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� NASZE AKCJE

Wyłoniono laureatkę
konkursu Pszczółki

Czytaj na str. 3

� KULTURA

Kult z Kazikiem
Staszewskim 
na krotoszyńskiej scenie

Czytaj na str. 4

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
i URODA

Czytaj na str. 8-9

� U SĄSIADÓW

Wieści z powiatu milickiego

Czytaj na str. 12

� SPORT

Patrycji Adamkiewicz

droga na igrzyska

Czytaj na str. 15

� SPORT

Astra, Piast i Biały Orzeł

rozpoczęły nowy sezon

Czytaj na str. 16

DZIŚ W NU ME RZE 

POD NASZYM PATRONATEM

Nie lada gratka dla miłośników
amerykańskiej motoryzacji

20 sierp nia chło piec wraz ro dzi ca mi
wy ru szy li z lot ni ska w War sza wie
do Sta nów Zjed no czo nych. Są peł ni
na dziei na po zy tyw ne za koń cze nie
ope ra cji Ala na, któ ry cier pi na po -
waż ną wa dę ser ca. Po byt w Ame ry -
ce mo że po trwać na wet 6 ty go dni. 

Ro dzi ce Ala na prze ży li już ogrom ną
tra ge dię. W 2016 ro ku stra ci li cór kę. Los
po sta no wił ich nie oszczę dzać i ze słał ko -
lej ny cios. By li bar dzo szczę śli wi, kie dy do -
wie dzie li się, że spo dzie wa ją się dziec ka.
Pod czas ba dań pre na tal nych oka za ło się
jed nak, że ich sy nek uro dzi się z wa dą ser -
ca – ano ma lią Eb ste ina. Le ka rze ostrze ga -
li, aby przy go to wać się na naj gor sze.

Ala nek uro dził się 27 lu te go 2018 ro -
ku. Mi mo wa dy ser ca otrzy mał 10 punk -
tów w ska li Ap gar. Pierw sze trzy ty go dnie
swe go ży cia spę dził na od dzia le kar dio lo -
gii dzie cię cej. Tam ro dzi na do świad czy ła

cięż kich chwil. Alan prze żył epi zod czę -
sto skur czu nad ko mo ro we go, któ ry
na szczę ście ustą pił sa mo ist nie.

Ano ma lia Eb ste ina to wa da do ty czą -
ca za staw ki, któ ra jest znie kształ co na
i znaj du je się w nie wła ści wym miej scu.
W przy pad ku Ala na pra wą część ser ca
two rzy gi gan tycz ny przed sio nek i mi kro -
sko pij na pra wa ko mo ra ser ca. Na pierw -

szy rzut oka nie wi dać, że chło piec zma ga
się z tak cięż ką cho ro bą. Jest po god nym
i ener gicz nym dziec kiem. Pod czas wy sił -
ku si nie ją mu jed nak usta. Ro dzi ce ca ły
czas pil nu ją, aby się nie for so wał. Na ser -
dusz ko źle wpły wa tak że upał czy wszel -
kie in fek cje.

Je dy ną szan są dla chłop ca jest ope ra -
cja. W Pol sce ża den z le ka rzy się jej nie po -
dej mie. Wy ko nu je się ją jed nak w Sta nach
Zjed no czo nych. Wy star czy tyl ko jed na
ope ra cja, aby na pra wić wa dę ser dusz ka
Alan ka. Ro dzi na chłop ca tra fi ła pod opie -
kę pro fe so ra Jo se da Si lvy, któ ry spe cja li -
zu je się w le cze niu ano ma lii Eb ste ina.
Z ra cji ogrom nych kosz tów zwią za nych
z ope ra cją, le cze niem, za kwa te ro wa niem
oraz trans por tem me dycz nym, utwo rzo -
no zbiór kę, a tak że pro wa dzo no li cy ta cje
na por ta lu spo łecz no ścio wym Fa ce bo ok.
Dzię ki wie lu lu dziom o do brych ser cach
szyb ko uda ło się ze brać ca łą po trzeb ną
kwo tę – po nad 870 ty się cy zło tych.
Niemoż li we sta ło się moż li we! Ala nek
jest już w USA. Cze ka my za tem na ko lej -
ne do bre wie ści zza oce anu. (FE NIX)

CHARYTATYWNIE

Alan już za oceanem!

Czytaj na str. 6
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Za le d wie kil ku let nia dziew czyn ka
usły sza ła prze ra ża ją cą dia gno zę. By
ją ura to wać, ko niecz ny jest kosz tow -
ny za bieg w Hisz pa nii. 

Ka ri na Czer niaw ska ma 6 lat i po cho -
dzi z Ukra iny. Hi sto ria jej cho ro by roz po -
czę ła się od nie wiel kiej ra ny w oko li cy ko -
ści ogo no wej. Ro dzi ce nie ba ga te li zo wa li
ob ja wu i nie mal na tych miast uda li się
do le ka rza. Ten jed nak nie do strzegł ni -
cze go nie po ko ją ce go. 

Z cza sem uszko dze nie cia ła po więk -
sza ło się i wy glą da ło co raz go rzej. Za nie -
po ko je ni opie ku no wie od wie dza li wie lu
chi rur gów, za nim zde cy do wa no się po sta -
wić dia gno zę. Wia do mość by ła bar dzo da -
le ka od opty mi stycz nej. Ma ła Ka rin ka
oka za ła się je dy nym pa cjen tem na Ukra -
inie cho ru ją cym na hi stio cy to zę Er dhe -
ima -Che ste ra – bar dzo rzad ką do le gli -
wość ukła du krwio no śne go. Le ka rze

w kra ju nie by li w sta nie pod jąć się le cze -
nia 6-lat ki. Zdru zgo ta ni ro dzi ce mu sie li
szu kać po mo cy za gra ni cą.

Po na wią za niu kon tak tu z kli ni ką
w Bar ce lo nie po now nie zdia gno zo wa no
dziew czyn kę. Wy kry to wów czas sar co -
mę – mię sa ka tka nek mięk kich, no wo -
twór zło śli wy. Le cze nie jest jed nak bar dzo
kosz tow ne, wy ma ga po nad 400 tys. zł.

Bez sil ni ro dzi cie le wie rzą w do bre ser ca.
Na ra tu nek Ka ri ny uru cho mio no zbiór kę
na por ta lu sie po ma ga. pl (www. sie po ma -
ga. pl/dla -ka rin ki). Wpłat moż na do ko ny -
wać prze le wem lub SMS -em. Ist nie je też
opcja prze ka za nia 1% po dat ku na rzecz
dziew czyn ki. Do tej po ry zgro ma dzo no
nie co po nad 1/6 wy ma ga nych fun du szy. 

(MS)

CHARYTATYWNIE

Niespełna roczne życie
wycenione na 9,5 mln zł

Ma lut ka Ja go da Mi cha lak słab nie
z dnia na dzień. Tyl ko naj droż szy lek
na świe cie mo że za trzy mać cho ro -
bę, na któ rą cier pi dziew czyn ka.

Zdia gno zo wa nie SMA 1 – rdze nio we -
go za ni ku mię śni – jest dla dziec ka i je go ro -
dzi ców jak wy rok. Ta ki nie ste ty usły sza ła
ma ma kil ku mie sięcz nej Ja gód ki z po wia tu
ka li skie go. Pierw sze ozna ki, że dzie je się
coś złe go, po ja wi ły się po oko ło pół ro ku
od na ro dzin. W prze ci wień stwie do ró wie -
śni ków dziew czyn ka nie przy bie ra ła na wa -
dze, a si ły wręcz z niej ula ty wa ły. Ćwi cze -
nia nie przy no si ły po żą da nych re zul ta tów.
Po ob ser wa cji i sze re gu ba dań po twier dzo -
no oba wy – cho ro ba w swo jej naj gor szej
for mie, któ ra mo że spo wo do wać utra tę
moż li wo ści ru chu i od dy cha nia. 

W ten spo sób roz po czę ła się dra ma -
tycz na wal ka bar dzo mło dej isto ty. Ja gód -
ce prze pi sa no re fun do wa ny lek, po da wa -
ny do krę go słu pa, któ ry po ma ga za trzy -
my wać roz wój za bu rzeń. Do tej po ry
dziew czyn ka otrzy ma ła czte ry daw ki, jed -
nak żad na ich licz ba nie po zwo li na peł ne
wy le cze nie. Każ de po da nie me dy ka men -
tów wią że się na to miast ze stra chem oraz
go dzi na mi bo le snych ćwi czeń. 

Kosz mar dla ro dzi ny po wstrzy mać
mo że tyl ko te ra pia ge no wa, nie re fun do -

wa na w Pol sce. Po wo du je ona zmia nę ko -
du ge ne tycz ne go, dzię ki cze mu or ga nizm
za czy na pro du ko wać biał ko po trzeb ne
mię śniom. Spe cy fik da ją cy na dzie ję jest
jed nak nie wy obra żal nie dro gi – kosz tu je
bo wiem oko ło 9,5 mln zł. Uzbie ra nie ta -
kiej kwo ty wy ma ga wie lu do brych serc,
dla te go pro wa dzo ne są licz ne dzia ła nia
na rzecz Ja gód ki. W Ka li szu i oko li cach
od by wa ją się zbiór ki do pu szek, fe sty ny,
kier ma sze i kon cer ty cha ry ta tyw ne.
Dziew czyn ka zo sta ła pod opiecz ną fun da -
cji Bre ad of Li fe oraz sie po ma ga. pl. Utwo -
rzo no też zbiór kę na por ta lu Do bry Klik
oraz li cy ta cje w gru pie na Fa ce bo oku. 

Ak cję na rzecz Ja go dy wsparł tak że
re pre zen tant Pol ski, siat karz gra ją cy
w ZA KSIE Kę dzie rzyn -Koź le – Łu kasz
Kacz ma rek, prze ka zu jąc na li cy ta cję ko -
szul kę z au to gra fa mi za wod ni ków ka dry
na ro do wej. Ce na wy wo ław cza wy no si -
ła 100 zł, jed nak bły ska wicz nie zo sta ła
wie lo krot nie prze bi ta. Li cy to wać moż na
do koń ca wrze śnia. Za ten gest or ga ni za -
to rzy zbió rek są wdzięcz ni pod pi sa nym
siat ka rzom, Ł. Kacz mar ko wi oraz je go
ma mie, pa ni Ewie. 

Za chę ca my do włą cze nia się w zbiór -
kę ogrom nej kwo ty pie nię dzy na rzecz
ma łej Ja gód ki!

(MS)

CHARYTATYWNIE

Kosztowny zabieg w Barcelonie jedyną szansą
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11 sierp nia w miej sco wo ści Cha chal -
nia (gmi na Zdu ny) do szło do wy pad -
ku dro go we go. Na uli cy Kro to szyń -
skiej sa mo chód oso bo wy ude rzył
w płot. Kie row ca zbiegł z miej sca zda -
rze nia. Na za jutrz zgło sił się na po li cję.

Na ak cję wy sła no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to -
szy nie, je den z Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej w Zdu nach oraz pa trol po li -
cji. – Na miej scu usta lo no, że sa mo -
chód oso bo wy ude rzył w ogro dze nie,
na któ rym znaj do wa ła się skrzyn ka

ga zo wa. Na szczę ście nie ule gła ona
uszko dze niu. Roz bi ty po jazd po zo -
sta wio no na po bli skim par kin gu. Ca -
ły te ren zo stał za bez pie czo ny – mó -
wił st. kpt. To masz Pa try as, rzecz nik
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Stra ży
Po żar nej w Kro to szy nie.

Kie row cy sa mo cho du nie by ło
na miej scu wy pad ku, w związ ku
z czym po li cja roz po czę ła po szu ki wa -
nia. – Ta bli ce re je stra cyj ne sa mo cho -
du mar ki Sa ab wska zu ją, że spraw ca
po cho dzi spo za po wia tu kro to szyń -
skie go. Po li cjan ci usta li li, że kie ru ją cy
po jaz dem z nie zna nych przy czyn

stra cił pa no wa nie nad sa mo cho dem,
w wy ni ku cze go ude rzył w płot po se -
sji. Na stęp nie po zo sta wił au to na po -
bli skim par kin gu i zbiegł pie szo
w kie run ku Zdun. Po wstęp nych roz -
mo wach ze świad ka mi uda ło się
wska zać oso bę kie ru ją cą – po in for -
mo wał st. asp. Piotr Szcze pa niak, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie. 

Na stęp ne go dnia kie row ca sam
zgło sił się na po li cję. Po stę po wa nie
w tej spra wie pro wa dzą funk cjo na riu -
sze po ste run ku w Zdu nach.

(FE NIX)

CHACHALNIA

Samochód uderzył w ogrodzenie posesji

Do bar dzo nie bez piecz nej sy tu acji
do szło nie daw no na te re nie sta wów
przy sta ni cy węd kar skiej w Sła wo -
szo wi cach. 18-let ni miesz ka niec Mi -
li cza, po uprzed nim za bra niu – bez
zgo dy wła ści cie la – sa mo cho du oso -
bo we go mar ki Ford, po je chał nim
na te ren sta ni cy. Ma ło te go, kie ru ją -
cy był pi ja ny i prze wo ził w sa mo cho -
dzie ko le gę oraz ma ło let nią ko le żan -
kę. Nie bez piecz ny rajd za koń czył się
w sta wie. Na szczę ście ni ko mu nic
się nie sta ło. 

Fe ral nej no cy o godz. 3.30 po li cja
otrzy ma ła zgło sze nie, że gru pa mło -
dych lu dzi ja dą ca sa mo cho dem oso -
bo wym mar ki Ford wje cha ła do sta -
wu przy sta ni cy węd kar skiej w Sła wo -
szo wi cach. Na miej sce na tych miast
udał się za dys po no wa ny przez dy żur -
ne go pa trol po li cji, któ re mu znaj du ją -
cy się tam węd ka rze prze ka za li uję te -
go przez nich mło de go męż czy znę,
bę dą ce go jed ną z osób ja dą cych for -
dem. Był to 18-let ni miesz ka niec Mi -
li cza, któ ry w chwi li za trzy ma nia
znaj do wał się w sta nie nie trzeź wo ści.
Ba da nie wy ka za ło u nie go 0,9 pro mi -
la al ko ho lu.

– Z re la cji węd ka rzy wy ni ka ło, że
tej no cy na te re nie sta wu przy sta ni cy

węd kar skiej od by wa ły się za wo dy
węd kar skie, a uczest ni cy znaj do wa li
się na swo ich sta no wi skach przy sta -
wie. Oko ło go dzi ny 3.15 za uwa ży li
sa mo chód oso bo wy, któ ry z du żą
pręd ko ścią wje chał na te ren sta ni cy
węd kar skiej – wbrew za ka zo wi. Na -
stęp nie, ja dąc gro blą mię dzy sta wa -
mi, zmu sił węd ka rzy do uciecz ki
na brzeg sta wu. W koń cu au to ze śli -
zgnę ło się ze skar py i wje cha ło czę -
ścio wo do wo dy. Węd ka rze za uwa ży -
li, że z po jaz du wy sia da dwóch mło -
dych męż czyzn i dziew czy na. Uda ło
im się ująć i przy trzy mać do przy jaz -
du po li cji jed ne go z mło dzień ców,
na to miast po zo sta ła dwój ka zdo ła ła
uciec – po in for mo wał asp. szta bo wy

Ra fał Rad ny z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Mi li czu.

Funk cjo na riu sze prze wieź li za -
trzy ma ne go 18-lat ka do Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Mi li czu, gdzie zo -
stał osa dzo ny w aresz cie do wy trzeź -
wie nia i wy ko na nia nie zbęd nych
czyn no ści pro ce so wych. Usta lo no
rów nież da ne per so nal ne po zo sta łych
osób bio rą cych udział w zda rze niu.

– By li to 18-let ni miesz ka niec
Mi li cza oraz 15-let nia miesz kan ka
gmi ny Mi licz. Oso by te zo sta ły za -
trzy ma ne w go dzi nach ran nych i do -
wie zio ne do ko men dy w Mi li czu.
W wy ni ku prze pro wa dzo nych czyn -
no ści pro ce so wych usta lo no, że to
uję ty na miej scu przez węd ka rzy 18-
la tek kie ro wał sa mo cho dem. Wcze -
śniej za brał po jazd bez py ta nia wła ści -
cie la, wie dząc, gdzie znaj du ją się klu -
czy ki. Na do miar złe go, wsia da jąc
do au ta, znaj do wał się w sta nie nie -
trzeź wo ści. Usły szał już za rzu ty krót -
ko trwa łe go uży cia po jaz du i kie ro wa -
nia sa mo cho dem w sta nie nie trzeź -
wo ści. Oprócz te go od po wie za pro -
wa dze nie au ta bez upraw nień.
Na szczę ście ta nie bez piecz na eska pa -
da nie za koń czy ła się tra gicz nie – po -
wie dział R. Rad ny.

(FE NIX)

NA SYGNALE

Młodzieńcze wybryki mogły skończyć się tragicznie

KONKURS

Laureatka wyłoniona!

Kon kurs „Mój wy ma rzo ny po kój”,
zor ga ni zo wa ny przez Mar ket Bu dow -
la ny Pszczół ka Kro to szyn, do biegł
koń ca. Zwy cięż czy nią zo sta ła Ja ga
Wie leb ska. 

To jej pra ca naj bar dziej przy pa dła
do gu stu ko mi sji kon kur so wej. – Wszyst -
kie pra ce by ły fan ta stycz ne i spodo ba ły
nam się tak bar dzo, że dla resz ty uczest ni -
ków przy go to wu je my na gro dy po cie sze -
nia – oznaj mi li or ga ni za to rzy.

Przy po mnij my, że kon kurs skie ro wa -
ny był do uczniów klas I -III szkół pod sta -

wo wych. Aby wziąć udział, na le ża ło wy -
ko nać pra cę pla stycz ną przed sta wia ją cą
wy ma rzo ny po kój. 

Dla zwy cięz cy prze wi dzia no re mont
po ko ju dzie cię ce go, któ ry wy ko na ją Mar -
ket Bu dow la ny Pszczół ka oraz Daf -Mal
Da riusz Fa bia now ski, o war to ści 2500 zł,
łóż ko dzie cię ce o war to ści 1000 zł, ufun -
do wa ne przez Sa lon Me blo wy BE TA, vo -
ucher o war to ści 500 zł na za kup lam py
do po ko ju oraz lamp ki na biur ko od A -T
Kro to szyn, biur ko dzie cię ce o war to -
ści 400 zł, ufun do wa ne przez Ado mix. 

(AN KA)
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W mi nio ną so bo tę na kro to szyń -
skim ryn ku od by ła się dru ga w tym
ro ku od sło na kon cer tów z cy klu
WIĘC WIEC! Gwiaz dą wie czo ru był
ze spół KULT z Ka zi kiem Sta szew -
skim na cze le. Ja ko sup port wy stą pi -
li kro to szyń scy ar ty ści – Pan Prze ci -
nek & Ze spół De pre syj ny. Or ga ni za -
to rem im pre zy był Kro to szyń ski
Ośro dek Kul tu ry.

Pan Prze ci nek & Ze spół De pre syj ny
są do sko na le zna ni mi ło śni kom mu zy ki
z po wia tu kro to szyń skie go i Wiel ko pol -
ski. Ich utwo ry by ły obec ne na li stach
prze bo jów wie lu roz gło śni ra dio wych. Ja -
ko jed ni z nie wie lu zna leź li się na świa to -
wej li ście The Hi sto ry of Ja mes Joy ce Mu -
sic – Ada pta tions, In ter pre ta tions and In -
spi ra tions. Wszyst ko to za spra wą utwo ru
Fin ne gans Wa ke. 

Obec nie w skład gru py wcho dzą
Mar cin Szyn drow ski – wo kal, gi ta ra, Ma -
ciej R. Hof f mann – bas, Mar ta Wie czo -
rek -Ra taj czyk – skrzyp ce, Mar cin „Żu kis”
Żak – per ku sja, Prze my sław „Ru bik” Wie -
czo rek – kla wi sze. Ze spół gra mu zy kę
z po gra ni cza al ter na tyw nej po ezji śpie wa -

nej i roc ka. W swo ich utwo rach, ta kich
jak choć by „Ćma”, „Włó czę ga”, „Cia ło”
czy „Pol ska”, po ru sza czę sto te mat pro ble -
mów eg zy sten cjal nych jed nost ki. Na so -
bot ni wy stęp ar ty ści przy nie śli fla gi Pol ski
oraz Unii Eu ro pej skiej, su ge ru jąc pu blicz -
no ści głę bo ką re flek sje na te mat trud nej

sy tu acji, w jakiej zna la zła się Eu ro pa.
Na ze spół KULT przy by ły tłu my fa nów.
Ka zik Sta szew ski, wy stę pu ją cy na sce nie
już pra wie 40 lat, za śpie wał dla kro to -
szyń skich wi dzów ta kie prze bo je, jak
na przy kład „Pol ska”, „Ba ra nek” czy „Kró -
lo wa ży cia”. 

Od sa me go po cząt ku ist nie nia KULT
swo je in spi ra cje mu zycz ne czer pie z punk
roc ka i no wej fa li. Wy róż nia się cha rak te -
ry stycz nym, roz po zna wal nym brzmie -
niem kla wi szy i in stru men tów dę tych,
a tak że wo ka lem i czę sto pro wo ka cyj ny -
mi tek sta mi Ka zi ka Sta szew skie go. Ar ty -
sta czę sto w utwo rach po ru sza te ma ty po -
li tycz ne i spo łecz ne. Każ dy, kto przy był
na so bot ni kon cert, z pew no ścią te go nie
ża łu je. 

(FE NIX)

WIĘC WIEC!

Kazik porwał krotoszyńską publiczność!

KOŹMIN WLKP

Przebudowa skrzyżowania zakończona 

Ja kiś czas te mu za koń czy ły się pra -
ce zwią za ne z prze bu do wą skrzy żo -
wa nia ulic Bo rec kiej, Ja na Paw -
ła II i Jó ze fa Mar ciń ca w Koź mi nie
Wlkp. Te raz z pew no ścią jest tam
bez piecz niej dla użyt kow ni ków ru -
chu dro go we go.

Mo der ni za cję sy gna li za cji świetl nej
w ob rę bie ca łe go skrzy żo wa nia sfi nan so -

wa ły po po ło wie gmi na Koź min Wlkp.
i Wiel ko pol ski Za rząd Dróg. Cał ko wi ty
koszt in we sty cji wy niósł 150 ty się cy zło -
tych. Na uli cy Ja na Paw ła II po wstał do -
dat ko wy pas ru chu do skrę tu w pra wo,
w kie run ku Bor ku Wlkp. Na ca łym skrzy -
żo wa niu wy ko na no in te li gent ną sy gna li -
za cję świetl ną oraz ste ro wa ne w ra mach
niej przej ścia na uli cach Ja na Paw ła II, Jó -
ze fa Mar ciń ca i Bo rec kiej. (LE NA)

ROZDRAŻEW

Ulica Dworcowa po modernizacji

12 sierp nia miał miej sce od biór tech -
nicz ny prze bu do wy uli cy Dwor co wej
w Roz dra że wie. Wy ko na no na -
wierzch nię as fal to wą jezd ni na dłu -
go ści 265 me trów, chod ni ki i zjaz dy
do po se sji z kost ki be to no wej. 

Zro bio no tak że no wy pas par kin go -
wy oraz – z od zy ska ne go bru kow -
ca – zjazd do by łe go fol war ku. Na ob ję -
tym prze bu do wą od cin ku za mon to wa no

li nię oświe tle nia ulicz ne go wraz z sze ścio -
ma lam pa mi. Za dba no rów nież o bez pie -
czeń stwo pie szych po przez wy ko na nie
trzech przejść z na wierzch nią do ty ko wą,
uła twia ją cą po ru sza nie się oso bom nie wi -
do mym i nie do wi dzą cym. Jest też ka na li -
za cja od wad nia ją ca dro gę z od pro wa dze -
niem do Ro wu Roz dra żew skie go. Koszt
in we sty cji wy niósł 739 066,82 zł. Na je -
sień za pla no wa no na sa dze nie zie le ni
wzdłuż tej uli cy. (FE NIX)

KROTOSZYN
Zgłoś propozycję
do budżetu
Od 9 sierp nia moż na zgła szać wła sne
pro jek ty w Kro to szyń skim Bu dże cie
Oby wa tel skim 2022. Pod czas czerw -
co wej se sji Ra da Miej ska jed no gło śnie
przy ję ła uchwa łę w spra wie po wsta nia
bu dże tu oby wa tel skie go. 

– Mam na dzie ję, że to spo wo du je
wzrost ak tyw no ści miesz kań ców i stwo rzy
moż li wość po zy ski wa nia do dat ko wych
pie nię dzy na ma łe, ale po trzeb ne pro jek -
ty – oznaj mił wów czas bur mistrz Kro to -
szy na. Ideą bu dże tu oby wa tel skie go jest re -
al ny wpływ miesz kań ców na ich oto cze nie.
W pierw szej edy cji gmi na Kro to szyn prze -
zna czy na to za da nie 150 000 zł.

Pro jek ty moż na zgła szać na spe cjal nie
przy go to wa nej do te go ce lu plat for mie in -
ter ne to wej (https://kro to szyn. kon sul ta -
cjejst. pl/). Dla osób bez do stę pu in ter ne to -
we go kro to szyń ska bi blio te ka przy go to wa ła
sta no wi sko w Bi blio tecz nym Cen trum
Mul ti me dial nym (ul. Be nic ka 9). (AN KA)
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W so bo tę, 21 sierp nia, przy sa li wiej -
skiej w Ku kli no wie zor ga ni zo wa no im -
pre zę pod na zwą „Mu zy ko wa nie z pa sją”.
Przy do brej po go dzie i świet nej at mos fe -
rze na sce nie wy stą pi ło wie le za pro szo -
nych ze spo łów lu do wych. Or ga ni za to -
rem wy da rze nia by ło sto wa rzy sze nie „ku -
KLI Nów” z do fi nan so wa niem Urzę du
Miej skie go w Ko by li nie.

Uczest ni ków im pre zy po wi ta li
Bar ba ra Go ści niak oraz Woj ciech Sty -

bur ski, ży cząc do brej za ba wy. Na sce -
nie za pre zen to wa ły się Or kie stra Dę -
ta z Ko by li na, chór Ce cy lia z Sul mie -
rzyc, Ła giew ni cza nie, Mło dzi Du -
chem, Fa mi lia z Ku kli no wa, Lu to -
gnie wia cy, Ka pe la z Kli na oraz so list -
ka Wik to ria Ski ba

– Im pre za pro mo wa ła mu zy kę
na ży wo, bez play bac ków. Wy stę pu -
ją ce ze spo ły śpie wa ły a cap pel la lub
z akom pa nia men tem in stru men tów.
Na za koń cze nie mu zy cy z or kie stry

dę tej oraz Ka pe li z Kli na stwo rzy li ze -
spół, któ ry przy gry wał go ściom
do tań ca. By ła to świet na za ba wa dla
in stru men ta li stów, któ rzy mu sie li
bez wcze śniej sze go przy go to wa nia,
im pro wi zu jąc, po ra dzić so bie z pio -
sen ka mi – mó wi Bar ba ra Go ści niak. 

Każ dy ze spół otrzy mał pa miąt ko -
wy pu char oraz na gro dę rze czo wą.
Go ście zo sta li po czę sto wa ni zu pą,
kieł ba ska mi z ogni ska, sa łat ka mi, chle -
bem ze smal cem, ka wą i ciast ka mi.

Wy stę py od by ły się na sce nie, któ -
rą w ubie głym ro ku po zy ska ło sto wa -
rzy sze nie „ku KLI Nów” w ra mach
pro jek tu „Ra zem na sce nie”, współ fi -
nan so wa ne go przez sa mo rząd wo je -

wódz twa wiel ko pol skie go. Kwo ta do -
fi nan so wa nia wy nio sła 10 ty się cy zło -
tych. – Chce my sce nę roz bu do wać,
aby na wet or kie stra mo gła się na niej
zmie ścić. Po raz pierw szy uży li śmy jej

pod czas kon cer tu cha ry ta tyw ne go,
któ ry od był się w Ko by li nie. Pla nu je -
my też za ku pić za da sze nie – oznaj -
mia przed sta wi ciel ka sto wa rzy sze nia
„ku KLI Nów”. (FE NIX)

KUKLINÓW

Muzykowanie z pasją
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7 sierp nia od by ły się uro czy sto ści ku
czci pa tro na Zie mi Koź miń skiej – św.
Waw rzyń ca. Wzię li w nich udział
przed sta wi cie le lo kal nych władz, stra -
ża cy z OSP, człon ko wie brac twa kur -
ko we go, du chow ni oraz wie lu miesz -
kań ców Koź mi na Wlkp. i oko lic.

Jak co ro ku zor ga ni zo wa no pro ce -
sję z fi gu rą św. Waw rzyń ca, któ ra ru -
szy ła o go dzi nie 18.30 z pla cu przy Ko -
ście le pw. Św. Sta ni sła wa. Uczest ni cy

prze ma sze ro wa li uli ca mi mia sta, od -
ma wia jąc mo dli twy i śpie wa jąc pie śni
ko ściel ne. Na Sta rym Ryn ku od pra wio -
na zo sta ła Msza św., w trak cie któ rej
przy po mnia no bo ga tą bio gra fię św.
Waw rzyń ca. Mó wio no o obo wiąz kach,
ja kie wy ni ka ją z fak tu by cia ka to li kiem
i na śla dow cą pa tro na Zie mi Koź miń -
skiej. Głów ny ce le brans, ks. Grze gorz
Ku rzaj, w ka za niu prze ka zał wier nym
wia rę w du cho wą moc Bo że go Sło wa,
któ re do da je nam na co dzień si ły i ro -

dzi do bro. Ka za nie mia ło pa trio tycz ny
wy miar i sku pia ło się wo kół od po wie -
dzi na py ta nia „skąd na sza wia ra i skąd
nasz ród?”.

Św. Waw rzy niec jest pa tro nem bi -
blio te ka rzy, win nic, ku cha rzy, pie ka -
rzy, uczniów, stu den tów, ubo gich, ad -
mi ni stra to rów, stra ży po żar nych,
wszyst kich za wo dów, któ re są bez po -
śred nio zwią za ne z ogniem. Wzy wa no
go ja ko orę dow ni ka w cho ro bach reu -
ma tycz nych, przy bó lach ple ców.

W iko no gra fii przed sta wia się go ja ko
dia ko na w stro ju dia koń skim z kra tą,
na któ rej był mę czo ny, z Ewan ge lią
i krzy żem – ja ko roz da ją ce go jał muż nę
ubo gim (to reb ka na pie nią dze), z pal -
mą mę czeń stwa. Li tur gicz ny ob chód
ku czci św. Waw rzyń ca, dia ko na i mę -
czen ni ka, przy pa da na 10 sierp nia i ma
ran gę świę ta. Z je go bio gra fii zna my
bar dzo ma ło fak tów. Praw do po dob nie
uro dził się w III wie ku w nie wiel kiej
osa dzie Lo ret, nie da le ko mia sta Hu esca
w Hisz pa nii. Z prze ka zów zo sta ła za -
cho wa na je go mę czeń ska śmierć w Rzy -
mie na roz ża rzo nej do czer wo no ści kra -
cie, któ ra w iko no gra fii sta no wi je go
atry but. (FE NIX)

Na Bieżąco6 WTOREK, 24 sierpnia 2021

UROCZYSTOŚCI

Święto patrona Ziemi Koźmińskiej

W mi nio ny week end przy sta dio nie
we Wro cła wiu od był się VIII Mię dzy -
na ro do wy Zlot Po jaz dów Ame ry kań -
skich Ame ri can Cars Ma nia. Wy da -
rze nie przy cią gnę ło tłu my mi ło śni -
ków mo to ry za cji ro dem z USA.

Uczest ni cy im pre zy mie li oka zję
obej rzeć za rów no kla sycz ne, pięk nie
od re stau ro wa ne sa mo cho dy, jak i no -
wo cze sne ma szy ny, mo to cy kle, truc -
ki oraz po jaz dy mi li tar ne. Wy sta wie
po jaz dów zza oce anu to wa rzy szy ło
wie le in nych atrak cji przy go to wa nych
dla pu blicz no ści. 

Dla naj młod szych zor ga ni zo wa -
no za ba wy edu ka cyj ne, a ich ma my
mo gły zmie nić swo ją sty li za cję na pi -

nup girl, zgod nie z ame ry kań ski mi
tren da mi mo dy pierw szej po ło wy
ubie głe go wie ku. Przy tej oka zji zor -

ga ni zo wa no wy bo ry Miss Pi nup
AMC 2021. Głów ny mi na gro da mi
by ły po byt w Pre zy denc kim Apar ta -
men tow cu w Ja ro sław cu, bi let na rejs
ame ry kań skim ka ta ma ra nem po Od -
rze we Wro cła wiu oraz pro fe sjo nal na
se sja zdję cio wa z ame ry kań skim kla -
sy kiem. 

Na te re nie im pre zy utwo rzo no
stre fy za baw dla dzie ci i zróż ni co wa -
ne sto iska ga stro no micz ne. Każ dy
miał moż li wość za ku pu pa mią -
tek – ko szu lek, po du szek, kub ków,
ma gne sów – nie tyl ko z obec nej, ale
rów nież z po przed nich edy cji Ame ri -
can Cars Ma nii. Dla od wie dza ją cych

przy go to wa no spe cjal ną ta bli cę,
na któ rej każ dy mógł zło żyć swój pod -
pis ja ko pa miąt kę uczest nic twa w zlo -
cie. Przy go to wa no licz ne kon kur sy,
a na gro da mi by ły m. in. sa mo cho dy
Ford LTD Crown Vic to ria z 1985 ro -
ku czy Ford Mu stang GT.

Pro wa dzą cym VIII edy cję Ame ri -
can Cars Ma nii był Ja kub Bie -
lak – współ za ło ży ciel i za rzą dza ją cy
Aka de mią Bez piecz nej Jaz dy w War -
sza wie, po dróż nik, dzien ni karz mo -
to ry za cyj ny, pre zen ter pro gra mów
o te ma ty ce bez pie czeń stwa jaz dy
i mo to ry za cji na ka na le TVN TUR -
BO – „Jaz da pol ska”, „Jaz da nie po -
lska”, „K2 – kie row ców dwóch”, „Wy -
pad z kra ju”, au tor pro gra mu „Ho mo

Mo to ri cus” i pro jek tu www.ho mo -
mo to ri cus.pl. 

Nie za bra kło tak że go ści spe cjal -
nych, jak choć by Wło dzi mierz Zien -
tar ski, zna ny pol ski dzien ni karz, spe -
cja li zu ją cy się w dzie dzi nie mo to ry za -
cji. – Ta im pre za mu si być. Przy po -
mi na wszyst kim, któ rzy ko cha ją sa -
mo cho dy, że trze ba ostro wal czyć
o to, by nikt nie za po mniał, że praw -
dzi wa, wspa nia ła i mon stru al na mo -
to ry za cja na ro dzi ła się w Sta nach
Zjed no czo nych. Ta le gen da ame ry -
kań skiej mo to ry za cji mu si trwać
i trwa dzię ki Ame ri can Cars Ma nii.
Przy cią ga nie sa mo wi cie du żo wi -
dzów i jed no cze śnie ma mnó stwo
ser ca do tych wspa nia łych po jaz dów.
Nie ma dru giej ta kiej im pre zy – wy -
po wie dział się dzien ni karz na ofi cjal -
nej stro nie or ga ni za to ra.

(FE NIX)

POD NASZYM PATRONATEM

Nie lada gratka dla miłośników amerykańskiej motoryzacji
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18 sierp nia Pau li na Po ta rzyc ka z Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie oraz przed sta wi cie le ostrow -
skie go od dzia łu Okrę go we go In spek -
to ra tu Pra cy w Po zna niu prze pro wa -
dzi li dzia ła nia pro fi lak tycz ne pod na -
zwą „Bez pie czeń stwo na wsi”. 

Rol ni cy bio rą cy udział w ak cji otrzy -
ma li ga dże ty oraz ma te ria ły edu ka cyj ne
do ty czą ce bez pie czeń stwa pod czas prac
na po lu czy w go spo dar stwie. Przy po -
mnia no im o pod sta wo wych za sa dach
bez pie czeń stwa w trak cie żniw, jak
i po nich, a tak że o pra wi dło wym za bez -

pie cze niu ma szyn w ce lu unik nię cia wy -
pad ków w cza sie pra cy. 

Szcze gól ną uwa gę zwró co no
na dzie ci i mło dzież, któ ra czę sto po ma -
ga w pra cach po lo wych. Na le ży pa mię -
tać, że mło dzi lu dzie ma ją mniej sze do -
świad cze nie w tym za kre sie i po win ni
wy ko ny wać tyl ko drob ne pra ce w ra -
mach po mo cy, za wsze pod okiem do ro -
słych. Szcze gól ną uwa gę trze ba zwró cić
na naj młod sze dzie ci, któ re czę sto ba wią
się na po dwór ku przy znaj du ją cych się
tam ma szy nach rol ni czych. Pa mię taj my,
aby urzą dze nia by ły od po wied nio za bez -
pie czo ne i unie ru cho mio ne. Ni gdy nie
zo sta wiaj my ma łych dzie ci bez opie ki.
To na do ro słych spo czy wa od po wie dzial -
ność za ich bez pie czeń stwo. 

Aby unik nąć wy pad ków, któ re bar -
dzo czę sto by wa ją tra gicz ne w skut -
kach, pa mię taj my o od po wied nim za -
pla no wa niu wy ko ny wa nych prac,
o prze rwie na od po czy nek oraz roz sąd -
nym i po waż nym po dej ściu do za sad
bez pie czeń stwa.

(FE NIX)

BEZPIECZEŃSTWO

Profilaktyka w rolnictwie

W ostat ni dzień lip ca na te re nie ba -
se nu przy ul. Ogro dow skie go w Kro -
to szy nie od by ło się edu ka cyj ne spo -
tka nie w ra mach ak cji „Krę ci mnie
bez pie czeń stwo nad wo dą”. Uczest -
ni cy wy da rze nia do wie dzie li się wie -
le na te mat za gro żeń wy stę pu ją cych
nad wo dą. 

„Krę ci mnie bez pie czeń stwo nad wo -
dą” to ogól no pol ska ak cja in for ma cyj no -
-edu ka cyj na. Jej bez po śred ni mi ad re sa ta -
mi są głów nie dzie ci i mło dzież, ale rów -

nież oso by do ro słe. In for ma cje są skie ro -
wa ne tak że do pod mio tów pro wa dzą cych
dzia łal ność w za kre sie re kre acji wod nej
i wy po czyn ku. 

Pod czas spo tka nia z użyt kow ni ka mi
kro to szyń skie go ba se nu po li cjan ci przy -
po mnie li o pod sta wo wych za sa dach bez -
piecz ne go ko rzy sta nia z akwe nów oraz
o za ka zach i ka rach, ja kie moż na otrzy -
mać w przy pad ku ich nie prze strze ga nia.
W przed się wzię ciu wzię li też udział stra -
ża cy oraz ra tow ni cy wod ni, któ rzy po ka -
za li, jak na le ży się za cho wać, kie dy ma my

do czy nie nia z sy tu acją za gra ża ją cą ży ciu
w przy pad ku to nię cia i ura zu krę go słu pa. 

Uczest ni cy spo tka nia mo gli
pod okiem spe cja li stów wy ko nać na fan -
to mie re su scy ta cję krą że nio wo -od de cho -
wą. Dzie ci bra ły rów nież udział w róż -
nych kon kur sach, za któ re zo sta ły na gro -
dzo ne upo min ka mi. Naj więk szą atrak cją
dla naj młod szych oka zał się pies o imie -
niu Hon da, któ ry tak że uczest ni czył
w za ję ciach. 

Ko men da Po wia to wa Po li cji w Kro to -
szy nie kie ru je sło wa po dzię ko wa nia

do Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie, Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie, Wod -

ne go Ochot ni cze go Po go to wia Ra tun ko -
we go oraz gru py Szu ka my i Ra tu je my. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Bądźmy bezpieczni nad wodą
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WAKACJE

Koźmińskie dzieciaki
kochają zwierzaki

Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Koź mi nie
Wlkp. tra dy cyj nie przy go to wa ła dla
swo ich uczniów atrak cyj ne pro po zy -
cje na wa ka cyj ny wy po czy nek.
W tym ro ku pół ko lo nie zor ga ni zo wa -
no pod ha słem „Koź miń skie dzie cia -
ki ko cha ją zwie rza ki”.

W pół ko lo niach w lip cu bra ło
udział 25 uczniów klas I -VII. Uczest ni cy
po zna wa li zwy cza je zwie rząt do mo wych,
le śnych oraz tych, któ re miesz ka ją na te re -
nie dżun gli.

W trak cie wi zy ty u we te ry na rza dzie -
ci usły sza ły wie le cen nych rad do ty czą -
cych te go, jak zaj mo wać się swo imi ulu -
bień ca mi. Po nad to go ści ły w skle pie zoo -
lo gicz nym. 

Wiel ką fraj dą był po byt we wro cław -
skim ZOO. Eg zo tycz ne zwie rzę ta czy ko -
lo ro we ry by za chwy ci ły wszyst kich. Z ko -
lei pod czas po by tu uczniów w le śni czów -
ce, do któ rej wy bra li się ro we ra mi, le śni -
czy przed sta wił im miesz kań ców na szych
la sów. Opo wie dział o ich zwy cza jach, ob -
ja śniał, jak roz po znać po śla dach ro dzaj
zwie rzę cia, przy po mniał za sa dy za cho wa -
nia się w le sie.

W stad ni nie ko ni w Her ma no wie
uczest ni cy mo gli po dzi wiać te pięk ne
zwie rzę ta oraz ich dżo ke jów. Mie li też

oka zję po jeź dzić brycz ką i zjeść smacz ną
kieł ba skę upie czo ną nad ogni skiem.

Po nad to w trak cie pół ko lo nii ucznio -
wie gra li w spraw no ścio wą grę „Cha os”,
uczest ni czy li w za ję ciach pla stycz nych
i mu zycz nych, a tak że pro fi lak tycz nych,
na któ rych roz ma wia no o zdro wiu, ak -
tyw no ści fi zycz nej i ży ciu bez uży wek.

Nad pra wi dło wym prze bie giem pół -
ko lo nii czu wa ły kie row nik Ma rze -
na Adam kie wicz oraz kre atyw ne opie kun -
ki – Ma rze na Tom czak, Iza be la Kaź mier -
czak, An na Fi li piak, Agniesz ka Ma ry niak,
Do ro ta Bie law na i Mag da le na Du bisz.

Uczest ni cy pół ko lo nii otrzy ma li dy -
plo my i upo min ki. Let ni wy po czy nek był
współ fi nan so wa ny z bu dże tu gmi ny Koź -
min Wlkp. 

– Na sza szko ła przy go to wa ła dla
dzie ci let ni wy po czy nek. W tym ro ku
zde cy do wa li śmy się na kre atyw ne pół ko -
lo nie. Po zdal nej edu ka cji był to czas bar -
dzo wy cze ki wa ny ze wzglę du na kon takt
z ró wie śni ka mi, re kre ację i ak tyw ny wy -
po czy nek. Cie szę się, że ka dra pe da go -
gicz na przy go to wa ła tak atrak cyj ną ofer tę
wy po czyn ku, a dzie ci mo gły ode tchnąć
po tru dach ro ku szkol ne go – sko men to -
wał Ja cek Za wod ny, dy rek tor koź miń skiej
Je dyn ki.

(AN KA)
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Po 12 la tach za wo dy rol kar skie wró -
ci ły do Kro to szy na. No wy ska te park
na Bło niu oka zał się ide al nym miej -
scem do zma gań w jeź dzie agre syw -
nej. Za wo dy At the La ke Jam wy grał
To masz Przy by lik.

Zlo ka li zo wa ny na Bło niu obiekt był
w ubie gły week end moc no eks plo ato wa -
ny. W so bo tę stał się przy stan kiem do ry -
wa li za cji ska te rów, a dzień póź niej od by ły
się tam II eli mi na cje Mi strzostw Pol ski
w Jeź dzie Agre syw nej na Rol kach. Pierw -
szy etap miał miej sce 31 lip ca na Ska te
Are nie w Gdań sku. Ry wa li za cja w Kro to -
szy nie to czy ła się o pu lę na gród o łącz nej
war to ści 10 ty się cy zło tych.

Zwy cięz cą zo stał To masz Przy by lik.
Za nim upla so wał się Pa tryk Pilch,
a na naj niż szym stop niu po dium sta nął
Se ba stian Dżbik. Do dat ko wą na gro -
dę – za wy ko na nie naj cie kaw sze go tric -

ku – przy zna no Kry stia no wi Za rzecz -
ne mu. 

Or ga ni za to rzy za wo dów po dzię ko -
wa li za stwo rze nie świet ne go obiek tu i za -
po wie dzie li po now ną wi zy tę w nie da le -
kiej przy szło ści. Po wrót At the La ke Jam
do Kro to szy na po dłu gich 12 la tach miał
dla mi ło śni ków te go ty pu zma gań wy -
miar sen ty men tal ny. 

Fa ni eks tre mal nej jaz dy na rol kach
po win ni za re zer wo wać so bie pierw szy
week end wrze śnia. Wte dy bo wiem
w No wej So li od bę dzie się fi nał mi -
strzostw Pol ski. (MS) 

ROLKI

Rywalizowali w jeździe agresywnej

SKATEBOARDING

Najlepsi skaterzy gościli 
w Krotoszynie

W so bo tę, 14 sierp nia, od był się szó -
sty etap De sko rol ko we go Pu cha ru
Pol ski 2021. Pol scy na śla dow cy To -
ny'ego Haw ka ry wa li zo wa li w kil ku
ka te go riach.

Zma ga nia w Kro to szy nie roz po czę ły
dru gą po ło wę te go rocz nych za wo dów.
Cykl pu cha ro wy skła da się bo wiem
z dzie się ciu przy stan ków. Ry wa li za cja to -
czy się w ka te go riach U'16, girls oraz
open. Do dat ko wą na gro dę moż na zdo być
za za pre zen to wa nie naj lep sze go tric ku
w wy zna czo nym cza sie. 

Im pre za na no wym obiek cie w na -
szym mie ście ścią gnę ła nie tyl ko oko licz -
nych miesz kań ców, ale też wie lu ki bi ców
te go spor tu spo za re gio nu. Za wod ni cy za -
dba li o to, by do star czyć licz nie zgro ma -
dzo nej pu blicz no ści wie lu wra żeń. Na -
gro dy pie nięż ne oraz rze czo we dla naj lep -
szych za gwa ran to wa li spon so rzy – gmi na

Kro to szyn, So xsto ry, Ne rvo us Strong
Com pa ny, Et nies Pol ska oraz VW Plich -
ta – fun da tor ty go dnio we go wy jaz du
VW Ca li for nią. 

Za naj lep sze tric ki wy róż nio no Ra fa -
ła Mo dran kę oraz Ma te usza Oku łę. W ry -
wa li za cji do lat 16 zwy cię żył Da wid Peł ka,
dru gi był Ja kub Lew czuk, a trze cie miej -
sce za jął Bra jan Zie liń ski. Spe cjal ne wy -
róż nie nie przy zna no tak że Ryś ko wi Su li -
mie. W gro nie dziew cząt trium fo wa ła
Wa nes sa Cu ry ło, wy prze dza jąc We ro ni kę
Cho ro mań ską i Jo an nę Mi kę. W ka te go rii
open naj lep szy oka zał się An drzej Pa le ni -
ca, a za nim upla so wa li się Jan Ja ro sze wicz
i Ma te usz Oku ła.

Pol skim ska te rom po zo sta ły czte ry
pu cha ro we przy stan ki. Jesz cze w sierp niu
ich po pi sy moż na bę dzie oglą dać w Skar -
ży sku -Ka mien nej. We wrze śniu na to -
miast po ja wią się w Kra ko wie, Ło dzi oraz
Ka to wi cach. (MS)
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SULMIERZYCE

Podziękowano 
rolnikom za ich trud

15 sierp nia w Sul mie rzy cach od by ła
się uro czy sta do żyn ko wa Msza św. Go -
spo da rza mi te go rocz ne go świę ta by li
Ka ta rzy na i Ka rol Gi ba sie wi czo wie. 

W trak cie uro czy sto ści po świę co no
wie niec oraz chleb do żyn ko wy. O opra wę
mu zycz ną za dbał chór Ce cy lia pod dy rek -
cją Mał go rza ty Wy soc kiej, a wy strój oł ta -
rza wzbo ga co ny zo stał kwia ta mi i wa rzy -
wa mi od m. in. Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych „Przy szłość” w Sul mie rzy -
cach. Pięk ny wie niec do żyn ko wy wy ko -
na ły pa nie z miej sco we go Ko ła Go spo dyń
Wiej skich. 

W swo im prze mó wie niu bur mistrz
Da riusz Dę bic ki dzię ko wał wszyst kim
rol ni kom i tym, któ rzy pra cu ją na rzecz
rol nic twa, dział kow com czy pszcze la -
rzom, za te go rocz ny trud. – Sza nu je my
rol ni ków, sza nu je my ich cięż ką pra cę
i za wsze ma my na uwa dze to, że pra cu -
ją bez wzglę du na po rę ro ku. Ich rytm
co dzien nej pra cy to rytm wy ni ka ją cy
z na tu ry – mó wił wło darz Sul mie rzyc.
Na za koń cze nie mszy go spo da rze do ży -
nek wrę czy li D. Dę bic kie mu po świę co -
ny chleb, aby dzie lił go mą drze i spra -
wie dli wie.

OPRAC. (FE NIX)

W tym ro ku przy pa da 15. rocz ni ca
współ pra cy po mię dzy gmi ną Zdu ny
a po ło żo ną w Tu ryn gii nie miec ką
gmi ną Em le ben. Po cząt ki przy jaź ni
mię dzy ty mi sa mo rzą da mi się ga ją
lat 80. ubie głe go wie ku, kie dy to
w Em le ben or ga ni zo wa no obo zy dla
kro to szyń skiej mło dzie ży. 

Wy jaz dy co raz bar dziej za cie śnia ły
wię zi mię dzy ich or ga ni za to ra mi. Opie -
ku nem mło dzie ży bio rą cej udział w wy -
mia nach był wów czas Bo le sław Pra czyk,
dy rek tor jed nej z kro to szyń skich szkół.
Opie kun ką gru py nie miec kiej by ła An ge -
li ka Me der, któ rej mąż jest obec nie prze -
wod ni czą cym sto wa rzy sze nia Zdu ny -
-Em le ben. W 2005 ro ku od by ła się
pierw sza wi zy ta gru py nie miec kiej
w Zdu nach, pod czas któ rej bur mi strzo wi
Wła dy sła wo wi Ula tow skie mu zło żo no
pro po zy cję współ pra cy. Zdu now ska gru -
pa uda ła się z re wi zy tą do Em le ben
w mar cu 2006 ro ku. Pierw sze wy jaz dy
by ły oka zją do wza jem ne go po zna nia się
i za po zna nia z kul tu rą, tra dy cja mi, hi sto -
rią czy go spo dar ką.

Do ofi cjal ne go pod pi sa nia umo wy
współ pra cy mię dzy Zdu na mi i Em le ben,
któ re go do ko na li bur mistrz Wła dy sław
Ula tow ski i Nor bert Stot zer, do szło w lip -

cu 2006 ro ku pod czas ob cho dów 100-le -
cia Em le ben. Od tam tej po ry mia stecz ka
łą czą wspól ne wy da rze nia i im pre zy.
Ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad pod sta -
wo wych w Zdu nach, kształ cą cy się na kie -
run ku tech ni ka tu ry sty ki wiej skiej, od by -
wa ją prak ty ki za wo do we w za przy jaź nio -
nych go spo dar stwach w Em le ben.
Od 2008 ro ku nie miec ka de le ga cja
przed Bo żym Na ro dze niem od wie dza
zdu now skie przed szko le, aby wrę czyć
dzie ciom upo min ki od miesz kań ców ich
gmi ny. Przed szko la ki rów nież uczest ni -
czą w wy mia nach bądź gosz czą swo ich

za gra nicz nych ko le gów u sie bie. Wie le
ugru po wań z gmi ny Zdu ny bie rze udział
w uro czy sto ściach w za przy jaź nio nym
mia stecz ku. Do Em le ben wy jeż dża ją sa -
mo rzą dow cy, rol ni cy, spor tow cy dzia ła ją -
cy w gmi nie Zdu ny, jak i stra ża cy OSP
z miej sco wych jed no stek.

Z oka zji rocz ni cy Zdu ny otrzy ma ły
pre zent od nie miec kich przy ja ciół w po -
sta ci go dła Em le ben wy ko na ne go
w drew nie, dy plo mu oraz li stu, w któ rym
bur mistrz Sil ke Sau er bier dzię ku je
za wie lo let nią współ pra cę.

OPRAC. (LE NA)

ZDUNY

Lata owocnej współpracy

F
O

T
. 

w
w

w
.z

d
u
n
y.

p
l

F
O

T
. 

w
w

w
.s

u
lm

ie
rz

y
c
e
.p

l



Wieści z Milicza12 WTOREK, 24 sierpnia 2021

F
O

T
.

K
P

 P
S

P
 M

ili
c
z

UROCZYSTOŚĆ

Cześć i chwała bohaterom!

15 sierp nia na Skwe rze im. Win cen -
te go Wi to sa w Mi li czu od by ła się uro -
czy stość zwią za na ze Świę tem Woj -
ska Pol skie go i 101. rocz ni cą Bi twy
War szaw skiej. Sym bo licz ne wią zan ki
kwia tów zło ży li przed sta wi cie le władz
sa mo rzą do wych po wia tu mi lic kie go,
in sty tu cji, szkół, sto wa rzy szeń i woj -
ska. Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły
gmi na Mi licz i ośro dek kul tu ry.

Rok te mu na skwe rze zo stał od sło nię -
ty pa miąt ko wy ka mień. Ma on przy po mi -
nać miesz kań com Zie mi Mi lic kiej dzie je
Bi twy War szaw skiej oraz po stać pre mie -
ra II Rzecz po spo li tej Win cen te go Wi to sa.
Ode grał on ogrom ną ro lę w mo bi li za cji
chło pów, ja ko naj licz niej szej war stwy spo -
łecz nej, do wal ki w obro nie oj czy zny
przed bol sze wi zmem.

Uro czy sto ści tra dy cyj nie roz po czę to
od wspól ne go od śpie wa nia „Ma zur ka Dą -
brow skie go”. Na stęp nie głos za brał sta ro -
sta Sła wo mir Strze lec ki. Wy ra ził on
wdzięcz ność dla wszyst kich tych, któ rzy
prze la li krew w obro nie oj czy zny. Swo je
wy stą pie nia za koń czył sło wa mi „cześć
i chwa ła bo ha te rom!”.

Tło hi sto rycz ne Bi twy War szaw skiej
omó wił hi sto ryk To masz No wa kow ski,
ucha rak te ry zo wa ny na Jó ze fa Pił sud skie -
go – na czel ni ka pań stwa. Mi lic ka Gru pa
Re kon struk cyj na za pre zen to wa ła sce nę
po tycz ki po mię dzy żoł nie rza mi pol ski -
mi a bol sze wi ka mi oraz sce nę śmier ci ks.
Igna ce go Sko rup ko. Du chow ny przez la -
ta stał się jed nym z naj słyn niej szych sym -
bo li woj ny pol sko -bol sze wic kiej. Je go po -
stać zo stał uwiecz nio na na wet na ob ra -
zie Je rze go Kos sa ka „Cud nad Wi słą”. Ks.
Igna cy Sko rup ka zgi nął mę czeń ską
śmier cią pod Osso wem, gdzie ru szył
wraz z mło dy mi ochot ni ka mi do na tar -
cia prze ciw ko woj skom bol sze wic kim.
Wieść o ofiar nej po sta wie i śmier ci ka pe -
la na na tchnę ła żoł nie rzy, a wkrót ce obie -
gła ca ły kraj, po wo du jąc wzrost uczuć pa -
trio tycz nych. 

Na za koń cze nie uro czy sto ści Piotr
Lech, bur mistrz Mi li cza, wraz ze sta ro stą
prze ka za li pa miąt ko we ży cze nia dla żoł -
nie rzy Woj ska Pol skie go na rę ce ma jo ra
Woj cie cha Słu goc kie go, kie row ni ka skła -
du Mi licz 4 Re gio nal nej Ba zy Lo gi stycz -
nej we Wro cła wiu. 

(FE NIX)

W związ ku z sza le ją cy mi po ża ra mi
w Gre cji skie ro wa no tam do po mo cy
łącz nie 143 stra ża ków z Pol ski. Oka -
zu je się, że wśród z nich zna leź li się
też funk cjo na riu sze Ko men dy Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Mi li czu.

– Wpły nę ła dys po zy cja o wy jeź -
dzie mo du łu ga śni cze go GFFFV
na po moc w Gre cji. Człon ko wie mo -
du łu, w któ re go skład wcho dzą st. asp.
Prze my sław Ro gal oraz st. ogn. Wi tek
Pa tryk, w cią gu kil ku go dzin zmo bi li -
zo wa li się, aby udać się na po moc.
Z mi lic kiej jed nost ki za dys po no wa ny
zo stał cięż ki sa mo chód wę żo wy
SCW 3000 wraz z pom pą wy so kiej
wy daj no ści Fi re Pack. Ze staw ten po -
zwa la na bu do wę sta no wi ska czer pa -
nia wo dy na zbior ni ku i jej trans port
na du że od le gło ści wę ża mi stra żac ki -
mi o dłu go ści 3000 m. Ca ła Jed nost ka
Ra tow ni czo -Ga śni cza jest z was dum -
na i trzy ma kciu ki! – na pi sa no
w oświad cze niu KP PSP w Mi li czu. 

GFFFV to an giel ski skrót ozna -
cza ją cy Gro und Fo rest Fi re Fi gh ting
using Ve hic les. Jest to mo duł ga sze -
nia po ża rów la sów z zie mi z uży ciem
po jaz dów. W ra mach Me cha ni zmu

Ochro ny Lud no ści Unii Eu ro pej skiej
Pol ska po sia da sześć ta kich mo du łów,
wy spe cja li zo wa nych w ga sze niu po -
ża rów la sów, któ re sta cjo nu ją w Kra -
ko wie, Bia łym sto ku, Po zna niu, Olsz -
ty nie, Szcze ci nie i Wro cła wiu.
Do Gre cji wy ru szy ło 143 stra ża ków
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz 46
po jaz dów z wo je wódz twa dol no ślą -
skie go i wiel ko pol skie go. Wy je cha li
w ko lum nie po jaz dów na Pe lo po nez
z Wro cła wia po od pra wie i spraw dze -
niu sprzę tu. Z tych sze ściu mo du łów
trzy są w sta łej dys po zy cji i w cią gu
kil ku go dzin od za dys po no wa nia mo -
gą wy ru szyć na za gra nicz ną mi sję.
Każ dy mo duł jest sa mo wy star czal -
ny – po za ty po wym sprzę tem ga śni -
czym, uży wa nym przy po ża rach la -
sów, stra ża cy dys po nu ją też za ple -
czem lo gi stycz nym – na mio ta mi,
kuch nią po lo wą, za pa sem żyw no ści,
cen trum łącz no ści i wszyst kim, co
po trzeb ne jest do roz bi cia tym cza so -
wej ba zy stra ża ków w te re nie.

– Za stęp z KP PSP Mi licz po wie -
lo dnio wej po dró ży w ko lum nie sa mo -
cho dów po żar ni czych do tarł na miej -
sce dzia łań na wy spie Evia. Miesz kań -
cy przy wi ta li ich z du żym en tu zja -
zmem, oka zu jąc na każ dym kro ku

wdzięcz ność za po moc w tej trud nej
sy tu acji. W go dzi nach po ran nych
stra ża cy wy ru szy li z miej sco wo ści SE -
RES (miej sce noc le gu w Gre cji), zmie -
rza jąc do wy spy Evia. W go dzi nach
po po łu dnio wych za koń czy li prze pra -
wę pro mem (w 3 tu rach) i do tar li
na wy spę. Ok. godz. 18.00 do tar li
do mia sta Istie as, gdzie znaj du je się lo -
kal ne cen trum ope ra cji ga śni czej. Kil -
ku ofi ce rów uda ło się po jaz dem
na roz po zna nie ope ra cyj ne po ten cjal -
nych miejsc pro wa dze nia dzia łań. Po -
zo sta ła część gru py po zo sta ła w mie -
ście, prze pro wa dzo no roz po zna nie
moż li wych lo ka li za cji na za ło że nie ba -
zy ope ra cji. Dzia ła nia na szych stra ża -
ków bę dą po le ga ły na trans por cie wo -
dy na du żą od le głość i z du żą wy daj -
no ścią przy uży ciu pom py Fi re Pack
i 3 km wę ży o śred ni cy 110 mm – re -
la cjo no wa ła KP PSP Mi licz.

16 sierp nia stra ża cy z Pol ski, któ -
rzy po ma ga ją ga sić po ża ry la sów
na grec kiej wy spie Evia, mie li za koń -
czyć dzia ła nia i wra cać do kra ju. Sy tu -
acja ule gła na głej zmia nie. W związ ku
z wy stą pie niem no wych ognisk po ża -
ro wych stro na grec ka wy sto so wa ła
po now nie proś bę o po moc. – W od -
po wie dzi na to mi sja pol skich stra ża -
ków zo sta ła wy dłu żo na. Stra ża cy zo -
sta li prze trans por to wa ni pod Ate ny,
gdzie wal czą z dwo ma no wy mi po ża -
ra mi, któ re roz wi ja ją się nie zwy kle
groź nie. Sy tu acja jest bar dzo dy na -
micz na i bar dzo trud na, sil ny wiatr
sprzy ja nie ste ty roz prze strze nia niu
się ognia. Na si stra ża cy pro wa dzą ak -
cję w oko li cach Vil lia At ti ca na za -
chód od Aten i Ke ra tea w oko li cach
lot ni ska na płd.-wsch. od Aten – za -
ko mu ni ko wa ła 19 sierp nia KP PSP
w Mi li czu. OPRAC. (FE NIX)

NA SYGNALE

Strażacy pomagają w Grecji
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HUFIEC PRACY 15-2

Charytatywnie i ekologicznie

Mło dzież z kro to szyń skie go Huf ca
Pra cy 15-2 od dłuż sze go cza su ak -
tyw nie uczest ni czy w przed się wzię -
ciach cha ry ta tyw nych, wpie ra ją cych
oso by z na sze go re gio nu. W ra mach
ak cji La to 2021 pod ha słem
„Wszyst kie ser ca na sze są” prze pro -
wa dzo no ko lej ną ini cja ty wę cha ry ta -
tyw no -eko lo gicz ną. 

Pla sti ko we na kręt ki dzię ki fir mom
re cy klin go wym zo sta ją uży te po now nie,
a pie nią dze z te go uzy ska ne są prze ka zy -
wa ne po trze bu ją cym oso bom. Tym ra -

zem w okre sie let nim przed sta wi cie le
kro to szyń skiej jed nost ki uzbie ra li spo rą
ilość na krę tek, po czym tra fi ły one
do czer wo nych po jem ni ków w kształ cie
serc, któ re znaj du ją się na te re nie na sze go
mia sta. Każ dy z nich ma przy pi sa ną kon -
kret ną oso bę po trze bu ją cą wspar cia.

Na der istot nym aspek tem te go ty pu
ak cji jest kształ to wa nie wśród mło dzie ży
po sta wy otwar to ści na nie sie nie po mo cy
in nym. Mło dzi lu dzie z kro to szyń skie go
huf ca bar dzo chęt nie an ga żu ją się w ta kie
przed się wzię cia.

(AN KA)

Suk nia ślub na jest jed ną z naj waż niej -
szych rze czy dla każ dej pan ny mło dej.
Któ ra z pań nie ma rzy ła o pięk nej kre -
acji, bę dąc ma łą dziew czyn ką? Po we -
se lu mu si my jed nak zde cy do wać, czy
zo sta wia my ją, czy też sprze da je my.
Ale przede wszyst kim trze ba za jąć się
jej wy czysz cze niem.

Suk nia ślub na to szcze gól ny strój,
a przede wszyst kim sym bol dnia, któ ry ma
być naj wspa nial szy w ży ciu. Kre acja ma
być pięk na, bo wła śnie tak chce się czuć
każ da pan na mło da. Nie za leż nie od te go,
czy su kien ka jest ku pio na, odzie dzi czo na
czy wy po ży czo na – ma być ide al na. Po we -

se lu i se sji zdję cio wej każ da ko bie ta sta wia
przed so bą py ta nie: co da lej z su kien ką?

Oczy wi ście naj czę ściej suk nie ślub ne
się sprze da je. Roz wią zu je to nie tyl ko pro -
blem bra ku miej sca w sza fie, ale też od zy -
ska ne pie nią dze wspo mo gą nasz nad -
szarp nię ty we se lem bu dżet, a i in na ko -
bie ta bę dzie mo gła ta niej ku pić swo ją wy -
ma rzo ną suk nię. Nie jest to jed nak ta kie
pro ste i cza sem sprze daż na szej kre acji
roz cią ga się bar dzo w cza sie. In ne z pań
prze ra bia ją suk nię ślub ną na strój wie czo -
ro wy, o ile jest to oczy wi ście moż li we.
Z ko lei nie któ re ko bie ty zo sta wia ją su -
kien kę ja ko pa miąt kę swo je go ślu bu, aby
mo gły w przy szło ści po ka zać ją swo im
dzie ciom i wnu kom.

Za nim po dej mie my osta tecz ną de -
cy zję, przede wszyst kim mu si my się za -
jąć czysz cze niem suk ni. Oczy wi ście mo -
że my zro bić to sa mi. Jed nak jest to nie -
zwy kle trud ne i mo że nie przy nieść
ocze ki wa nych efek tów. Zde cy do wa nie
lep szym roz wią za niem bę dzie od da nie
suk ni w rę ce pro fe sjo na li stów. Eko lo -
gicz na Pral nia La gu na mo że się tym za -
jąć. Za ło ga pral ni zaj mie się na wet naj -
bar dziej zdo bio ny mi suk nia mi, do każ -
dej z nich po dej dzie ze szcze gól ną dba ło -
ścią. In dy wi du al ne po dej ście do każ dej
kre acji skut ku je tym, że każ da świe żo
upie czo na żo na bę dzie mo gła z po wro -
tem cie szyć się swo ją suk nią.

(LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Jak przywrócić świetność ślubnej kreacji?F
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Pau li na Stemp niak z gmi ny Koź min
Wlkp. po wo ła na zo sta ła do re pre -
zen ta cji kra ju na Lek ko atle tycz ny
Mecz Mię dzy pań stwo wy U'18 Pol -
ska -Cze chy -Sło wa cja -Wę gry. 17-lat -
ka ry wa li zo wa ła w bie gu na 1500
me trów. 

Za wo dy od by ły się 14 sierp nia
w Brnie. Re pre zen tu ją ca na co dzień
Ener ge tyk Po znań uta len to wa na spor t -
smen ka w bie gu na dy stan sie 1500 me -
trów kon ku ro wa ła z ośmio ma za wod nicz -
ka mi z czte rech państw. Pau li na z cza -
sem 4: 35,64 za ję ła trze cie miej sce, ustę -
pu jąc je dy nie ko le żan ce z pol skiej ka dry
i re pre zen tant ce Czech. Dla wi ce mi strzy -
ni Pol ski U'18 był to de biut w bar wach
na ro do wych.

W obu kla sy fi ka cjach ge ne ral -
nych – i żeń skiej, i mę skiej – trium fo wa li
na si lek ko atle ci. (AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Paulina w reprezentacji Polski!

Te go la ta Cze sław Rosz czak uczest -
ni czył w czte rech im pre zach spor to -
wych. Lek ko atle ta z Ła giew nik (gmi -
na Ko by lin) w każ dej z nich bry lo wał
i wzbo ga cił się o ko lej ne me da le. 

W XXI Otwar tych Mi strzo stwach
Zie mi Puc kiej w Czwór bo ju Rzu to wym
We te ra nów do ry wa li za cji przy stą pi ło 28
męż czyzn i czte ry ko bie ty. W czwór bo ju,
na któ ry skła da ły się pchnię cie ku lą oraz
rzu ty dys kiem, oszcze pem i cię żar kiem,
Rosz czak oka zał się naj lep szy. Ła giew ni cza -
nin w pchnię ciu ku lą za jął pierw sze miej -
sce, w rzu cie dys kiem i rzu cie oszcze pem
był dru gi, a w rzu cie cię żar kiem zna lazł się
na czwar tej lo ka cie, jed nak uzy ska ny przez
nie go w tej ostat niej kon ku ren cji wy -
nik – 16,15 m – jest naj lep szym re zul ta -
tem na świe cie w ka te go rii wie ko wej M80.

Po tem Rosz czak uczest ni czył w bi ciu
re kor dów świa ta w pię cio bo ju rzu to wym.
Pierw szą kon ku ren cją był rzut mło tem.
W ko lej nej, czy li w pchnię ciu ku lą, re pre -
zen tant UKS Olim pij czyk Po go rze la
trium fo wał z re zul ta tem 12,68 m.
W rzu cie dys kiem i rzu cie cię żar kiem ła -
giew ni cza nin był trze ci. Z ko lei w rzu cie
oszcze pem po now nie był bez kon ku ren -
cyj ny. Łącz ny wy nik – 4640 punk -
tów – dał za wod ni ko wi z na sze go po wia -
tu zwy cię stwo w pię cio bo ju. Co wię cej,
ta ki re zul tat w kat. M80 jest no wym re -
kor dem Pol ski i naj lep szym te go rocz nym
wy ni kiem na świe cie.

Ko lej ną im pre zą by ły 18. Mi strzo -
stwa Pol ski w Rzu tach Nie ty po wych.
Rosz czak star to wał w sze ściu kon ku ren -
cjach (sho to ra ma, slin ball, rzut dys kiem

an tycz nym, rzut mło tem szkoc kim, rzut
ce głą, rzut cię żar kiem) i... wy wal czył
sześć zło tych me da li! 

Na prze ło mie lip ca i sierp nia spor to -
wiec z Ła giew nik ry wa li zo wał w mię dzy -
na ro do wym mi tyn gu w Cze chach. Pod -
czas dwu dnio wych zma gań za pre zen to -
wał się w dzie wię ciu kon ku ren cjach. Mi -
mo nie sprzy ja ją cych wa run ków i zmę cze -
nia Rosz czak zdo był pięć zło tych me da li.
Uda ło mu się rów nież osią gnąć naj lep szy
wy nik na świe cie w rzu cie cię żar kiem
oraz naj lep szy re zul tat w Pol sce w rzu cie
mło tem w kat. M80.

Obec nie mul ti me da li sta z na sze go

po wia tu przy go to wu je się do star tu we
wrze śnio wych Otwar tych Mi strzo stwach
Wiel ko pol ski Ma sters w Rzu tach pod ho -
no ro wym pa tro na tem mar szał ka wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go Mar ka Woź -
nia ka oraz Mi strzostw Pol ski w Rzu cie
Cię żar kiem na Wy so kość pod ho no ro -
wym pa tro na tem se na to ra Woj cie cha
Ziem nia ka, któ re zo sta ną ro ze gra ne na je -
go te re nie, czy li w Ła giew ni kach. Po szcze -
gól nym kon ku ren cjom pa tro no wać bę dą
sta ro sta po wia tu kro to szyń skie go, sta ro -
sta po wia tu go styń skie go, bur mistrz Ko -
by li na, bur mistrz Po go rze li i dy rek tor
ZSO iZ. (LE NA)

LEKKA ATLETYKA

Roszczak znaczy dominator

7 sierp nia od by ła się trze cia edy cja
Ka li skie go Pół ma ra to nu Noc ne go
„Bursz ty no wa Hel le na”. Na star cie
po ja wi ła się licz na gru pa bie ga czy
z po wia tu kro to szyń skie go. 

Za wod ni cy wy star to wa li o godz. 22.00
sprzed ha li Are na. Tra sa li czą ca 21 km pro -
wa dzi ła głów ny mi uli ca mi Ka li sza, w tym

m. in. ul. Wro cław ską i Szla kiem Bursz ty -
no wym. By ła bar dzo wy ma ga ją ca.
Na szczę ście pa nu ją ca w no cy tem pe ra tu ra
sprzy ja ła bie ga czom. Do me ty do tar ło 430
uczest ni ków. Zwy cięz cą zo stał Adam Dy -
duch, re pre zen tu ją cy AZS Po li tech ni ka
Opol ska (1: 12: 21). Wśród ko biet naj lep -
sza oka za ła się Mo ni ka Brzo zow ska z Czer -
wo na ka (1: 20: 52). 

W noc nym pół ma ra to nie uczest ni -
czy li re pre zen tan ci KS Kro tosz. Na naj niż -
szym stop niu po dium w ka te go rii M60
sta nął Cze sław Sien kie wicz (1: 40: 18).
Naj le piej z tej eki py spi sał się Ka rol Olej ni -
czak, któ ry upla so wał się na 41. lo ka cie
w open oraz na pią tym miej scu w kat.
M50 (1: 27: 49). Z ko lei Ser giusz Sój ka za -
jął 59. po zy cję w open i był ósmy w kat.
M20 (1: 28: 57). Po nad to w ka li skim bie -
gu star to wa li Łu kasz Za jąc, Krzysz tof Ka -
sprzak, Ja cek Ra taj ski, Ra fał Sój ka, Szy -
mon Szyr ner, An drzej Ma cie jew ski, Jan
Ja ru zel i Jo an na Olej ni czak. 

Kro to szyń ską Gru pę Bie go wą re pre -
zen to wa li Ani ta Jad czak, Ra fał Póź niak,
Grze gorz Kro czak, Ad rian Mły narz i Ra -
fał By strow ski. Pierw sza z wy mie nio nych
za de biu to wa ła w noc nym pół ma ra to nie,
uzy sku jąc czas 1: 54: 37. Swój re kord ży -
cio wy aż o 4 mi nu ty po bił na to miast Ra -
fał Póź niak – 1: 39: 42. 

W Ka li szu ry wa li zo wał też Ja cek Za -
wod ny z gru py Wit kow ski Run ning Te -
am. Koź mi nia nin do tarł do me ty w cza -
sie 1: 43: 22. (LE NA)

BIEGI

Nocą na kaliskiej trasie

F
O

T
. 

D
. 

G
rz

ą
k
a

Da wid Grzą ka zna lazł się w re pre -
zen ta cji na sze go kra ju na Lek ko atle -
tycz ny Mecz Mię dzy pań stwo wy U'18
Pol ska -Cze chy -Sło wa cja -Wę gry.
Sprin ter na co dzień re pre zen tu ją cy
KS Stal LA Ostrów Wlkp. za jął dru gie
miej sce w bie gu na 100 me trów. 

Na za wo dach w cze skim Brnie w każ -
dej kon ku ren cji wy stą pi ło po 8 za wod ni -
ków/za wod ni czek – po 2 z każ de go pań -
stwa. Za pierw sze miej sce przy zna wa no 9
punk tów dla re pre zen ta cji, za dru gie – 7,
za trze cie – 6 itd. Da wid Grzą ka był jed -
nym z dwoj ga re pre zen tan tów ostrow -

skie go klu bu po wo ła nych na ten mecz
mię dzy pań stwo wy. Kro to szy nia nin star -
to wał w bie gu na 100 me trów. Pod bar -
dzo moc ny wiatr -1,3 m/s – Da wid uzy -
skał zna ko mi ty czas -10,79. Nasz za wod -
nik za jął dru gie miej sce, a lep szy od nie -
go był tyl ko ak tu al ny mistrz Pol ski U'18
w tej kon ku ren cji – Ma rek Za krzew ski.

Tak więc w na szej re pre zen ta cji
w tych za wo dach wy stą pi ło aż dwo je
spor tow ców z po wia tu kro to szyń skie go.
Prócz D. Grzą ki star to wa ła w nich bo -
wiem Pau li na Stemp niak (o niej pi sze my
w in nym tek ście – przyp. red.). 

(AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Świetny bieg Dawida Grząki
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Pa try cja Adam kie wicz jest za wod nicz ką ta -
ekwon do. Ab sol went ka Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Koź mi nie Wiel ko pol skim re pre zen to wa -
ła nasz kraj pod czas nie daw nych Igrzysk Olim -
pij skich w To kio. 

Pa try cja roz po czę ła swo ją przy go dę ze spor tem
w 2006 ro ku. – Kie dy mia łam 8 lat, ma ma za pro -
wa dzi ła mnie na pierw szy tre ning ta ekwon do
do klu bu MUKS Bia łe Ty gry sy, któ ry roz po czął
swo ją dzia łal ność w Go li nie ko ło Ja ro ci na, w miej -
sco wo ści, w któ rej kie dyś miesz ka łam. To, że tre -
nu ję tę dys cy pli nę spor tu, jest tak na praw dę kwe -
stią przy pad ku. W tym sa mym cza sie uczęsz cza -
łam na lek cje gry na pia ni nie w Ogni sku Mu zycz -
nym w Ja ro ci nie. Mo ja ma ma stwier dzi ła wów -
czas, że pia nist ka mu si mieć do brą po sta wę, za -
uwa ży ła pla kat re kla mu ją cy ta ekwon do i tak się
wszyst ko po to czy ło. Po dej rze wam, że gdy by
w tym cza sie w Go li nie funk cjo no wał in ny klub
spor to wy, praw do po dob nie tre no wa ła bym coś
in ne go – wspo mi na P. Adam kie wicz.

W pierw szych za wo dach wy star to wa ła już
trzy mie sią ce po roz po czę ciu tre nin gów. Co
wię cej, uda ło jej się wów czas zdo być zło ty me -
dal w kon ku ren cji kop nię cia z wy sko ku. Był to
jed nak do pie ro po czą tek. – Póź niej wszyst ko
to czy ło się od za wo dów do za wo dów. Ko lej ne
me da le, po tem pierw sze star ty w wal ce spor to -
wej, tur nie je mię dzy na ro do we, aż w koń cu zło -
to na mi strzo stwach Eu ro py ka de tów i ka de tek.
My ślę, że był to punkt kul mi na cyj ny, któ ry zde -
cy do wał, że jed nak pój dę w stro nę spor tu, a nie
mu zy ki – stwier dza spor t smen ka. 

Od cza su roz po czę cia tre nin gów Pa try cja
Adam kie wicz od nio sła mnó stwo suk ce sów.
Do naj waż niej szych z nich moż na za li czyć zło -
to na ME ka de tów i ka de tek (2011), srebr ny
i brą zo wy me dal na ju nior skich ME (2013
i 2015), pią te miej sce na Mło dzie żo wych
Igrzy skach Olim pij skich (2014), dwa zło te
krąż ki na Mło dzie żo wych Mi strzo stwach Eu -
ro py (2017 i 2018). Po nad to dwu krot nie za ję -
ła trze cie miej sce na ME se nio rów (2018

i 2020) oraz pię cio krot nie trium fo wa ła na se -
nior skich mi strzo stwach kra ju. Pa try cja zdo -
by ła wie le pu cha rów i me da li na tur nie jach
ran gi świa to wej. Star to wa ła też w mi strzo -
stwach świa ta se nio rów. 

Nie daw no re pre zen to wa ła nasz kraj
na igrzy skach w To kio. – Igrzy ska by ły bar dzo
do brze zor ga ni zo wa ne. Ja poń czy cy do ło ży li
wszel kich sta rań, aby za pew nić za wod ni kom
do słow nie wszyst ko. Wio ska olim pij ska by ła
bar dzo du ża, a wy glą dem przy po mi na ła osie dle
z wy so ki mi blo ka mi i prze bie ga ją cy mi mię dzy
ni mi ulicz ka mi. Wszę dzie moż na by ło się swo -
bod nie po ru szać. Sto łów ka rów nież by ła bar -
dzo do brze wy po sa żo na. Do wy bo ru by ły po -
tra wy z róż nych kuch ni świa ta – opo wia da za -
wod nicz ka. 

Igrzy ska ob ję te by ły re żi mem sa ni tar nym.
Spor tow cy mu sie li no sić ma secz ki i de zyn fe ko -
wać dło nie. Co dzien nie ra no wy ko ny wa no im
te sty na obec ność ko ro na wi ru sa. – Za wod ni cy
z da nej dys cy pli ny spor to wej mie li przy pi sa ny
so bie au to bus, któ ry do wo ził ich do od po wied -
nich ośrod ków spor to wych, gdzie mie li śmy
tre nin gi i za wo dy. Każ dy z obiek tów był przy -
sto so wa ny do dys cy pli ny. Nie ste ty, kie dy by -
łam jesz cze w To kio, nie mo gli śmy oglą dać
zma gań in nych spor tow ców. Póź niej ta ka moż -
li wość by ła – wspo mi na Adam kie wicz, któ ra
ukoń czy ła ry wa li za cję olim pij ską na po zy -
cjach 9-17. 

Sport zaj mu je głów ne miej sce w pla nach
na przy szłość Pa try cji. Nie jest jed nak ich je dy -
nym punk tem. Ce lem spor t smen ki w naj bliż -
szym cza sie jest na pi sa nie pra cy ma gi ster skiej
i ukoń cze nie stu diów. – Oczy wi ście, da lej bę dę
wal czyć o ko lej ną kwa li fi ka cję na igrzy ska, któ -
re od bę dą się w Pa ry żu. Po dro dze bę dą też mi -
strzo stwa świa ta oraz uni wer sja da, na któ rych
rów nież chcę się po ka zać z jak naj lep szej stro ny.
Co da lej? Zo ba czy my. My ślę nad utwo rze niem

wła sne go klu bu ta ekwon do bądź cze goś zwią -
za ne go z tre nin giem per so nal nym. Mam też
pla ny, aby spró bo wać swo ich sił w spor to wej
gru pie, ale wszyst ko po ko lei – pod su mo wu je
z uśmie chem Pa try cja. 

(LE NA)

TAEKWONDO

Przypadek skierował ją na drogę do igrzysk olimpijskich

JA CEK ZA WOD NY
dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

– Pa try cja Adam kie wicz jest ab sol went -
ką Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie
Wlkp. Za wsze by ła skrom ną dziew czy ną.
Z te go, co pa mię tam, chęt nie i czyn nie
uczest ni czy ła w ży ciu szko ły, m. in. w sa mo -
rzą dzie uczniow skim. Bra ła też udział w licz -
nych za wo dach spor to wych. By ła pil ną
i wzo ro wą uczen ni cą. To, co ją ce cho wa ło
od za wsze, to sys te ma tycz ność i dą że nie
do ce lu. Mu sia ła po ko nać wie le ba rier, by
upra wiać sport. Po cząt ko wo cho dzi ła
do szko ły w Koź mi nie Wlkp., miesz ka ła
w Go li nie, a tre no wa ła w Ja ro ci nie. To wy -
ma ga ło du żej dys cy pli ny i za an ga żo wa nia
oraz umie jęt no ści go dze nia na uki ze spor -
tem. Wiem, że swo ją cięż ką pra cą za słu ży ła
na awans na igrzy ska olim pij skie i god nie re -
pre zen to wa ła Pol skę. Pa try cja jest wzo rem
spor tow ca god nym na śla do wa nia przez mło -
dzież. Dla mnie to wiel kie wy róż nie nie móc
po znać tak am bit ną i wy bit ną spor t smen kę,
a przy tym ob da rzo ną skrom no ścią. Po pro -
stu Pa try cja jest kla są sa mą w so bie.
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PIŁKA NOŻNA

Podział punktów 
w starciu dwóch Piastów

W nie dziel ne po po łu dnie ko by liń ski
Piast po dej mo wał na wła snym
obiek cie swo je go imien ni ka z Cze ka -
no wa. W emo cjo nu ją cym wi do wi sku
pa dło aż 6 go li, sę dzia po ka zał spo -
ro kar tek, jed nak zwy cięz cy nie wy ło -
nio no. Mi mo że go spo da rze pro wa -
dzi li już 3: 0, to nie zdo ła li zgar nąć
peł nej pu li.

Ko by li nia nie pio ru nu ją co we szli
w ten mecz i za nim mi nę ło 25 mi nut,
zdo ła li trzy ra zy umie ścić pił kę w bram ce
ry wa li. W 11. mi nu cie swo ją dru ży nę
na pro wa dze nie wy pro wa dził Mi łosz Ko -
wal ski. Trzy mi nu ty póź niej do siat ki tra -
fił Ja kub Smek ta ła, a na 3: 0 pod wyż szył
Ja cek Pa cyń ski. 

Mi mo stra ty trzech go li go ście się nie
pod da li. W 34. mi nu cie bram karz Pia sta
ska pi tu lo wał pod ude rze niu Ada ma Sob -
czy ka. To tra fie nie da ło na dzie ję przy jezd -
nym na lep szą dru gą po ło wę. 

Krót ko po zmia nie stron Mar cin Ku -
rza wa zo stał uka ra ny czer wo ną kart ką
i miej sco wy ze spół przez nie mal ca łą dru -
gą od sło nę mu siał grać w osła bie niu, co
skrzęt nie wy ko rzy sta li go ście. W 66. mi -

nu cie sę dzia po dyk to wał dla eki py z Cze -
ka no wa rzut kar ny, któ ry na go la za mie nił
Se ba stian Smo la rek. Gra ją cy tre ner Pia -
sta, Krzysz tof Ma tu szak, i je go ko le dzy ro -
bi li, co w ich mo cy, aby utrzy mać skrom -
ne pro wa dze nie, jed nak kil ka na ście mi -
nut przed koń co wym gwizd kiem ar bi tra
cze ka no wia nie wy rów na li za spra wą A.
Sob czy ka. 

Wy nik już się nie zmie nił i kon fron -
ta cja ta za koń czy ła się po dzia łem punk -
tów. Ko by liń scy ki bi ce w ostrych sło wach
ko men to wa li pra cę sę dzie go. (MS) 

Kro to szyń ska Astra roz po czę ła no wy
se zon od wy jaz do we go po je dyn ku
z Po lo nią 1912 Lesz no. Ki bi ce, któ -
rzy przy by li na ten mecz, na nu dę na -
rze kać nie mo gli. Zo ba czy li bo wiem
aż osiem go li, a spo tka nie za koń czy -
ło się wy gra ną miej sco wych 5: 3. 

Go spo da rze przy stę po wa li do te go
me czu w ro li fa wo ry ta i po twier dzi li to
już w pierw szej od sło nie kon fron ta cji.
W 3. mi nu cie wy nik otwo rzył Ka rol
Smo ła. Przed prze rwą lesz czy nia nie za li -
czy li jesz cze dwa tra fie nia. Naj pierw To -

masz Wi śniew ski po ko nał kro to szyń skie -
go bram ka rza strza łem gło wą, a po tem
Kon rad Tur bań ski ude rzył nie do obro ny. 

Po sta wa go spo da rzy zda wa ła się po -
twier dzać ich aspi ra cje do ry chłe go po wro -
tu na IV -li go wy front. Po zmia nie stron Po -
lo nia na dal prze wa ża ła i w 57. mi nu cie
na 4: 0 pod wyż szył Mi chał Pło char czyk.
Wy da wa ło się, że ko lej ny gol dla miej sco -
wych zu peł nie znie chę ci przy jezd nych. Ci
jed nak am bit nie wal czy li i w cią gu dwóch
mi nut nad ro bi li po ło wę strat. Dwa ra zy
pił kę w siat ce umie ścił bo wiem wpro wa -
dzo ny z ław ki Mak sym Ish chuk. 

Pił ka rze Astry sta ra li się zdo być ko -
lej ne bram ki, lecz 4 mi nu ty przed upły -
wem re gu la mi no we go cza su gry zo sta li
skar ce ni i po zba wie ni złu dzeń. T. Wi -

śniew ski po raz dru gi te go dnia wpi sał się
na li stę strzel ców i sta ło się ja sne, że
punk ty zo sta ną w Lesz nie. W sa mej koń -
ców ce jesz cze Mi ko łaj Szulc zmniej szył

roz mia ry po raż ki, a nie dłu go po tem ar bi -
ter za koń czył spo tka nie.

(MS)

Po awan sie do V li gi dru ży na z Koź -
mi na Wlkp. chcia ła jak naj le piej roz -
po cząć no wy se zon. Na in au gu ra cję
Bia ły Orzeł zmie rzył się u sie bie
z Ostro vią 1909 Ostrów Wlkp. Go -
ście pro wa dzi li już 2: 0, ale am bit ni
koź mi nia nie do pro wa dzi li do re mi su
i nie wie le za bra kło, aby zdo by li kom -
plet punk tów.

Koź mi nia nie by li bar dzo zmo ty wo wa -
ni. Wie dzie li, że wła sny obiekt sta no wi spo -
ry atut. Dla te go ro bi li wszyst ko, że by na in -
au gu ra cję se zo nu zgar nąć trzy punk ty. 

Po czą tek me czu nie ste ty był bar dzo
nie mra wy w ich wy ko na niu. Z ko lei ry -
wa le ostro wzię li się do pra cy i w 4. mi nu -
cie Mi ko łaj Mar ci niak skar cił go spo da rzy
po ich błę dzie. Ten sam gracz w 41. mi nu -
cie pod wyż szył na 2: 0.

Ale jesz cze przed prze rwą miej sco wi
zdo by li kon tak to wą bram kę. Oskar Ma -

cie jew ski zna ko mi cie ude rzył z rzu tu wol -
ne go i – mó wiąc po pił kar sku – ścią gnął
pa ję czy nę.

Na dru gą po ło wę koź mi nia nie wy szli
z więk szym ani mu szem i od waż niej za -
ata ko wa li, co przy nio sło efekt w 59. mi -
nu cie, kie dy to sę dzia po dyk to wał dla
nich je de nast kę. Rzut kar ny wy ko rzy stał
Krzysz tof Cza bań ski, do pro wa dza jąc
do wy rów na nia. 

W koń ców ce spo tka nia obie dru ży ny
pró bo wa ły prze chy lić sza lę zwy cię stwa
na swo ją stro nę, ale za bra kło sku tecz nej fi -
na li za cji ak cji. Re zul tat za tem już się nie

zmie nił i mecz za koń czył się spra wie dli -
wym – jak się wy da je – re mi sem. (MS)

PIŁKA NOŻNA

Grad goli na inaugurację sezonu

PIŁKA NOŻNA

Ambitne Orły

POLONIA 1912 LESZNO 
– ASTRA KROTOSZYN 5:3 (3:0)

BRAMKI:
1:0 - Karol Smoła (3)
2:0 - Tomasz Wiśniewski (29)
3:0 - Konrad Turbański (37)
4:0 - Michał Płocharczyk (57)
4:1 - Maksym Ishchuk (78)
4:2 - Maksym Ishchuk (79)
5:2 - Tomasz Wiśniewski (86)
5:3 - Mikołaj Szulc (91)
ASTRA: Jarysz – Sekula (80' Praczyk),
Brink (60' Miedziński), Olejnik, Mizerny
(60' Ishchuk), Staszewski (60' Szulc),
Budziak, Błażejczak (72' Rebelka), Sójka,
Motyl (65' Juszczak), Pauter 

PIAST KOBYLIN 
– PIAST CZEKANÓW 3:3 (3:1)

BRAMKI:
1:0 - Miłosz Kowalski (11)
2:0 - Jakub Smektała (14)
3:0 - Jacek Pacyński (21)
3:1 - Adam Sobczyk (34)
3:2 - Sebastian Smolarek (66' karny)
3:3 - Adam Sobczyk (76)
PIAST KOBYLIN: Wojtkowiak – A. Kurzawa,
Matuszak, Wosiek, Wachowiak, M.
Kurzawa, Smektała, Olikiewicz, Kowalski,
Gałczyński, Pacyński
CZERWONA KARTKA: Marcin Kurzawa (49)

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
– OSTROVIA 1909 OSTRÓW WLKP.

2:2 (1:2)
BRAMKI:
0:1 - Mikołaj Marciniak (4)
0:2 - Mikołaj Marciniak (41)
1:2 - Oskar Maciejewski (45' wolny)
2:2 - Krzysztof Czabański (59' karny)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Konopka, Oleśków (46' Skowroński),
Hajdasz (46' Ratyński), Kamiński
(63' Konieczny), Maciejewski, Pacholski
(88' Rój), Janowski, Borowczyk, Czabański


