mi sji kon kur so wej. Na sta no wi sko

dy rek to ra Do mu Po mo cy Spo łecz nej
w Basz ko wie wy bra na zo sta ła Re na ta
Wa leń ska. Kan dy dat ka po sia da kwa -
li fi ka cje i wie dzę nie zbęd ną do pra cy
na tym sta no wi sku. R. Wa leń ska
ukoń czy ła stu dia wyż sze ma gi ster -
skie oraz stu dia po dy plo mo we, a tak -
że wy ka za ła się sta żem pra cy w po -
mo cy spo łecz nej oraz spe cja li za cją
z te go za kre su.

– Po ziom był wy so ki. Ży czył bym
so bie, że by przy każ dym na bo rze
na te go ty pu sta no wi sko kwa li fi ka cje

kan dy da tów by ły wła śnie na ta kim
pu ła pie. Przed no wą dy rek tor stoi
trud ne za da nie. Na pew no trze ba bę -
dzie ulep szyć sto sun ki mię dzy ludz kie
w pla ców ce – sko men to wał Pa weł Ra -

do jew ski, wi ce sta ro sta po wia tu kro to -
szyń skie go oraz za stęp ca prze wod ni -
czą cej ko mi sji kon kur so wej. No wa dy -
rek tor roz pocz nie kie ro wa nie basz -
kow skim DPS -em w lip cu. (LE NA)

BASZKÓW

Wybrano nową dyrektor DPS-u
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Kro to szyń scy po li cjan ci za trzy ma li
męż czy znę, któ ry ukradł ar ty ku ły ko -
sme tycz ne w jed nej z dro ge rii na te -
re nie mia sta. Jak się oka za ło, nie był
to je dy ny je go ta ki wy stę pek. Zło -
dzie jo wi gro zi te raz ka ra do pię ciu
lat po zba wie nia wol no ści.

12 ma ja ofi cer dy żur ny kro to -
szyń skiej po li cji otrzy mał zgło sze nie
do ty czą ce kra dzie ży ar ty ku łów ko -
sme tycz nych o war to ści 699,97 zło -
tych. Do szło do te go w jed nej z dro ge -
rii w Kro to szy nie. – Uwa gę pra cow -
ni ków skle pu zwró cił męż czy zna,
któ ry za cho wy wał się bar dzo ner wo -
wo, po czym prze kro czył li nię kas,
gdzie zo stał uję ty przez pra cow ni ka
ochro ny. Przy by li na miej sce po li -
cjan ci od zy ska li skra dzio ny to war,
któ ry w nie na ru szo nym sta nie zwró -
co no dro ge rii – in for mu je Piotr

Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie. 

Spraw cę do pro wa dzo no do po li -
cyj nej izby za trzy mań. W trak cie
czyn no ści do cho dze nio wych śled czy
wy kry li, że po dej rza ny ma na swo im
kon cie dwa in ne prze stęp stwa, po peł -
nio ne rów nież w dro ge riach na te re -
nie Kro to szy na. Jak usta lo no, zło dziej

skradł to war o łącz nej war to ści bli -
sko 2 ty się cy zło tych.

Za po peł nio ne prze stęp stwa
męż czyź nie gro zi ka ra do pię ciu lat
po zba wie nia wol no ści. Co wię cej, bę -
dzie on od po wia dać w wa run kach re -
cy dy wy, co w re zul ta cie ozna cza su -
row szy wy miar ka ry.

(AN KA)

Z POLICJI

Kradł kosmetyki w krotoszyńskich drogeriach

Wie lu miesz kań ców Kro to szy na
zwra ca uwa gę na fa tal ny stan uli cy
Ce glar skiej. Jest to dro ga pro wa dzą -
ca na wie żę wi do ko wą. Jak nas po in -
for mo wa no, w tym ro ku nie prze wi -
du je się tam wy ko na nia na wierzch ni
as fal to wej. 

Prze je cha nie sa mo cho dem uli cą Ce -
glar ską w Kro to szy nie po zi mie sta no wi
nie la da wy zwa nie dla kie row ców.
Wszech obec ne ubyt ki w na wierzch ni są
bar dzo trud ne do omi nię cia i mo gą stać

się przy czy ną uszko dzeń po jaz dów. Jak
wie my, dro gą tą do je chać moż na m. in.
do wie ży wi do ko wej. 

– Na wierzch nia na uli cy Ce glar skiej
jest w opła ka nym sta nie, a to prze cież do -
jazd do wie ży wi do ko wej, któ ra jest pew -
ne go ro dza ju atrak cją dla miesz kań ców.
To rów nież dro ga pro wa dzą ca do kro to -
szyń skie go schro ni ska dla zwie rząt. Na -
wierzch nia jest tra gicz na i cięż ko tam tę dy
prze je chać – mó wi je den z miesz kań ców
na sze go mia sta.

Dy rek tor Po wia to we go Za rzą du
Dróg, Krzysz tof Je li now ski, po in for mo -
wał nas, że na as falt na uli cy Ce glar skiej
w tym ro ku li czyć nie moż na. – Na tej
dro dze ma my do czy nie nia z na wierzch -

nią tłucz nio wą, któ ra na bie żą co jest re -
mon to wa na. W tym ro ku nie ma moż li -
wo ści po ło że nia tam na wierzch ni as fal to -
wej – oznaj mił szef PZD. (LE NA)

DROGI

Nie będzie asfaltu na ulicy Ceglarskiej
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27-let ni miesz ka niec gmi ny Koź min
Wlkp. chciał po trą cić funk cjo na riu -
sza po li cji, po czym ude rzył sa mo -
cho dem w nie ozna ko wa ny ra dio wóz
i uciekł z miej sca zda rze nia. Te raz
gro zi mu ka ra do dzie się ciu lat po -
zba wie nia wol no ści. 

Do zda rze nia do szło 17 ma ja.
Wów czas trzech po li cjan tów z Wy -
dzia łu Kry mi nal ne go Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie uda ło
się do Koź mi na Wlkp. w ce lu za trzy -
ma nia 27-let nie go męż czy zny, któ re -
go po dej rze wa no o han del nar ko ty ka -
mi. Po uzy ska niu in for ma cji, iż prze -
by wa on na te re nie mia sta, funk cjo -
na riu sze uda li się we wska za ne miej -
sce nie ozna ko wa nym ra dio wo zem. 

– Po li cjan ci na miej scu za uwa ży -
li sa mo chód mar ki Volks wa gen Golf,
w któ rym sie dział 27-la tek. Po sta no -
wi li wów czas skon tro lo wać po dej rza -
ne go. On jed nak nie tyl ko od ma wiał
kon tro li, ale rów nież na padł na jed ne -
go z funk cjo na riu szy – mó wi Pau li na
Po ta rzyc ka, za stęp czy ni ofi ce ra pra so -
we go KPP w Kro to szy nie.

Po stę po wa nie prze ciw ko miesz -
kań co wi po wia tu kro to szyń skie go
nad zo ru je Pro ku ra tu ra Re jo no wa

w Kro to szy nie. – Gdy funk cjo na -
riusz roz po czął kon tro lę dro go wą,
męż czy zna gwał tow nie wy co fał kie -
ro wa nym przez sie bie po jaz dem,
a na stęp nie – zwięk sza jąc ob ro ty sil -
ni ka – ru szył wprost na po krzyw dzo -
ne go, któ re mu uda ło się od sko czyć
z to ru jaz dy au ta, dzię ki cze mu unik -
nął po trą ce nia. Na stęp nie kie ru ją cy
ude rzył kie ro wa nym przez sie bie po -
jaz dem w sto ją cy ra dio wóz i – mi mo
da wa nych przez ści ga ją cy go ra dio -
wóz zna ków świetl nych i dźwię ko -
wych – nie za trzy mał się, kon ty nu -
ując uciecz kę przed po li cją – in for -
mu je Mar cin Me ler, rzecz nik Pro ku -

ra tu ry Okrę go wej w Ostro wie Wlkp. 
Prze słu cha ny w cha rak te rze po -

dej rza ne go męż czy zna przy znał się
czę ścio wo do za rzu ca ne go mu czy nu.
Ce lem za pew nie nia pra wi dło we go
to ku po stę po wa nia pro ku ra tor skie -
ro wał wnio sek do są du o za sto so wa -
nie wo bec 27-lat ka tym cza so we go
aresz tu. Po za po zna niu się z ma te ria -
łem do wo do wym oraz ar gu men ta cją
sąd przy jął wnio sek i za sto so wał wo -
bec po dej rza ne go areszt tym cza so wy
na okres trzech mie się cy. Męż czyź nie
gro zi ka ra po zba wie nia wol no ści
do lat dzie się ciu. 

(LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Chciał potrącić funkcjonariusza policji

Alan pil nie po trze bu je na szej po mo cy.
Chło piec uro dził się z wro dzo ną wa dą
ser ca – ano ma lią Eb ste ina. Ra tun -
kiem dla nie go jest ope ra cja w Sta -
nach Zjed no czo nych. Jest to jed nak
ogrom ny koszt, a pie nią dze mu szą tra -
fić na kon to szpi ta la do 16 lip ca. 

Ro dzi ce Ala na po zna li już, czym
jest śmierć dziec ka. W 2016 ro ku stra -
ci li có recz kę. Nie ste ty, los szy ko wał dla
nich ko lej ne złe do świad cze nia. Kie dy
rok po stra cie cór ki do wie dzie li się, że
bę dą mie li sy na, by li bar dzo szczę śli wi.
Pod czas ba dań pre na tal nych oka za ło się
jed nak, że chło piec uro dzi się z wro dzo -
ną wa dą ser ca – ano ma lią Eb ste ina. Le -
ka rze po in for mo wa li ro dzi ców, że ma ją
przy go to wać się na naj gor sze. Roz po -
czę ła się wal ka. 

Ma ma chłop ca od po cząt ku cią ży
by ła pod sta łą opie ką le ka rza pro wa dzą -
ce go, jeź dzi ła też na wi zy ty kon tro l ne
do Po zna nia. Alan uro dził się 27 lu te -
go 2018. Mi mo wro dzo nej wa dy ser ca
chło piec otrzy mał 10 punk tów w ska li
Ap gar. Od 1 do 19 mar ca prze by wał
na Od dzia le Kar dio lo gii Dzie cię cej
w Po zna niu. Tam wy stą pił u nie go je -
den epi zod czę sto skur czu nad ko mo ro -
we go, któ ry ustą pił sa mo ist nie. 

Ro dzi ce Ala na roz po czę li dzia ła nia.
Do kształ ca li się w za kre sie cho ro by, z ja -
ką przy szło im się mie rzyć, szu ka li in -
for ma cji na jej te mat wszę dzie, gdzie
tyl ko by ło to moż li we. Na jed nym
z por ta li spo łecz no ścio wych od na leź li
gru pę ro dzi ców, któ rych dzie ci rów nież
zma ga ją się z ano ma lią Eb ste ina. Po sta -
no wi li się do owej gru py za pi sać. Jest to
miej sce, w któ rym ro dzi ce wy mie nia ją
się róż ny mi in for ma cja mi, wspie ra ją się
na wza jem i do da ją so bie otu chy. 

Ano ma lia Eb ste ina to wa da ser ca,
któ ra do ty czy za staw ki trój dziel nej. Jest
ona znie kształ co na i znaj du je się w nie -
wła ści wym miej scu. W przy pad ku
Alan ka ko niecz na jest na pra wa za staw -
ki trój dziel nej z za bie giem stoż ko -
wym – abla cja cie śni trój dziel nej. 

Obec nie Alan ma trzy la ta. Jest bar -
dzo po god nym, ener gicz nym chłop -
cem, z ogrom ną chę cią do ży cia. Roz wi -
ja się pra wi dło wo, je dy nie pod czas wy sił -
ku si nie ją mu usta. Dla te go ro dzi ce czę -
sto mu szą go upo mi nać, aby się nie prze -
mę czał. Ko mu ni ka ty ty pu „zwol nij”,
„usiądź”, „od pocz nij” sta ły się dla ro dzi -
ców chłop ca co dzien no ścią, a dla nie go
sa me go za pew ne utra pie niem. Mi mo
swo ich pro ble mów ze zdro wiem Ala -
nek pró bu je żyć i funk cjo no wać tak jak

każ de dziec ko w je go wie ku. Chło piec
uwiel bia śpie wać. Lu bi też spę dzać czas
ze swo ją sio strą Ma ry sią i ta tą. Wspól nie
ło wią ry by i spa ce ru ją po le sie, szcze gól -
nie kie dy jest czas na zbie ra nie grzy bów.
Po zor nie Alan czer pie ra dość z dzie cię -
cych lat, ale tak na praw dę cho ro ba bar -
dzo mu to utrud nia. W upal ne dni nie
mo że prze by wać zbyt dłu go na słoń cu,
po nie waż ma to ne ga tyw ny wpływ
na je go zdro wie. Za gro że niem dla nie go
są też wszel kie in fek cje. Na wet drob ne
prze zię bie nie mo że spo wo do wać przy -
spie sze nie ak cji ser ca. 

Od swo ich na ro dzin chło piec jest
podsta łą opie ką dwóch pla có wek: szpi ta la
w Po zna niu, gdzie re gu lar nie prze cho dzi
ba da nia kon tro l ne (USG, HOL TER,
EKG) oraz Cen trum Me dycz ne go „Ba by
Cli nic” we Wro cła wiu. Le ka rze zobu tych
pla có wek są jed nak te go sa me go zda -

nia – ope ra cja jest ko niecz na. Szan są
na nor mal ne ży cie Alan ka jest ope ra cja
w Sta nach Zjed no czo nych, a do kład nie
w Cen trum Ano ma lii Eb ste ina w Chil -
dren’s Ho spi tal of Pit ts burgh. WPol sce ża -
den le karz nie po dej mie się ta kie go za bie -
gu. O tej pla ców ce ro dzi ce chłop ca do wie -
dzie li się wła śnie z gru py zrze sza ją cych ro -
dzi ców dzie ci zma ga ją cych się z tą wa dą
ser ca. Wy sła li już wszyst kie nie zbęd ne do -
ku men ty i wy ni ki ba dań. Otrzy ma li po -
twier dze nie, że Alan po trze bu je ope ra cji.
Szczę śli wie tra fi li na pro fe so ra Jo se da Si -
lvę, któ ry spe cja li zu je się w le cze niu ano -
ma lii Eb ste ina. Ro dzi ce Ala na roz ma wia li
z in ny mi ro dzi na mi, któ rych dzie ci wy -
zdro wia ły wła śnie dzię ki nie mu. Pro fe sor
jest au to rem no wa tor skiej me to dy le cze -
nia wa dy, zktó rą zma ga się Ala nek, ma też
zna ko mi te re zul ta ty wjej wdra ża niu. Do -
ko nu je on peł nej re kon struk cji ser -
ca – przy wra ca pra wą ko mo rę dona tu ral -
nych roz mia rów i na pra wia za staw kę trój -
dziel ną, do kład nie na śla du jąc jej ana to -
mię. Uży wa do te go wła snej tkan ki pa -
cjen ta, dzię ki cze mu or ga nizm jej nie od -
rzu ca, a zre kon stru owa na za staw ka
udziec ka ro śnie wraz zwie kiem, przez co
nie ma po trze by jej póź niej szej wy mia ny
ipo now nej ope ra cji. 

Ope ra cja w USA to je dy na szan sa
dla chłop ca, ale wią że się z ogrom nym
kosz tem. Sa ma ope ra cja opie wa na oko -
ło 150 ty się cy zło tych. Do te go jed nak
do cho dzą kosz ty zwią za ne z trans por -
tem me dycz nym (chło piec mu si le cieć
do Sta nów spe cjal nym sa mo lo tem
w asy ście le ka rzy i pie lę gnia rek) oraz
mie sięcz ne go po by tu w USA. Ca łość
osza co wa no na nie mal 851 ty się cy zło -
tych. Na chwi lę obec ną (stan na po nie -
dzia łek, 24 ma ja, godz. 10.00) uda ło się
ze brać 246 524,52 zł, czy li nie ca łe 29
pro cent potrzebnej kwo ty. 

W mi nio nym ty go dniu od wie dzi li -
śmy Alan ka i je go ro dzi nę, aby na krę cić
ma te riał vi deo. Ala nek jest nie zwy kle
ener gicz nym chłop cem, któ ry uwiel bia
się ba wić. Po móż my mu, aby cho ro ba
nie by ła prze szko dą w je go dal szym roz -
wo ju. – Wie rzy my, że się uda, bo jest
wśród nas wielu do brych lu dzi o wiel -
kich ser cach, któ rzy już nam po ma ga ją.
Nie ste ty, to wciąż za ma ło – mó wi ła
pod czas na gry wa nia re por ta żu ma ma
Alan ka. Szpi tal po dał ter min wpła ty, ja -
ką mu szą do ko nać ro dzi ce chłop -
ca – 16 lip ca. Cza su jest więc bar dzo
ma ło, dla te go za chę ca my do po mo cy!

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM 

Ratujemy serce Alana!

KLIKNIJ I POMÓŻ
Facebookowy profil Alanka: https://www.facebook.com/Serce-Alana-103272021901167 

Grupa licytacyjna: https://www.facebook.com/groups/sercealana 

Facebookowy challange: https://www.facebook.com/hashtag/og%C3%B3rkowychallange 

Konto fundacji: https://www.siepomaga.pl/serduszko-alana 
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Jed na oso ba zo sta ła po szko do wa na
w po ża rze miesz ka nia na par te rze
bu dyn ku wie lo ro dzin ne go przy uli cy
Prze my sło wej w Kro to szy nie.
Do zda rze nia do szło w so bot nie po -
po łu dnie, 22 ma ja. 

Po ode bra niu zgło sze nia o po ża -
rze na ak cję nie zwłocz nie 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 po jazd ga śni czy z miej sco wej
OSP. Gdy stra ża cy do tar li na miej sce,
z otwo rów okien nych miesz ka nia
na par te rze wy do by wał się in ten syw -
ny dym. Co istot ne, jesz cze przed ich
przy by ciem, dzię ki szyb kiej re ak cji
osób po stron nych, lo ka tor ka prze by -
wa ją ca w stre fie za gro że nia zo sta ła
ewa ku owa na na ze wnątrz bu dyn ku.
Jed nak z uwa gi na po nie sio ne ob ra że -

nia ko bie ta po trze bo wa ła po mo cy
me dycz nej.

Po za bez pie cze niu te re nu dzia łań
stra ża cy na tych miast przy stą pi li
do oce ny sta nu po szko do wa nej oso by
oraz roz po czę li dzia ła nia ga śni cze

z uży ciem pia ny sprę żo nej. – Ade -
kwat nie do po nie sio nych ob ra żeń ko -
bie cie udzie lo no kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy, któ ra po le ga ła
na za opa trze niu ran opa rze nio wych,
tle no te ra pii bier nej oraz wspar ciu

psy chicz nym. Po przy by ciu ka ret ki
po go to wia po szko do wa ną prze ka za -
no pod opie kę ze spo łu me dycz ne -
go – in for mu je 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. Kie row nik ze spo łu pod jął de cy -
zję o we zwa niu Lot ni cze go Po go to -
wia Ra tun ko we go w ce lu szyb kie go
trans por tu ko bie ty do pla ców ki me -
dycz nej. 

Pod ję te przez stra ża ków dzia ła nia
ga śni cze do pro wa dzi ły do szyb kiej lo -
ka li za cji po ża ru, któ ry na szczę ście
nie zdo łał roz prze strze nić się na po -
zo sta łą część obiek tu. Po stłu mie niu
ognia nad pa lo ne ele men ty wy po sa że -
nia miesz ka nia usu nię to na ze wnątrz
bu dyn ku i sys te ma tycz nie do ga sza no
wo dą. 

W po bli żu miej sca zda rze nia wy -
zna czo no lą do wi sko dla śmi głow ca
LPR. Le karz zde cy do wał o prze trans -
por to wa niu po szko do wa nej oso by
dro gą lot ni czą do spe cja li stycz nej pla -
ców ki me dycz nej. Po cał ko wi tym
uga sze niu po ża ru bu dy nek spraw -
dzo no urzą dze nia mi po mia ro wy -
mi – za gro żeń nie stwier dzo no. Ak -
cja stra ża ków trwa ła bli sko dwie go -
dzi ny. 

(AN KA)

KROTOSZYN

W pożarze poszkodowana została jedna osoba

22 ma ja, oko ło godz. 15.00, do sta -
no wi ska kie ro wa nia Ko men dan ta
Po wia to we go Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kro to szy nie wpły nę ło
zgło sze nie o śli skiej na wierzch ni
od cin ka dro gi po wia to wej na te re -
nie mia sta. Na tej uli cy do szło też
do ko li zji z udzia łem czte rech sa -
mo cho dów. 

Na uli cę Ście gien ne go, bo wła śnie jej
do ty czy ło zgło sze nie, naj pierw skie ro wa -
no je den za stęp z jed nost ki OSP Kro to -
szyn w ce lu prze pro wa dze nia roz po zna -
nia i pod ję cia ewen tu al nych dzia łań.
Po przy by ciu na miej sce stra ża cy stwier -
dzi li, iż na znacz nym od cin ku dro gi po -
wia to wej jezd nia na ca łej sze ro ko ści po -
kry ta jest sub stan cją ro po po chod ną. 

Jak wia do mo, śli ska na wierzch nia
stwa rza za gro że nie dla po jaz dów z uwa gi
na na głą utra tę przy czep no ści. Nic za tem

dziw ne go, że do szło tam do ko li zji czte -
rech sa mo cho dów z po wo du nie do sto so -
wa nia pręd ko ści do wa run ków pa nu ją -
cych na dro dze. 

Stra ża cy przy stą pi li do usu wa nia za -
gro że nia z dro gi. Z uwa gi na ska lę zda rze -
nia oraz wspo mnia ną ko li zję na miej sce
za dys po no wa no do dat ko wo za stęp z Jed -

nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie oraz po jaz dy z OSP Be ni ce i OSP Lu -
to gniew. W trak cie dzia łań trzech uczest -
ni ków ko li zji zgło si ło złe sa mo po czu cie,
w związ ku z czym udzie lo no im wspar cia
psy chicz ne go do cza su przy by cia służb
me dycz nych. 

Jed no cze śnie stra ża cy pro wa dzi li ak -
cję z uży ciem sor ben tu oraz pod ręcz ne go
sprzę tu bu rzą ce go, by zneu tra li zo wać za -
gro że nie. Po nad to w uszko dzo nych po jaz -
dach odłą czy li aku mu la to ry. 

Na stęp nie uczest ni ków zda rze nia
prze ka za no pod opie kę Ze spo łu Ra tow -
nic twa Me dycz ne go. Po prze pro wa dze -
niu szcze gó ło wych ba dań nie stwier dzo -
no pod staw do ho spi ta li za cji. Wspól ne
dzia ła nia jed no stek ochro ny prze ciw po -
ża ro wej, funk cjo na riu szy po li cji oraz za -
rząd cy dro gi, któ ry zor ga ni zo wał pia skar -
kę, przy nio sły za mie rzo ny re zul tat. Ak cja
trwa ła po nad 3,5 go dzi ny. (AN KA)

KROTOSZYN

Kolizja czterech pojazdów na śliskiej nawierzchni
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Kro to szyń ska po li cja ape lu je do se -
nio rów, aby ni gdy nie ufa li nie zna -
nym roz mów com, nie po da wa li ha -
seł do kont ban ko wych, pod żad nym
po zo rem nie po bie ra li go tów ki
z ban ku i nie prze ka zy wa li ich nie -
zna nym oso bom. To prze stęp cy czy -
ha ją cy na pie nią dze star szych lu dzi!

– Oszu ści, chcąc wy ko rzy stać
Wa szą do broć, pod szy wa ją się
pod róż ne oso by. Mo gą uda wać Wa -

szych naj bliż szych, któ rzy szyb ko po -
trze bu ją pie nię dzy, że by nie iść
do wię zie nia, gdyż spo wo do wa li wy -
pa dek, w któ rym ktoś ucier piał. Pod -
szy wa ją się pod funk cjo na riu szy po li -
cji, Cen tral ne go Biu ra Śled cze go,
uda jąc, że chcą uchro nić Wa sze pie -
nią dze, bo ktoś wła śnie wła mu je się
na Wa sze kon to ban ko we. W dzi siej -
szych cza sach mo gą oni pod szy wać
się rów nież pod an kie te rów do ko nu -
ją cych Na ro do we go Spi su Po wszech -

ne go w ce lu
p o  z y  s k a  n i a
Wa szych da -
nych oso bo -
wych – czy ta -
my w ape lu
kro to szyń skiej
po li cji.

W rze czy -
wi sto ści wszyst kie te hi sto rie są fik cją.
Ma ją one na ce lu do pro wa dzić do te -
go, by se nio rzy wy da li oszu stom pie -
nią dze. – Sza now ni Pań stwo, pa mię -
taj cie, że po li cja ni gdy nie bę dzie
chcia ła, że by ście prze ka zy wa li swo je
pie nią dze czy kosz tow no ści. (...) Ni -
gdy nie ufaj cie nie zna nym roz mów -

com, nie po da waj cie ha seł do kont
ban ko wych, pod żad nym po zo rem
nie po bie raj cie go tów ki z ban ku i nie
prze ka zuj cie ich nie zna nym oso bom.
To prze stęp cy czy ha ją cy na wa sze
pie nią dze Gdy spo tka cie się z ta ką sy -
tu acją, na tych miast roz łącz cie roz -
mo wę. Po wia dom cie praw dzi wą po -
li cję, dzwo niąc na nu mer alar mo -
wy 112 i zgła szaj cie każ dy ta ki przy -
pa dek – ape lu ją po li cjan ci. 

Pa mię taj my, iż tyl ko szyb ka re ak -
cja i czuj ność mo że przy czy nić się
do za trzy ma nia oszu stów, a co naj -
waż niej sze dzię ki te mu rów nież in ne
oso by nie stra cą oszczęd no ści swo je -
go ży cia. OPRAC. (AN KA)
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Jak po in for mo wał Urząd Miej ski
w Sul mie rzy cach, park przy uli cy
Strze lec kiej stał się miej scem spo -
tkań mło dzie ży, któ ra de wa stu je
mie nie. Oka zu je się, iż ak ty wan da li -
zmu są co raz częst sze i wi docz ne
na każ dym kro ku.

– To nie są już po je dyn cze in cy -
den ty, ale fa la znisz czeń. Wan da le
nie ma ją sza cun ku dla wspól nej prze -
strze ni, z któ rej ko rzy sta ją wszy scy
miesz kań cy. To, jak wy glą da na sze
oto cze nie, za le ży od nas sa mych i pa -
mię taj my szcze gól nie o tym, że
z miejsc ogól no do stęp nych ko rzy sta -

my wszy scy. Ape lu je my do Pań stwa,
aby ście nie by li obo jęt ni wo bec ak -
tów wan da li zmu, któ rych je ste ście

świad ka mi, gdyż obo jęt ność ozna cza
zgo dę na ta kie za cho wa nie. Je śli wi -
dzi cie Pań stwo ta kie dzia ła nia, pro si -
my o na tych mia sto wą re ak cję: kon -
takt do pra cow ni ków Urzę du Miej -
skie go al bo bez po śred nio na po li cję.
Szyb ka in ter wen cja po mo że uła twić
służ bom uję cie spraw cy – czy ta my
w urzę do wym ko mu ni ka cie.

War to przy po mnieć, iż ak ty wan -
da li zmu są ka ral ne. Zgod nie z ar ty ku -
łem 288 Ko dek su kar ne go, każ dy,
kto cu dzą rzecz (nie na le żą cą do nie -
go) nisz czy, uszka dza lub czy ni nie -
zdat ną do użyt ku, pod le ga ka rze po -
zba wie nia wol no ści od 3 mie się cy
do 5 lat. OPRAC. (AN KA)

SULMIERZYCE

Fala dewastacji w parku miejskim!

W Ze spo le Szkół Po nad pod sta wo -
wych nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to -
szy nie prze pro wa dzo no kon kurs
„Naj lep szy uczeń w za wo dzie”.
W szran ki sta nę li kel ne rzy. 

Do ry wa li za cji o ty tuł naj lep sze go
kel ne ra sta nę ło trzy na ścio ro uczniów. Ich
za da nia po le ga ły na roz wią za niu te stu
z wie dzy teo re tycz nej z za kre su ich za wo -
du oraz wy ka za niu się umie jęt no ścia mi
prak tycz ny mi. 

W dru giej czę ści zma gań uczest ni cy
mie li przy go to wać na kry cie sto łu dla

dwóch lub trzech osób, we dług wy lo so -
wa ne go ze sta wu zgod nie z do bra nym me -
nu, spo rzą dzić po tra wy i na po je, a tak że
pro fe sjo nal nie i in dy wi du al nie ob słu żyć
go ści z za sto so wa niem róż nych me tod
i tech nik ob słu gi. 

Po za cię tej ry wa li za cji zwy cięż czy nią
oka za ła się Alek san dra Kon ce wicz. Dru -
gie miej sce za ję ła San dra Chmie larz,
a trze cia lo ka ta przy pa dła Ju lii Bon dzior.
Kon kurs po ka zał, że ucznio wie są nie -
zwy kle kre atyw ni i ma ją wie le umie jęt no -
ści, któ re nie wąt pli wie bę dą im przy dat ne
w ka rie rze za wo do wej. (LE NA)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Rywalizacja kelnerów

OSZUSTWA

Policja apeluje do seniorów!
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12 ma ja roz po czę ły się za ję cia kom -
pu te ro we dla se nio rów po wy żej 65.
ro ku ży cia, miesz ka ją cych na te re nie
gmi ny Roz dra żew. 

Spo tka nia od by wa ją się w Szko le Pod -
sta wo wej w Roz dra że wie. Uczest ni cy za -
jęć po dzie le ni są na dwie gru py, li czą ce
po pięć osób, co po zwa la na za cho wa nie
wszel kich norm sa ni tar nych. Pro gram za -
jęć do sto so wa ny jest do moż li wo ści i umie -
jęt no ści osób w nich uczest ni czą cych. 

W ra mach 84-go dzin ne go kur su se -
nio rzy uczą się od pod staw prak tycz nej

ob słu gi kom pu te ra i smart fo na, ko rzy sta -
nia z In ter ne tu, w tym me diów spo łecz -
no ścio wych oraz ro bie nia za ku pów on li -
ne. 

Za ję cia ob ję te są pa tro na tem miej sco -
we go sa mo rzą du, a ich or ga ni za to rem jest
po znań ska Fun da cja Par ty cy pa cji Spo -
łecz nej. Kurs pro wa dzo ny jest w ra mach
pro gra mu „Cy fro wa Wiel ko pol ska”, fi -
nan so wa ne go ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „Cy fro wa
Pol ska na la ta 2014-2020”. 

(LE NA)

ROZDRAŻEW 

Zajęcia komputerowe dla seniorów

Po dłu giej prze rwie 17 ma ja star si
ucznio wie wresz cie mo gli wró cić
do na uki sta cjo nar nej. Ale nie tyl ko
z te go po wo du pierw szy dzień w mu -
rach szko ły był dla mło dzie ży z Ze -
spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych
nr 2 w Kro to szy nie wy jąt ko wy. 

Na uczniów ZSP nr 2 te go cze ka ła bo -
wiem pysz na nie spo dzian ka. A wszyst ko
za spra wą dy rek to ra pla ców ki – Ro ma na

Olej ni ka, a tak że wła ści cie la zna nej fir my
Tar czyń ski, któ ra prze ka za ła dla każ de go
ucznia sma ko ły ki w po sta ci kieł ba sek -ka -
ba no sów. Mło dzież mia ła więc uroz ma -
ico ne śnia da nie.

War to przy po mnieć, iż Ja cek Tar -
czyń ski – wła ści ciel wspo mnia nej fir -
my – jest ab sol wen tem ZSP nr 2 i jed no -
cze śnie ko le gą z ław ki szkol nej dy rek to ra
Olej ni ka. 

(AN KA)

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Smaczne przekąski dla uczniów

W kwiet niu Kro to szyń ska Bi blio te ka
Pu blicz na im. Ar ka de go Fie dle ra zor -
ga ni zo wa ła kon kurs pla stycz ny „Mo -
ja wy ma rzo na bi blio te ka”, któ ry był
skie ro wa ny do uczniów klas I -
-III szkół pod sta wo wych z te re nu
gmi ny. 18 ma ja na gro dzo no lau re -
atów za ba wy. 

Uczest ni cy mie li do wy ko na nia do -
wol ną tech ni ką jed ną pra cę pla stycz ną,
przed sta wia ją cą ich wy ma rzo ną, peł ną
po my słów i fan ta zji bi blio te kę. Wszyst kie
dzie ła zo sta ły wy sta wio ne w ho lu kro to -
szyń skiej książ ni cy na pierw szym pię trze. 

Pierw sze miej sce za jął Ja kub Ję drzej -
czyk, dru gą lo ka tę przy zna no Ada mo wi

Zie li chow skie mu, a trze cia po zy cja przy -
pa dła Ale xo wi Szy ma now skie mu. Po nad -
to wy róż nio no Le nę Igna siak, Ada ma We -
soł ka i Ame lię Pi sko rek.

Kon kurs miał na ce lu roz bu dze nie
za in te re so wań czy tel ni czych i ar ty stycz -
nych, po bu dze nie wy obraź ni i twór cze go
my śle nia. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Nagrodzono laureatów konkursu

Funk cjo na riu sze po li cji za trzy ma li
dwóch męż czyzn, któ rzy kra dli
w mar ke tach na te re nie po wia tu
kro to szyń skie go. Złodzieje mo gą
tra fić za krat ki na wet na pięć lat. 

18 ma ja po li cjan ci z Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go zła pa li na go rą cym uczyn ku
dwóch męż czyzn, któ rzy ra zem okra dli
mar ket. Znacz na część to wa ru po cho dzą -
ce go z kra dzie ży zo sta ła od na le zio na przez
kry mi nal nych w ba gaż ni ku po jaz du, któ -
rym po ru sza li się spraw cy. Jak wy ni ka
z usta leń, ich łu pem naj czę ściej pa dał al ko -
hol, ale tak że drob ne ar ty ku ły spo żyw cze.

– W to ku dal szych dzia łań ope ra cyj -
nych kry mi nal ni usta li li, że ci sa mi męż -
czyź ni już wcze śniej okra dli dwa in ne
mar ke ty. Oka za ło się, że łącz na war tość
skra dzio ne go to wa ru wy nio sła po nad 4
ty sią ce zło tych – mó wi Piotr Szcze pa -
niak, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to -

wej Po li cji w Kro to szy nie. Każ dy ze
spraw ców usły szał po dwa za rzu ty za po -
peł nie nie prze stęp stwa z art. 278 §1 Ko -
dek su kar ne go, za co gro zi ka ra do pię ciu
lat po zba wie nia wol no ści. Po nad to je den

z męż czyzn zo stał uka ra ny man da tem
w wy so ko ści 200 zło tych za po peł nie nie
wy kro cze nia z art. 119 Ko dek su wy kro -
czeń – kra dzie ży.

(AN KA)

Z POLICJI

Dwaj sprawcy okradali markety
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21 ma ja spo łecz ność Ze spo łu Szkół
Po nad pod sta wo wych nr 3 im. Ja na
Paw ła II w Kro to szy nie ob cho dzi ła
Dzień Pa tro na Szko ły. 

Ucznio wie ze bra li się ra no na dzie -
dziń cu szko ły, gdzie po uro czy stym wcią -
gnię ciu fla gi pań stwo wej na maszt głos za -

bra ła dy rek tor pla ców ki, Iza be la Kos sa -
kow ska. De le ga cja uczniów zło ży ła kwia -
ty i zni cze pod obe li skiem upa mięt nia ją -
cym świę te go Ja na Paw ła II. 

Po czę ści ofi cjal nej część mło dzie ży
wraz z opie ku na mi wy ru szy ła na rajd ro -
we ro wy. Przez wzgląd na sy tu ację epi de -
micz ną wy pra wa ta by ła swe go ro dza ju

za mien ni kiem Bie gu Pa pie skie go. Po zo -
sta li ucznio wie oraz na uczy cie le uda li się
do Ko ścio ła pw. Św. An drze ja Bo bo li,
gdzie uczest ni czy li w Mszy św. w in ten cji
szko ły, ce le bro wa nej przez ks. Sta ni sła wa
Trze cia ka, któ ry w na wią za niu do na uk
pa tro na szko ły wska zał na ko niecz ność re -
ali zo wa nia w co dzien nym ży ciu po słan -
nic twa mi ło ści bliź nie go i umie jęt no ści
prze ba cza nia do zna nych krzywd. 

Ucznio wie przy go to wa li rów nież
krót ką część ar ty stycz ną, przy po mi na jąc
naj waż niej sze wy da rze nia z ży cia pla ców -
ki. Zwró ci li uwa gę na te miej sca, któ re
zwią za ne są z po sta cią Ja na Paw ła II. Mło -
dzież przy po mnia ła też, iż w tym ro ku
mi ja 15 lat od po świę ce nia sztan da ru
szkol ne go, któ re go 8 paź dzier ni ka 2006
ro ku w Kra ko wie do ko nał kar dy nał Sta ni -
sław Dzi wisz. 

Po mszy za pa lo no zni cze przy po -
mni ku Ja na Paw ła II. Póź niej ucznio wie
wró ci li do szko ły na dal sze ob cho dy. Prze -
pro wa dzo no kon ku ren cje spor to we,
w któ rych ry wa li zo wa ła nie tyl ko mło -
dzież, ale i na uczy cie le. Po zma ga niach
wszy scy za sie dli do wspól ne go po czę -
stun ku, przy go to wa ne go przez uczniów. 

Pod czas Dnia Pa tro na Szko ły dy rek -
tor Kos sa kow ska pod kre śli ła, iż przez
ostat nie la ta dy rek cja oraz na uczy cie le
nie ustan nie pra cu ją nad kul ty wo wa niem
tra dy cji i wy cho wy wa niem uczniów
w du chu ide ałów Ja na Paw ła II. 

(LE NA)

ZSP NR 3 KROTOSZYN 

Święto patrona szkoły 
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Pod czas Ty go dnia Bi blio tek, któ ry
trwał od 8 do 15 ma ja, bi blio te kar ka
z fi lii nr 1 Kro to szyń skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej im. A. Fie dle ra spo ty ka ła
się z przed szko la ka mi i ucznia mi
Szko ły Pod sta wo wej nr 3 im. Ja na
Paw ła II z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi.

Na za ję ciach z kla są III Ste fa nia Ple wa
prze czy ta ła uczniom frag ment książ ki
Ro ma na Pi sar skie go pt. „O psie, któ ry jeź -
dził ko le ją”. Lek tu ra by ła oka zją do po ga -
dan ki na te mat przy jaź ni i przy wią za nia

oraz sza cun ku do zwie rząt. Na stęp ne go
dnia bi blio te kę od wie dzi ły dzie ci z gru py
przed szkol nej Pszczół ki. Przed szko la ki
wy słu cha ły wier szy Ma rii Ko nop nic kiej
i in nych pi sa rzy. Na der cie ka wy i za baw ny
wy dał im się im wier szyk M. Ko nop nic -
kiej „Pra nie”, po nie waż przed sta wia tę
czyn ność w nie zna ny dziś naj młod szym
spo sób – ręcz nie, my dłem. 

Ko lej ny dzień to spo tka nia z kla sa mi
IIc i IIIc. Uczniom pierw szej z nich bi blio -
te kar ka z książ ki „Mą dre baj ki” prze czy ta -
ła opo wia da nie „Nie po tra fię”. By ło ono
pre tek stem do dys ku sji o tym, że każ dy
ma ja kiś ta lent, że trze ba w sie bie uwie -
rzyć. Z ko lei ucznio wie kla sy IIIc wy słu -
cha li baj ki Ka ta rzy ny No wac kiej pt. „No -

wi zna jo mi Emil ki”. Dzie ci do wie dzia ły
się, jak po wsta je je dwab. 

OPRAC. (AN KA)

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Książki to skarbnice wiadomości
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13 ma ja ucznio wie kla sy IIIa Spo łecz -
nej Szko ły Pod sta wo wej przy stą pi li
do Ogól no pol skie go Te stu Trze cio kla -
si sty. Eg za min roz po czął się od obej -
rze nia baj ki te ra peu tycz nej, któ ra po -
mo gła po ko nać dzie ciom stres. 

Ucznio wie lo so wa li nu me ry miejsc,
w któ rych pi sa li eg za min. By ła to na miast -
ka te go, co ich cze ka w dal szym eta pie na -
uki. Eg za min po dzie lo ny był na trzy czę -
ści – z ję zy ka pol skie go, ma te ma ty ki
oraz – na stęp ne go dnia – z przy ro dy.

Po te ście na dzie ci cze ka ły pysz ne lo dy.
– Je ste śmy z uczniów bar dzo dum ni,

wy ka za li się wiel ką doj rza ło ścią w po stę -
po wa niu eg za mi na cyj nym. W sku pie niu
wy słu cha li za sad pa nu ją cych pod czas te -

stu. Stres pew nie nie był im ob cy, ale to
świet na mło dzież, ra dzą so bie wspa nia -
le – po wie dzia ła An na Pocz ta -Kacz ma -
rek, wy cho waw czy ni kla sy.

OPRAC. (AN KA)

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Trzecioklasiści zmagali się z testem
Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie prze -
pro wa dził lo kal ny etap wo je wódz kie -
go kon kur su „Wi told Pi lec ki. Bo ha ter
nie zwy cię żo ny”. Pierw sze miej sce za -
ję ła Ad rian na Bie der mann.

Za da niem uczest ni ków by ło sfor mu -
ło wa nie od po wie dzi na py ta nie – cze go
uczy mnie Wi told Pi lec ki? Wy po wiedź
mo gła się skła dać z nie wię cej niż 25 wy ra -
zów. Kon kurs or ga ni zo wa ny jest z oka -
zji – przy pa da ją cej w ma ju te go ro -
ku – 120. rocz ni cy uro dzin pol skie go bo -
ha te ra z okre su II woj ny świa to wej.

Pierw sze miej sce za ję ła Ad rian na Bie -
der mann, dru ga lo ka ta przy pa dła We ro -
ni ce Ad ler, a trze cia by ła Alek san dra Wał -
kow ska.

Kon kurs speł nił swo je za ło że nia,
gdyż sku tecz nie przy bli żył mło dym
oso bom wiel kie go pol skie go bo ha te ra,
ja kim nie wąt pli wie był Wi told Pi lec ki.
Mło dzież mia ła moż li wość wy cią gnąć
wnio ski z chwa leb ne go ży cio ry su rot -
mi strza i w ten spo sób za in spi ro wać się
do pra cy nad wła sną pa trio tycz ną po -
sta wą.

OPRAC. (AN KA) 

HUFIEC PRACY 15-2

Bohater niezwyciężony!



13Kształcenie



Sport14 WTOREK, 25 maja 2021

Tro je re pre zen tan tów KS Kro tosz ry -
wa li zo wa ło na 50-me tro wym ba se nie
na Ter mach Mal tań skich w Po zna niu
w Ogól no pol skich Za wo dach Pły wac -
kich „Po pra wia my re kor dy na Ter -
mach”. Każ dy z nich mo że się po -
chwa lić trze ma re kor da mi ży cio wy mi.

Im pre za przy cią gnę ła 660 za wod ni -
ków z 55 klu bów, m. in. z Po zna nia, War -
sza wy, Olsz ty na, Go rzo wa Wlkp., Byd -
gosz czy, Wro cła wia, Lu bli na. KS Kro tosz
re pre zen to wa li Ju lia Bie law na w ka te go -
rii 15 lat i star si, Ni co las Ję drze jak
w kat. 14 lat oraz Igor Ham rol w kat. 12
lat. Każ dy z nich po pra wił trzy swo je re -
kor dy ży cio we.

Ju lia za ję ła pią te miej sce na dy stan -
sie 50 m sty lem kla sycz nym (36,34 – re -
kord ży cio wy) i dzie wią te na 100 m sty -
lem kla sycz nym (1: 23,62 – re kord ży cio -
wy), a po nad to upla so wa ła się na 28. lo ka -
cie na 50 m sty lem mo tyl ko wym (37,38)

i na 35. w wy ści gu na 50 m sty lem do wol -
nym (32,57 – re kord ży cio wy).

Igor star to wał w trzech kon ku ren -
cjach i w każ dej zna lazł się na pią tej po zy -
cji, po pra wia jąc swój re kord ży cio wy.
Na 100 m sty lem kla sycz nym uzy skał
czas 1: 37,00, na 100 m sty lem grzbie to -
wym – 1: 23,64, a na 200 m sty lem

zmien nym – 3: 05,18. Ni co las był szó sty
na 100 m sty lem grzbie to wym
(1: 18,82 – re kord ży cio wy) oraz na 50 m
sty lem grzbie to wym (35,72 – re kord ży -
cio wy), a po za tym za jął 15. miej sce
na 50 m sty lem do wol nym (29,87 – re -
kord ży cio wy).

(AN KA)

PŁYWANIE

Poprawiali rekordy na Termach

18 ma ja w Szko le Pod sta wo wej nr 3
im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie go -
ścił Łu kasz Kacz ma rek. Siat karz,

któ ry zna lazł się w ka drze na Li gę
Na ro dów, wziął udział w tre nin gu
UKS Trój ka. 

Spo tka nie ze spor tow cem by ło wiel -
kim wy da rze niem dla spo łecz no ści szkol -
nej. Ucznio wie w wy ra zie uzna nia dla
zna ne go kro to szy nia ni na za je go osią gnię -
cia spor to we, m. in. za wy gra nie Li gi Mi -
strzów, zło ży li mu gra tu la cje i wrę czy li
kwia ty.

Łu kasz Kacz ma rek uczest ni czył
w tre nin gu Uczniow skie go Klu bu Spor -
to we go Trój ka, co na pew no by ło nie za po -
mnia nym prze ży ciem dla mło dych spor -
tow ców oraz cie ka wą lek cją dla ich tre ne -
rów. Siat karz prze ka zał szko le ko szul kę,
na któ rej zło żył swój pod pis. 

Po wspól nych roz mo wach i tre nin -
gu był oczy wi ście czas na zdję cia i au to -
gra fy. 

(LE NA)

SP NR 3 KROTOSZYN 

Trenowali z mistrzem

W dniach 14-15 ma ja w Pel pli nie
od był się tur niej kwa li fi ka cyj ny
do Mi strzostw Eu ro py U'15 w Za pa -
sach. W za wo dach star to wa li za pa -
śni cy z na sze go po wia tu. 

Mi strzo stwa Eu ro py do lat 15 od bę -
dą się w So fii w Buł ga rii w dniach 27-30
ma ja. W tur nie ju kwa li fi ka cyj nym w Pel -
pli nie do ry wa li za cji przy stą pi ło 358 za -
wod ni ków i za wod ni czek. Cel, czy li kwa -
li fi ka cja, był dla za pa śni ków trud ny
do osią gnię cia, gdyż prze pust kę na mi -
strzo stwa uzy ski wa li je dy nie zwy cięz cy
da nej ka te go rii wa go wej.

UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce re pre -
zen to wał Szy mon Gi ba sie wicz, któ ry wy -
wal czył brą zo wy me dal w kat. 62 kg. W za -
wo dach nie za bra kło też przed sta wi cie li

LKS Ce ra mik Kro to szyn. Naj le piej po ra -
dził so bie Se ba stian Fi lip czak star tu ją cy
w kat. 62 kg. Po nad to w za wo dach ry wa li -

zo wa li Ja kub Ka sprzak, Mi ko łaj Ro go wicz,
Ro bert Za koń ski, Ar tur Ga ler, Wik to ria
Le siń ska i Klau dia Mi ko łaj czyk. (LE NA)

ZAPASY

Turniej kwalifikacyjny do ME
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15 ma ja w Ło dzi od był się Tur niej
Kwa li fi ka cyj ny do Mi strzostw Pol ski
w Ka ra te Olim pij skim. Przed sta wi -
cie le UKS Sho dan Zdu ny wy wal czy li
czte ry me da le. 

Dla ka ra te ków by ła to ostat nia szan -
sa na za kwa li fi ko wa nie się do mi strzostw
Pol ski. Nic więc dziw ne go, że za wo dy
zgro ma dzi ły po nad 350 za wod ni ków
z ca łe go kra ju. Wal ki sta ły na bar dzo wy -
so kim po zio mie, a cięż ka pra ca, ja ką zdu -
now scy ka ra te cy wy ko nu ją na tre nin -
gach, za owo co wa ła czte re ma me da la mi
i kil ko ma lo ka ta mi tuż za po dium.  Naj le -
piej za pre zen to wał się Ja kub Ro mań ski,

któ ry zwy cię żył w ku mi te ju nio rów -
55 kg. Po nad to za jął dru gie miej sce w ka -
ta ju nio rów. Srebr ny me dal wy wal czył
tak że Mau ry cy Ma cia szek w ku mi te ju -
nio rów +76 kg. Na naj niż szym stop niu
po dium w ka ta mło dzie żow ców sta nę ła
Ka ta rzy na Tra fan kow ska.

Świet nie ra dzi li so bie rów nież in ni
ka ra te cy Sho da na. Na pią tych lo ka tach
zma ga nia ukoń czy li Eryk Szym czak (ku -
mi te ju nio rów młod szych -52 kg), Ma tyl -
da Ozga (ku mi te ju nio rek młod szych -54
kg), Ja kub For ma now ski (ku mi te ju nio -
rów -76 kg) oraz Dag ma ra Muj ta (ku mi te
mło dzie żow ców +61 kg). (LE NA)

KARATE

Dobre występy 
reprezentantów Shodana

Po cho dzą ca z Koź mi na Wlkp. Ju lia
Da ma sie wicz ma za so bą ko lej ne
uda ne star ty. Spor t smen ka wzię ła
udział w For mu la Ki te Spa in Se ries.

Pierw sze re ga ty z cy klu For mu la Ki te
Spa in Se ries od by ły się na Ma jor ce. Tam
Ju lia zwy cię ży ła w gro nie ko biet. Ko lej -
nym przy stan kiem by ło Pa la mos. W tych
za wo dach star to wa ło 49 za wod ni ków i za -
wod ni czek. W trak cie re gat pa no wa ły bar -
dzo trud ne wa run ki – sil ny wiatr po wo -
do wał, że do cho dzi ło do bar dzo wie lu
kraks. Nie ustrze gła się ich rów nież Ju lia,
któ ra nie ukoń czy ła ostat nie go wy ści gu.

By ły to pierw sze od dłuż sze go cza su za -
wo dy, w któ rych koź mi nian ka za ję ła miej -
sce tuż za po dium. 

W dniach 7-9 ma ja J. Da ma sie wicz
wy star to wa ła w trze ciej od sło nie For mu la
Ki te Spa in Se ries, tym ra zem w Wa len cji.
Koź mi nian ka za pre zen to wa ła się naj le -
piej spo śród Po la ków i upla so wa ła się
na dru giej lo ka cie w ry wa li za cji ko biet.
Po ko na ła ją je dy nie Ame ry kan ka Da nie la
Mo roz. Ty dzień póź niej ki te sur fe rzy
prze nie śli się do Ca stel lo. Tym ra zem Po -
la cy nie zdo by li żad ne go me da lu, choć by -
ło bar dzo bli sko. Ju lia znów zna la zła się
na czwar tym miej scu. (LE NA)

KITE BOARDING

Julia startowała w Hiszpanii
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W za le głej kon fron ta cji Pia sta Ko by -
lin z GKS -em Som pol no emo cji nie
bra ko wa ło. Pa dło aż sie dem go li,
z cze go trzy z rzu tów kar nych. Ko by li -
nia nie wy gra li 4: 3.

Od pierw sze go gwizd ka sę dzie go gra
by ła bar dzo cha otycz na. Wy nik w 26. mi -
nu cie otwo rzył Ja kub Smek ta ła, wy ko rzy -
stu jąc rzut kar ny, po dyk to wa ny przez ar -
bi tra po fau lu na Ja ku bie Sie pie. Chwi lę
póź niej go spo da rze zna ko mi cie ro ze gra li
sta ły frag ment gry, a pił kę do bram ki skie -
ro wał Adam Ku rza wa. 

Po zmia nie stron go ście pró bo wa li
od ro bić stra ty. W 60. mi nu cie sę dzia po -
dyk to wał dla nich je de nast kę, któ rą wy ko -
rzy stał Bar tosz Do ma niec ki. Od po wiedź
go spo da rzy by ła na tych mia sto wa. Na 3: 1
pod wyż szył Ma te usz Wa cho wiak po asy -
ście Ma cie ja Wa cho wia ka. Sześć mi nut
póź niej Da mian Ra taj czak po ko nał bram -
ka rza GKS -u ude rze niem z 20 me trów. 

Mi mo wy so kie go pro wa dze nia miej -
sco wych go ście nie od pusz cza li. W od stę -
pie za le d wie kil ku dzie się ciu se kund zdo -

by li dwie bram ki. Naj pierw do siat ki tra fił
Prze my sław Jan kow ski, a na stęp nie B. Do -
ma niec ki wy ko rzy stał ko lej ny rzut kar ny.
Zro bi ło się ner wo wo, bo przy jezd nym
bra ko wa ło już tyl ko jed ne go tra fie nia
do re mi su. Na szczę ście ko by li nia nie sku -
tecz nie się bro ni li i nie po zwo li li wy drzeć
so bie zwy cię stwa. 

(LE NA)

W śro dę Astra Kro to szyn ro ze gra ła
za le gły mecz wy jaz do wy z Pia stem
Cze ka nów. Go spo da rze wy gra li 3: 2.

W pierw szej po ło wie miej sco wi zde -
cy do wa nie prze wa ża li, co udo ku men to -
wa li dwo ma tra fie nia mi. W 18. mi nu cie
wy nik spo tka nia otwo rzył Pa weł Kor czak
cel nym strza łem z dy stan su. Krót ko
przed prze rwą Bar tosz Zmy ślo ny pod -
wyż szył pro wa dze nie, wy ko rzy stu jąc sy -
tu ację sam na sam z kro to szyń skim bram -
ka rzem. 

W dru giej od sło nie go spo da rze nie co
się cof nę li i po zwo li li ry wa lom na roz gry -
wa nie ak cji. Mi mo te go w 52. mi nu cie
po raz trze ci zna leź li dro gą do bram ki
Astry. Po je dy nek z na szym gol ki pe rem
wy grał Se ba stian Smo la rek. Nie dłu go po -
tem ar bi ter po dyk to wał rzut kar ny dla go -
ści. Z 11 me trów bram ka rza Pia sta po ko -

nał Ma te usz Zie miań ski. W 83. mi nu cie
Adam Sta szew ski strze lił ko lej ne go go la
dla kro to szy nian. W tym sa mym cza sie
bo isko mu siał opu ścić Pa tryk Łu czak, któ -
ry zo stał uka ra ny czer wo ną kart ką. W sa -
mej koń ców ce Astra mia ła jesz cze szan sę
na wy rów na nie, lecz pił ka mi nę ła bram kę
miej sco wych. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Porażka Astry w Czekanowie
PIŁKA NOŻNA

Siedem goli w meczu Piasta

PIAST KOBYLIN – GKS SOMPOLNO
4:3 (2:0)

BRAMKI:

1:0 – Jakub Smektała (26' karny)

2:0 – Adam Kurzawa (32)

2:1 – Bartosz Domaniecki (60' karny)

3:1 – Mateusz Wachowiak (61)

4:1 – Damian Ratajczak (67)

4:2 – Przemysław Jankowski (72)

4:3 – Bartosz Domaniecki (73' karny)

PIAST: Wojtkowiak – Frąckowiak (60'

Wciórka), A. Kurzawa, Wosiek, Siepa, Ma.

Wachowiak, D. Snela, K. Snela, Smektała,

Ratajczak, Mt. Wachowiak (74' K.

Wachowiak)

PIAST CZEKANÓW – ASTRA
KROTOSZYN 3:2 (2:0)

BRAMKI: 
1:0 – Paweł Korczak (18)
2:0 – Bartosz Zmyślony (42)
3:0 – Sebastian Smolarek (52)
3:1 – Mateusz Ziemiański (62' karny)
3:2 – Adam Staszewski (83)
ASTRA: Jarysz – Nasalski, Brink,
Skrzypniak, Olejnik, Budziak, Błażejczak,
Łuczak, Reyer, Czołnik (75' Staszewski),
Ziemiański
CZERWONA KARTKA: Patryk Łuczak (83)

W za le głym me czu kla sy okrę go wej
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. po ko nał
na wy jeź dzie 2: 1 GKS Grę ba nin. Koź -
mi nia nie tra cą tyl ko punkt do li de ra
li gi – Ja ro ty II Ja ro cin Wi ta szy ce. 

Go ście od po cząt ku pro wa dzi li grę
i re gu lar nie prze by wa li na po ło wie prze -
ciw ni ków. Ale go spo da rze wy ko rzy sta li
jed ną z nie licz nych szans i wy szli na pro -
wa dze nie.

Po zmia nie stron koź mi nia nie na dal
prze wa ża li. Wy śmie ni tą szan sę na wy -
rów na nie miał Krzysz tof Cza bań ski, ale
nie wy ko rzy stał rzu tu kar ne go. W 70. mi -
nu cie spo tka nia so lo wą ak cją po pi sał się
Mar cin Szym ko wiak, któ ry po mi nię ciu
obroń ców umie ścił pił kę w siat ce. Kil ka
mi nut póź niej K. Cza bań ski zre ha bi li to -
wał się za zmar no wa ną je de nast kę, po ko -
nu jąc bram ka rza GKS -u strza łem gło wą
po do gra niu Woj cie cha Ka miń skie go. 

– To był praw dzi wy thril ler! Kon se -
kwent nie do gra li śmy ostat nie kil ka na ście
mi nut me czu i to my zgar nia my waż ne
trzy punk ty. To by ło bu du ją ce zwy cię -

stwo i po kaz na sze go cha rak te ru – sko -
men to wał Łu kasz Ko nop ka, za wod nik
Bia łe go Or ła.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Punkt straty do lidera
GKS GRĘBANIN – BIAŁY ORZEŁ

KOŹMIN WLKP. 1:2 (1:0)
BRAMKI: 
1:0 – (32)
1:1 – Marcin Szymkowiak (70)
1:2 – Krzysztof Czabański (79)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Konopka,
Maciejewski (65' Roszczak), Hajdasz,
Kamiński (78' Rój), Skowroński,
Nowakowski (50' Ratyński), Szymkowiak,
Borowczyk, Namysłowski, Czabański 
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W so bo tę Astra Kro to szyn zmie rzy ła
się z KS Opa tó wek. Mecz od by wał
się w bar dzo nie sprzy ja ją cych wa -
run kach at mos fe rycz nych. To jed nak
nie prze szka dza ło pod opiecz nym
Krzysz to fa Go ści nia ka, któ rzy za apli -
ko wa li ry wa lom aż sie dem go li, tra -
cąc przy tym za le d wie jed ne go. 

W 25. mi nu cie na pro wa dze nie wy -
szli go spo da rze. Po za gra niu z rzu tu wol -
ne go pił kę do bram ki skie ro wał Da wid
Gał czyń ski. Póź niej na bo isku ist nia ła już
tyl ko dru ży na Astry. Strze lec ki po pis kro -
to szy nian w 29. mi nu cie roz po czął Łu -
kasz Bu dziak, tra fia jąc do siat ki po da le -
kim za gra niu Mak sy ma Ish chu ka. Dwie
mi nut póź niej z dy stan su nie do obro ny
ude rzył Ma te usz Mi zer ny. Jesz cze
przed prze rwą po krót kim ro ze gra niu
rzu tu roż ne go pił ka do tar ła do Ł. Bu dzia -
ka, a ten prze lo bo wał bram ka rza Opa tów -
ka. 

Po zmia nie stron Astra na dal do mi -
no wa ła, co udo ku men to wa ła ko lej ny mi
tra fie nia mi. W 65. mi nu cie sy tu ację sam
na sam z bram ka rzem wy ko rzy stał Oskar

Re bel ka. Na 5: 1 pod wyż szył M. Ish chuk,
któ ry mi nął gol ki pe ra i bez pro ble mu
umie ścił fut bo lów kę w bram ce. Nie dłu go
po tem na li stę strzel ców wpi sał się Adam
Sta szew ski po po da niu Fi li pa Brin ka.
Dzie ła znisz cze nia do peł nił ten, któ ry za -
czął, czy li Ł. Bu dziak, wy gry wa jąc po je dy -
nek z bram ka rzem miej sco wych.

(LE NA) 

PIŁKA NOŻNA

Wielkie zwycięstwo Astry

KS OPATÓWEK – ASTRA

KROTOSZYN 1:7 (1:3)

BRAMKI:

1:0 – Dawid Gałczyński (25)

1:1 – Łukasz Budziak (29)

1:2 – Mateusz Mizerny (31)

1:3 – Łukasz Budziak (43)

1:4 – Oskar Rebelka (65)

1:5 – Maksym Ishchuk (73)

1:6 – Adam Staszewski (77)

1:7 – Łukasz Budziak (87)

ASTRA: Jarysz – Brink, Nasalski, Jankowski,

Mizerny, Ishchuk, Staszewski, Budziak,

Rebelka, Praczyk, Reyer

W so bo tę Piast Ko by lin zmie rzył się
na wy jeź dzie z SKP Słup ca. Li der V li -
gi nie dał szans na szej dru ży nie, zwy -
cię ża jąc aż 5: 0.

Od po cząt ku by ło wia do mo, że kon -
fron ta cja z ze spo łem zaj mu ją cym pierw -
sze miej sce w ta be li bę dzie dla ko by li nian
bar dzo trud na. Piast bo wiem po je chał
na to spo tka nie w osła bio nym skła dzie,
gdyż kil ku za wod ni ków mu sia ło pau zo -
wać za kart ki.

Go spo da rze otwo rzy li wy nik w 15.
mi nu cie, kie dy to sę dzia po dyk to wał dla
nich rzut kar ny za za gra nie rę ką. Do pił ki
pod szedł Mi chał Lo renc ki i ude rze niem
z 11 me trów po ko nał ko by liń skie go
bram ka rza. Kil ka mi nut póź niej po strza -
le Pio tra Wit kow skie go Słup ca pro wa dzi -
ła już 2: 0. Nim mi nę ło pół go dzi ny me -
czu, a li der jesz cze po więk szył prze wa gę
za spra wą Łu ka sza Mi cha la ka. 

Po zmia nie stron ob raz gry się nie
zmie nił. Go ście nie mie li ar gu men tów, by
prze ciw sta wić się ry wa lom, któ rzy nie za -
do wo li li się trzy bram ko wym pro wa dze -
niem. W 68. mi nu cie po szyb kiej kontrze
w sy tu acji sam na sam z gol ki pe rem Pia sta

zna lazł się Szy mon Szczę sny i by ło 4: 0.
Ten sam gracz dzie sięć mi nut póź niej za -
li czył dru gie tra fie nie moc nym ude rze -
niem pod po przecz kę. 

– Po je cha li śmy na mecz bar dzo osła -
bie ni pau za mi za kart ki. Go spo da rze wy -
gra li zde cy do wa nie i za słu że nie pro wa -
dzą w ta be li – sko men to wał Szy mon Wo -
siek z Pia sta.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Lider nie dał szans Piastowi
SKP SŁUPCA – PIAST KOBYLIN 

5:0 (3:0)
BRAMKI: 
1:0 – Michał Lorencki (15' karny)
2:0 – Piotr Witkowski (22)
3:0 – Łukasz Michalak (28)
4:0 – Szymon Szczęsny (68)
5:0 – Szymon Szczęsny (78)
PIAST: Wojtkowiak – Siepa, Wosiek, A.
Kurzawa, Frąckowiak (78' Lisiak), Wciórka,
Smektała, K. Snela, Ma. Wachowiak, M.
Kurzawa, Mt. Wachowiak (71' K.
Wachowiak)

Dru ży na Bia łe go Or ła Koź min Wlkp.
nie zwal nia tem pa. W nie dzie lę nasz
ze spół zmie rzył się z Gro mem Go li na
na wy jeź dzie. Koź mi nia nie od nie śli
ko lej ne zwy cię stwo. 

Od po cząt ku go ście mie li optycz ną
prze wa gę. Nie prze kła da ło to się jed nak
na ilość sy tu acji strze lec kich. W pierw szej
po ło wie je dy ny gol padł po rzu cie kar -
nym. W 21. mi nu cie za wod nik Gro mu
sfau lo wał w ob rę bie szes nast ki Krzysz to fa
Ra tyń skie go i sę dzia po dyk to wał je de -
nast kę, któ rą wy ko rzy stał Krzysz tof Cza -
bań ski. Nie ste ty, kon tu zjo wa ny K. Ra tyń -
ski mu siał opu ścić bo isko. 

Po prze rwie Or ły po szły za cio sem
i w 51. mi nu cie na 2: 0 pod wyż szył Oskar
Ma cie jew ski, po ko nu jąc bram ka rza strza -
łem gło wą. Kwa drans przed koń cem re -
zul tat kon fron ta cji zna ko mi tym ude rze -
niem usta lił Ja kub Kę sy.

– Pod su mo wu jąc, był to sła by mecz
w na szym wy ko na niu. Ze wzglę du
na kiep ski stan mu ra wy mie li śmy pro ble -
my z ata kiem po zy cyj nym, jak i z kon -
stru owa niem ak cji, co prze ło ży ło się

na sy tu acje bram ko we. Zgar nia my trzy
punk ty i za po mi na my o tym spo tka -
niu – oce nił Adam Zie liń ski, tre ner Bia łe -
go Or ła. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Kolejna wygrana Orłów
GROM GOLINA – BIAŁY ORZEŁ

KOŹMIN WLKP. 0:3 (0:1)
BRAMKI: 
0:1 – Krzysztof Czabański (21' karny)
0:2 – Oskar Maciejewski (51)
0:3 – Jakub Kęsy (76)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski,
Roszczak, Konopka, Maciejewski, Ratyński
(35' Nowakowski), Skowroński (85' Lis),
Szymkowiak (65' Hajdasz), Borowczyk,
Namysłowski, Czabański (60' Kęsy)


