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� BEZPIECZEŃSTWO

Ostrzegamy przed
oszustami internetowymi!

Czytaj na str. 2 i 4

� ZAGROŻENIA

Niebezpieczeństwa
czyhające w sieci

Czytaj na str. 5

� POD NASZYM PATRONATEM

Target One Festival 
i Disco One Festival

Czytaj na str. 6

� KULTURA

Uliczni artyści ponownie 
w naszym mieście!

Czytaj na str. 6

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� U SĄSIADÓW

Kolejna porcja wieści 
z Milicza

Czytaj na str. 12

DZIŚ W NU ME RZE 

POD NASZYM PATRONATEM

Ścigali się dla Mikołaja
Czytaj na str. 3
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25 sierp nia w Mar ke cie Bu dow la -
nym Pszczół ka w Kro to szy nie od by ło
się wrę cze nie na gród uczest ni kom
kon kur su ,,Mój wy ma rzo ny po kój”.
Zwy cięż czy nią zo sta ła Iga Wie leb -
ska. Po zo sta łym wrę czo no na gro dy
po cie sze nia. 

Głów ną na gro dę wy gra ła za tem
Iga Wie leb ska. Dla zwy cięż czy ni
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. 

– 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 wa li śmy na gro dy po cie sze -
nia – oznaj mi li or ga ni za to rzy. Tym
sa mym bo ny na za ku py o war to -
ści 100 zł, za baw ki i upo min ki otrzy -
ma li Po la i Ni na Ol grzy mek, Amel ka
Szym czak, Wik tor No wa kow ski, Ga -
brie la Mań ka, Ad rian na Szulc
i Adam Zie li chow ski.

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. 

(FE NIX)

OSTRZEGAMY!

Oszustwo metodą „na kryptowaluty”

In we sty cja mia ła być zu peł nie bez -
piecz na, a zysk ogrom ny. I po cząt ko -
wo wszyst ko wła śnie tak wy glą da ło.
Osta tecz nie prze stęp cy uzy ska li pe łen
do stęp do ra chun ku ban ko we go 31-
let niej miesz kan ki po wia tu kro to szyń -
skie go. Oszu ści za cią gnę li na kon cie
kre dyt na kwo tę 47 890 zło tych. 

19 sierp nia na ko men dę po li cji
zgło si ła się 31-let nia miesz kan ka po -
wia tu kro to szyń skie go, któ ra po wia -
do mi ła, że zo sta ła oszu ka na, in we stu -
jąc w kryp to wa lu ty. Nie zna ne oso by
wpro wa dzi ły ko bie tę w błąd w kwe -
stii moż li wo ści po mno że nia swo ich
oszczęd no ści po przez han del kryp to -
wa lu ta mi za po śred nic twem fir my
Co in Desk. 

Skon tak to wał się z nią męż czy -
zna, któ ry po in for mo wał, że za ro bi ła
aż 24 ty sią ce do la rów i by móc prze -
lać ta ką kwo tę, ko bie ta mu si zwięk -
szyć li mit na swo im kon cie. Oszust
pod czas pro wa dzo nych roz mów
otrzy mał wszyst kie nie zbęd ne da ne,
któ re po zwo li ły mu na do stęp do kon -
ta ban ko we go po szko do wa nej. Na -
stęp nie uda ło mu się za cią gnąć po -
życz kę i – po wpły nię ciu pie nię dzy

na kon to – prze lać je szyb ko na in ne
ra chun ki ban ko we.

– Przy po mi na my, że in we sty cje
w kryp to wa lu ty co do za sa dy są le gal -
ne, ale oszu ści, wy ko rzy stu jąc fał szy -
we ser wi sy in ter ne to we, pod szy wa ją
się pod po śred ni ków i ofe ru ją uła -
twie nia w in we sto wa niu. Prze stęp cy
na kła nia ją po ten cjal nych po krzyw -
dzo nych do za in we sto wa nia pie nię -
dzy, obie cu jąc wy so kie i szyb kie zy ski
bez ry zy ka. Pro po nu ją po moc
przy in we sto wa niu, dla te go po li cjan -
ci za le ca ją wy so ką ostroż ność
przed pod ję ciem de cy zji o prze zna -
cze niu pie nię dzy na ta ki cel. Wy łu -
dzeń do ko nu ją oso by, któ re po da ją
się za tzw. bro ke rów in we sty cyj -
nych – pra cow ni ków firm po śred nic -
twa i do radz twa in we sty cyj ne go. Fir -
my te re kla mu ją swo je usłu gi w me -
diach spo łecz no ścio wych, ser wi sach
in ter ne to wych oraz apli ka cjach mo -
bil nych – in for mu je Ko men da Po -
wia to wa Po li cji w Kro to szy nie. 

Je że li po dej rze wasz, że je steś ofia -
rą oszu stwa, skon tak tuj się ze swo im
ban kiem oraz złóż sto sow ne za wia do -
mie nie na po li cji.

(FE NIX)

NASZE AKCJE

Wręczenie nagród w PSZCZÓŁCE

Po li cja ape lu je!
– Nie udo stęp niaj my ni ko mu da nych do lo go wa nia 
w ban ko wo ści elek tro nicz nej i mo bil nej.
– Nie udo stęp niaj my ni ko mu da nych po uf nych, 
do ty czą cych kart płat ni czych.
– Nie prze sy łaj my ni ko mu swo je go do wo du oso bi ste go.
– Nie in sta luj my do dat ko we go opro gra mo wa nia 
na urzą dze niach, z któ rych lo gu je my się do ban ko wo ści elek tro nicz nej.
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Pod czas sierp nio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Zdu nach bur mistrz To masz
Chu dy po in for mo wał, że jest moż li -
wość utwo rze nia na te re nie mia sta
żłob ka dla dzie ci przez oso bę pry -
wat ną. Mia ły miej sce już wstęp ne
roz mo wy w tej spra wie.

Bur mistrz (na zdję ciu) za ko mu ni -
ko wał, że 29 lip ca od by ło się spo tka -
nie, na któ rym roz ma wia no o moż li -
wo ści stwo rze nia żłob ka. O prze bieg
roz mów do py ty wa ła Sła wo mi ra
Kuś. – Czy są pod ję te już ja kieś de cy -
zje i czy ist nie je szan sa na po wsta nie
ta kiej pla ców ki?- py ta ła rad na.

Wło darz przy znał, że na ra zie by ły
to kon sul ta cje. – O spo tka nie po pro si -
ła oso ba pry wat na, któ ra za mie rza pro -
wa dzić żło bek w Zdu nach. Nie we ry -
fi ko wa łem te go, ale pa ni, z któ rą roz -

ma wia łem, przy zna ła, że pro wa dzi już
ta ką pla ców kę w Odo la no wie i idzie jej
do brze. To by ła wstęp na roz mo wa.
W Zdu nach je ste śmy bar dzo za in te re -
so wa ni po wsta niem żłob ka. Pró bu je -
my też w tej kwe stii dzia łać sa mo dziel -
nie. Je śli cho dzi o pod miot pry wat ny,
to ist nie je moż li wość do pła ty od sa mo -
rzą du gmin ne go do miejsc w żłob ku.
W roz mo wie pa dła pro po zy cja, że

od po cząt ku lu te go przy szłe go ro ku ta -
ka pla ców ka mo gła by za cząć funk cjo -
no wać w cen trum mia sta. Na ten cel
ma zo stać wy dzier ża wio na lub wy ku -
pio na od po wied nia nie ru cho -
mość – oznaj mił T. Chu dy, do da jąc, że
ta ka pla ców ka jest bar dzo po trzeb na,
choć by dla ma tek chcą cych po wró cić
na ry nek pra cy.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ZDUNY

Żłobek jest bardzo potrzebny

W so bo tę w miej sco wo ści Gu zo wi ce
(gmi na Ciesz ków) zor ga ni zo wa no za -
wo dy wy ści go we Sko wyr ne Wra ki.
Im pre za po łą czo na by ła z ak cją cha -
ry ta tyw ną na rzecz Mi ko ła ja Wa leń -
skie go. 4-let ni chło piec z Basz ko wa
(gmi na Zdu ny) cier pi na ostrą bia łacz -
kę lim fo bla stycz ną. Od dwóch lat le -
czy się w Przy ląd ku Na dziei i nie daw -
no na stą pił na wrót cho ro by. Uda ło się
ze brać kwo tę 80 ty się cy zło tych! Or -
ga ni za to rem wy da rze nia był Sko wyr -
na Ra cing Te am.

Wi dzo wie mo gli po dzi wiać umie -
jęt no ści kie row ców oraz nie po wta rzal -
ne ma new ry. Tuż po go dzi nie 8.00 roz -
po czę ła się run da ho no ro wa. W za wo -
dach uczest ni czy ło 130 sa mo cho dów.
Wy ści gi za koń czy ły się oko ło go dzi -
ny 19.00. 

W ka te go rii 'cy wil' zwy cię stwo od -
niósł Mi chał Szym czyk (KA SPER TE -
AM), a tuż za nim zna leź li się Grze gorz
Paw li czak (DRE AM TE AM) i Prze my -

sław Drob ni ca (KA SPER TE AM).
W ry wa li za cji 1.6 naj szyb si by li Ma te -
usz Pio trow ski (BYCZ KI TE AM), Bar -
tosz Po lis (MO TO BAN DA MI LICZ)
i Pa tryk Mą drosz kie wicz (TRAC TOR
RA CING TE AM). W wy ści gu 2.0
trium fo wał Szy mon Do mi niak (NO -
WA WIEŚ MO CHY), a ko lej ne miej -
sca za ję li Ka mil Si do ro wicz (SKO -
WYR NA RA CING TE AM) i Ad rian
Gra bo wiec (KA SPER TE AM).

Pro wa dzo no tez od dziel ną kla sy fi -
ka cję ko biet, któ re bra ły udział w wy -
ści gu z ko le ga mi. Na ko niec od by ły się
pół fi na ły (by ło sie dem pań), po któ -
rych czte ry naj lep sze awan so wa ły do fi -
na łu. Zwy cię ży ła Emi lia Szul czyń ska,
dru gie miej sce za ję ła Da ria Bak (BE -
LON TE AM), a trze cia by ła Ka mi la
Ka sper ska (SKO WYR NA RA CING
TE AM).

Po za wy ści ga mi or ga ni za to rzy
przy go to wa li sze reg atrak cji, zwłasz cza
dla dzie ci. By ły więc dmu cha ne zam ki,
tram po li ny, ka ru ze le, by ła też moż li -
wość prze lo tu he li kop te rem. Na sce nie
wy stą pił Ka ba ret Ma li na – Kró lo wie
Ży ta.

Zor ga ni zo wa no roz ma ite li cy ta cje
ga dże tów i lo te rię fan to wą. Ze bra ne
w ten spo sób środ ki prze zna czo ne bę -
dą dla Mi ko ła ja Wa leń skie go. Li cy to -
wa no m. in. drew nia ny do mek ogro do -
wy dla dziec ka, trak to ry na pe da ły, ro -
we ry dla do ro słych i dla dzie ci, hu laj no -

gi, opo ny, skrzyn ki na rzę dzio we, vo -
uche ry na usłu gi ko sme tycz ne, skok ze
spa do chro nem, dę bo wy stół z ław ka -
mi, lo dów ki sa mo cho do we, ka ski ro -
we ro we, ko szul ki spor tow ców z pod pi -
sa mi, ko siar kę spa li no wą, ga dże ty wra -
ko wych te amów, vo uche ry na ta tu aże.
Z ko lei w lo te rii każ dy los wy gry wał.
Naja trak cyj niej szą na gro dą by ła huś -
taw ka ko kon.

Dla Mi ko ła ja uda ło się ze brać 80
ty się cy zło tych i jest to no wy re kord
(wcze śniej szy wy no sił 60 tys. zł). – By -
ła to pierw sza im pre za, któ rą or ga ni zo -
wa li śmy. Kosz to wa ło nas to wie le wy -
sił ku, ty go dni przy go to wań, łez i stre -

su. Za le ża ło nam, by każ dy zna lazł tu -
taj coś dla sie bie. Rzu ci li śmy się na głę -
bo ką wo dę, or ga ni zu jąc jed no cze śnie
wy ści gi i fe styn ro dzin ny. Nasz upór
po zwo lił nam iść do przo du. Cel był je -
den – po moc dla Mi ko ła ja. Wie le błę -
dów i bra ków wy ła pa li śmy do pie ro
pod czas te go wy da rze nia. Wie le osób
nas wspie ra ło, lu dzie nie zwią za ni z na -
szym te amem przy szli po ma gać
przy sto iskach ga stro no micz nych,
przy to rze, przy or ga ni za cji. Je ste śmy
im bar dzo wdzięcz ni. To ogrom ny
suk ces – pod su mo wu ją or ga ni za to rzy
im pre zy – Sko wyr na Ra cing Te am.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Ścigali się dla Mikołaja 
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Na Ko men dę Po wia to wą Po li cji
w Kro to szy nie zgło si li się miesz kań -
cy, któ rzy do sta wa li SMS -y z lin kiem
za wie ra ją cym zło śli we opro gra mo -
wa nie, któ re z ko lei da je moż li wość
kra dzie ży da nych oraz środ ków
z kon ta ban ko we go.

– W ostat nim cza sie zgła sza ją się
do nas oso by, któ re otrzy ma ły SMS
z in for ma cją o no wej wia do mo ści gło -
so wej oraz lin kiem do fał szy wej stro -
ny. Jest to oszu stwo. Po klik nię ciu

w link ścią gnie my na swój te le fon zło -
śli we opro gra mo wa nie, co mo że do -
pro wa dzić do kra dzie ży pie nię dzy
z na sze go ra chun ku ban ko we go. Ni -
gdy nie otwie raj my po dej rza nych lin -
ków otrzy ma nych SMS -em. Je śli
klik ną łeś w link ta ki jak na zdję ciu,
na le ży wy łą czyć te le fon i prze ło żyć
kar tę SIM do in ne go te le fo nu, skon -
tak to wać się ze swo im ban kiem oraz
zmie nić ha sła do stę po we
do kont – in for mu je Ko men da Po -
wia to wa Po li cji w Kro to szy nie.

Po li cja ostrze ga! Oszu ści wy ko -
rzy stu ją róż ne me to dy dzia ła -
nia – na po li cjan ta, na wnucz ka,
na in ka sen tów ener ge ty ki itd. Li sta

moż li wo ści jest na praw dę dłu ga. Jed -
nak co raz czę ściej sły szy się o oszu -
stach in ter ne to wych, któ rzy pod szy -
wa ją się pod róż ne in sty tu cje, wy sy ła -
jąc fał szy we lin ki. Ich ce lem jest otrzy -
ma nie do stę pu do kont ban ko wych
oraz kont do me diów spo łecz no ścio -
wych. Oszu ści wciąż mo dy fi ku ją
swo je prze stęp cze me to dy, m. in. te
do ty czą ce nad sy ła nych SMS -ów,
chcąc stwo rzyć wra że nie le gal no ści
ta kiej wia do mo ści. Jed ną z naj now -
szych me tod jest oszu stwo „na pocz tę
gło so wą”. Nie daj cie się na brać i nie
kli kaj cie w żad ne lin ki nie zna ne go
po cho dze nia.

(FE NIX)

OSTRZEGAMY!

Uwaga na podejrzane SMS-y!

JUBILEUSZ

OSP Gościejew działa już ponad 110 lat!
W so bo tę, 21 sierp nia, OSP Go ście -
jew świę to wa ła 110 lat dzia łal no ści.
Wpraw dzie ju bi le usz przy pa dał
w ubie głym ro ku, ale ze wzglę du
na epi de mię uro czy sto ści trze ba by -
ło prze ło żyć na in ny ter min. 

W świę to wa niu udział wzię li m. in.
przed sta wi ciel Za rzą du Od dzia łu Wo je -
wódz kie go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go ZOSP RP w Po zna niu, wła dze sa mo -
rzą do we oraz in ni za pro sze ni go ście.
Wszyst kich po wi tał dh Ma rian Bur czyk,
pre zes Za rzą du OSP Go ście jew. Na stęp -
nie mi nu tą ci szy uczczo no dru hów, któ -
rzy już ode szli z ziem skie go świa ta. 

Uro czy stość by ła oka zją do wrę cze nia
od zna czeń związ ko wych. Dh Bog dan Pa -
rzysz zo stał od zna czo ny Od zna ką Ho no -
ro wą „Sem per Vi gi lans” („Wiecz nie czu -
wa ją cy”), dh Wal de mar Mi siak otrzy mał
Zło ty Me dal „Za za słu gi dla po żar nic twa”,
dh Ma te usz Pa rzysz i dh Krzysz tof No -
wac ki zo sta li uho no ro wa ni srebr ny mi me -
da la mi „Za za słu gi dla po żar nic twa”, a dh
Ma te usz Pa zo ła i dh Ma ciej Fur man – brą -
zo wy mi. Od zna kę „Wzo ro wy Stra żak”
wrę czo no dru ho wi Ada mo wi Je rzy ko wi. 

Po nad to pre zes OSP Go ście jew, bur -
mistrz Ma ciej Brat bor ski i prze wod ni czą -
cy Ra dy Miej skiej Ju styn Za rad niak wrę -

czy li oko licz no ścio we po dzię ko wa nia
dru hom Ma ria no wi Sta niew skie mu, Ber -
nar do wi Szcze pa nia ko wi, Bog da no wi Pa -
rzy szo wi, Ta de uszo wi Ka sprza ko wi, Ja no -
wi Ku liń skie mu i Jó ze fo wi Ko st ce.

Na ko niec uro czy sto ści pre zes po -
dzię ko wał za wszyst kie do bre sło wa, ży -
cze nia i za obec ność. Szcze gól nie sło wa
wdzięcz no ści skie ro wał do Za rzą du i Ra -
dy LGD „Wiel ko pol ska z Wy obraź nią”
oraz pra cow ni kom jej biu ra za po moc

w uzy ska niu do ta cji w ra mach
PROW 2014-2020 na pro jekt „Ochot ni -
cza Straż Po żar na – ma te rial ny przy kład
dzie dzic twa wsi Go ście jew i jej miesz kań -
ców”, a tak że do Pio tra No wic kie go
za stwo rze nie fil mo wej kro ni ki OSP oraz
pań z KGW w Go ście je wie za przy go to -
wa nie pysz no ści na stra żac ką bie sia dę,
w trak cie któ rej mia ła miej sce pre mie ra
wspo mnia nej kro ni ki.

(AN KA)
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Gło śna spra wa 46-let nie go kro to szy -
nia ni na, któ ry umó wił się na spo tka -
nie z 12-lat ką we Wro cła wiu, gdzie
zo stał za trzy ma ny, pro wo ku je do roz -
wa żań nad bez pie czeń stwem dzie ci
w in ter ne cie. Na te mat za gro żeń, ja -
kie mo gą czy hać na naj młod szych
w me diach spo łecz no ścio wych i ca -
łym świe cie wir tu al nym, roz ma wia ła
z na mi psy cho log Ka ri na Brat bor -
ska – dy rek tor Po rad ni Psy cho lo gicz -
no -Pe da go gicz nej w Kro to szy nie.

Już na po cząt ku kon wer sa cji eks -
pert ka wy ja śni ła, że klu czo we zna cze -
nie ma nie tyl ko utrzy my wa nie do -
brych re la cji, ale przede wszyst kim
świa do mość po sia da nia opie ku -
na. – Dziec ko na każ dym eta pie ży cia
mu si wie dzieć, że ro dzic nie ty le jest
je go przy ja cie lem czy kum plem, tyl -
ko kimś, kto je ro zu mie, trosz czy się
o nie, dba o je go pra wi dło wy roz wój
i o po trze by – pod kre śli ła psy cho log.
Re la cji na to miast nie na pra wi się jed -
ną roz mo wą wy cho waw czą, gdyż to
dłu go trwa ły, mo zol ny pro ces. – Cho -
dzi o to, że by być z dziec kiem, ro zu -
mieć je, znaj do wać, w ca łej tej go ni -
twie współ cze sne go ży cia, czas dla
dziec ka i że by to był czas naj lep szej ja -
ko ści – oznaj mi ła K. Brat bor ska. 

Dy rek tor kro to szyń skiej po rad ni
przy zna ła, iż smart fo ny czy in ne te go
ty pu urzą dze nia są współ cze snym do -
brem i war to z nich ko rzy stać, ale trze -
ba ro bić to wła ści wie, trze ba znać
umiar. Dla dzie ci cy ber prze strzeń,
świat kre skó wek, gier i za baw są na ty le
in te re su ją ce, że – po pierw sze – nie nu -
dzą się przy tym, a po dru gie – bar dzo
ła two ni mi prze sią ka ją. Im wcze śniej
ma luch roz pocz nie swo ją przy go dę
z tym świa tem, zwłasz cza nie okre śla ną
li mi ta mi, tym więk sze szko dy po ja wią
się w je go roz wo ju. Moż na tu wy róż nić
cho ciaż by po gor sze nie wzro ku, słu -
chu, szum in for ma cyj ny czy za bu rze -
nia emo cjo nal no -spo łecz ne. 

Dla te go po trzeb na jest kon tro la
ze wnętrz na. – Dziec ko sa mo nie dys -
po nu je me cha ni zma mi re gu la cyj ny -
mi, co na zy wa my zdro wym roz sąd -
kiem, ono nie czu je mo men tu, w któ -
rym gra ni ca po win na zo stać po sta -
wio na – za zna czy ła na sza roz mów -
czy ni. Zwró ci ła też uwa gę na ob co wa -
nie z no wy mi tech no lo gia mi przez
naj młod szych w cza sie, gdy ich układ
ner wo wy nie jest na to zwy czaj nie go -
to wy, bo do pie ro się kształ tu je. Przez
to po wsta ją in ne po łą cze nia ner wo -
we, a ob słu ga smart fo nów czy ta ble -
tów sta je się nie by wa le pro sta i nie -
rzad ko spraw niej sza niż u do ro słych. 

W roz mo wie po ru szo no też kwe -
stię za bez pie czeń i kon tro li ro dzi ciel -
skiej. Sze fo wa po rad ni po ra dzi ła, aby
nie po le gać wy łącz nie na tech nicz -
nych roz wią za niach, lecz sa me mu
spraw dzać, czy wszyst ko jest w po -
rząd ku. – My ślę, że nie moż na nad -
mier nie ufać ta kim za bez pie cze niom
i – tyl ko i wy łącz nie ma jąc świa do -
mość, że za po ra jest uru cho mio -
na – dać dziec ku sprzęt do do wol ne -
go ko rzy sta nia. War to, bę dąc świa do -
mym ro dzi cem, spraw dzać wszyst ko,
co me dia mo gą za ser wo wać dziec -
ku – po wie dzia ła K. Brat bor ska. 

Roz ma wia jąc o nie bez pie czeń -
stwach zwią za nych z por no gra fią, psy -
cho log pod kre śli ła, aby moż li wie jak
naj wcze śniej pod jąć te mat za in te re so -
wa nia płcią prze ciw ną, oczy wi ście do -

sto so wu jąc słow nic two do moż li wo ści
per cep cyj nych dziec ka. Dzię ki te mu
le piej uświa do mio na po cie cha ła twiej
do strze że wszel kie nie bez pie czeń -
stwa z tym zwią za ne. Lamp ka ostrze -
gaw cza u ro dzi ca po win na za pa lić się,
gdy wi dzi nad mier ne za in te re so wa nie
sek su al no ścią, uwy pu kla nie na rzą -
dów płcio wych w ry sun kach, uży wa -
nie na ce cho wa nych zwro tów w ję zy -
ku mó wio nym, a tak że ob ja wy ta kie
jak czę ste bó le brzu cha, gło wy czy nie -
ustan ny smu tek. – Naj istot niej sze
jest, że by zwró cić uwa gę, czy coś się
zmie ni ło, czy w za cho wa niu dziec ka
wy stę pu je coś in ne go, co re al nie nas
przej mu je – oce ni ła K. Brat bor ska. 

Trze ba jed nak pa mię tać, że czas
pły nie nie ubła ga nie, a na sto la tek
szyb ko sam sta nie się do ro słym. Dla -
te go na le ży zo sta wić pew ną prze -
strzeń na je go in dy wi du al ne eks pe ry -
men ty, sa mo dziel ne po zna wa nie
świa ta i na ukę na wła snych błę dach,
oczy wi ście nie tra cąc przy tym czuj -
no ści i pil nu jąc pew nych gra nic. Ro la
ro dzi ca w ochro nie dziec ka oka zu je
się klu czo wa i przed za się gnię ciem
po mo cy psy cho lo gicz nej war to, by to
naj bliż sze oso by po sta ra ły się po móc
swo im dzie ciom. – Ro dzi ce są
na pierw szej li nii fron tu i to wła śnie
oni sta no wią pierw szą za po rę
przed złem i na ich po moc w pierw -
szej ko lej no ści moż na li czyć – pod su -
mo wa ła psy cho log. (MS) 

WAŻNE SPRAWY

Zagrożenia z cyberprzestrzeni  

 

STRAŻ POŻARNA

Kolejni strażacy udali się do Grecji

W po nie dzia łek ko lej na gru pa stra -
ża ków z na sze go kra ju uda ła się
do Aten, by kon ty nu ować mi sję ga -
śni czą w re gio nie At ty ki. W tym gro -
nie zna la zło się dwóch funk cjo na riu -
szy z Ko men dy Po wia to wej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie. 

W po nie dzia łek, 23 sierp nia, o go dzi -
nie 6.00 ra no wi ce mi ni ster spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji Ma ciej Wą sik
oraz ko men dant głów ny PSP nad bryg.
An drzej Bart ko wiak od pra wi li 143 stra -
ża ków z róż nych re gio nów Pol ski w ce lu

do ko na nia pod mia ny oso bo wej ra tow ni -
ków bio rą cych od dwóch ty go dni udział
w dzia ła niach ga śni czych na te ry to rium
Gre cji.

W no wej gru pie zna la zło się 64 stra -
ża ków z Wiel ko pol ski, w tym dwóch
z kro to szyń skiej KP PSP – mł. ogn. Wal -
de mar Kra wiec oraz mł. ogn. Szy mon Ku -
ja wa. Mi sję w Gre cji za pla no wa no do 5
wrze śnia. Osta tecz ny ter min bę dzie jed -
nak uza leż nio ny od roz wo ju sy tu acji.
Stra ża cy, któ rzy do tej po ry wal czy li z po -
ża ra mi w Gre cji, już wró ci li do kra ju.

(AN KA)

NA DRODZE

Osobówką w drzewo

25 sierp nia na ul. Li po wej w Lu to -
gnie wie do szło do zda rze nia dro go -
we go. Sa mo chód oso bo wy zje chał
z jezd ni i ude rzył w przy droż ne drze -
wo. Na szczę ście ni ko mu nic po waż -
ne go się nie sta ło.

– 18-let ni kie row ca sa mo cho du mar -
ki Fiat nie za cho wał na le ży tej pręd ko ści

oraz ostroż no ści na dro dze. W wy ni ku te -
go stra cił pa no wa nie nad po jaz dem, któ ry
ude rzył w przy droż ne drze wo. U kie ru ją -
ce go nie stwier dzo no obec no ści al ko ho lu.
Zo stał uka ra ny man da tem w wy so ko -
ści 50 zło tych – po in for mo wa ła Pau li na
Po ta rzyc ka z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

(FE NIX)
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W mi nio ny week end w Kro to szy nie
od był się trzy dnio wy event – Tar get
One Fe sti val i Di sco One Fe sti val. By -
ło to naj więk sze mu zycz ne wy da rze -
nie te go la ta z czo łów ką ar ty stów
pol skiej sce ny klu bo wej i mu zy ki di -
sco -po lo. Na sce nie po ja wi ło się kil -
ku na stu mu zy ków, któ rych wy stę -
py – w po łą cze niu z wy so ką fre kwen -
cją i nie sa mo wi tą opra wą au dio -wi -
zu al ną oraz pi ro tech nicz ną – stwo -
rzy ły nie po wta rzal ny kli mat. Każ dy
mi ło śnik mu zy ki elek tro nicz nej i di -
sco -po lo zna lazł coś dla sie bie. Or ga -
ni za to rem wy da rze nia by ła Tar get
One Agen cy.

Or ga ni za to rzy stwo rzy li na po -
trze by im pre zy park roz ryw ki, w któ -
rym – oprócz wy stę pów mu zycz -
nych – przy go to wa no sto iska z ga dże -
ta mi, ga stro no mią i ba rem. By ły tak -
że atrak cje dla dzie ci w po sta ci dmu -
cha ne go zam ku i zjeż dżal ni.

Przez pierw sze dwa dni fa ni mu zy -
ki klu bo wej ba wi li się i tań czy li do bia -
łe go ra na. Na sce nie po ja wi ło się 19 czo -
ło wych DJ -ów pol skiej sce ny: C -Bo ol,
Fa faq, DNF, I. GOT. U, Me szi, DJ Wajs,
DJ Ro obs, Aver gy, Carl Grey, DJ Shog,

DJ Sto ne, DJ Ha zel, DJ Ma tys, DJ In sa -
ne, Bo un ce INC., DJ X -Me en, DJ Iro -
on, DJ Kre cik i Kriss Dy do. Wszy scy
two rzy li wspa nia łe wi do wi sko z efek ta -
mi świetl ny mi, la se ro wy mi i pi ro tech -
nicz ny mi. Po rwa li pu blicz ność do za -

ba wy ta necz nej. Mu zy ka elek tro nicz -
no -ta necz na jest two rzo na głów nie lub
wy łącz nie za po mo cą elek tro fo nów
(elek tro me cha nicz nych i elek tro nicz -
nych in stru men tów mu zycz nych) oraz
urzą dzeń elek tro nicz nych prze twa rza -

ją cych dźwię ki po za mu zycz ne lub ge -
ne ro wa ne przez tra dy cyj ne in stru men -
ty aku stycz ne. Jest gra na przede
wszyst kim w klu bach noc nych i dys ko -
te kach. 

W nie dzie lę na sce nę wkro czy li
zna ni fa nom di sco -po lo ar ty -
ści – After Par ty, Pięk ni i Mło dzi, Fre -
aky Boys, Ma rus P., DJ Dzie kan i An -
tek Smy kie wicz, któ rzy zła pa li zna ko -
mi ty kon takt z pu blicz no ścią. Czę sto
scho dzi li ze sce ny i po da wa li mi kro -
fon wi dzom, któ rzy mo gli za pre zen -
to wać swo je umie jęt no ści wo kal ne.
Pod czas wy stę pu Fre aky Boys za pro -
szo no na sce nę trzy dziew czy ny,
które mia ły oka zję za de mon stro wać
swój ta lent ta necz ny. W prze rwie po -
mię dzy wy stę pa mi or ga ni za to rzy
przy go to wa li dla dzie ci i do ro słych
roz ma ite kon kur sy z na gro da mi.

– Dzię ku je my uczest ni kom Tar -
get One Fe sti val oraz Di sco One Fe sti -

val za obec ność pod czas wy da rzeń or -
ga ni zo wa nych przez na szą agen cję. Je -
ste śmy pod wra że niem te go, jak wie lu
lu dzi za ufa ło nam i uczest ni czy ło
w tych im pre zach. Ma my na dzie ję, że
miesz kań cy i wło da rze mia sta są za do -
wo le ni z na szych dzia łań. Jed no cze -
śnie li czy my, iż wszel kie ewen tu al ne
uwa gi tra fią do nas, by śmy mo gli
wspól nie pod no sić po przecz kę
na każ dym ko lej nym wy da rze -
niu – pod su mo wu je To masz Mi lew -
ski z Tar get One Agen cy. (FE NIX)

POD NASZYM PATRONATEM

Największa impreza tego lata!

W mi nio ny week end kro to szyń ski ry -
nek jak co ro ku opa no wa li świa to -
wej kla sy ko mi cy, akro ba ci, żon gle -
rzy czy mu zy cy. Wszyst ko to w ra -
mach XXV Mię dzy na ro do we go Fe sti -
wa lu Sztu ki Ulicz nej Bu sker -
Bus 2021. Or ga ni za to ra mi wy da rze -
nia by ły Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu -
ry oraz Mał go rza ta Wę glarz.

Co ro ku od 25 lat na fe sti wa lu Bu -
sker Bus spo ty ka ją się ar ty ści z ca łe go świa -
ta, by w kil ku pol skich mia stach za pre -
zen to wać swo je umie jęt no ści cyr ko we, ta -
necz ne, mu zycz ne, ilu zjo ni stycz ne czy
ak tor skie. Do opo wia da nia hi sto rii wy ko -
rzy stu ją re kwi zy ty i moż li wo ści wła sne go
cia ła. Nie po trze bu jesz pasz por tu, by po -
czuć się jak w po dró ży do oko ła świa ta

i po znać ar ty stów z kil ku na stu kra jów.
Cho ciaż na co dzień dzie lą ich ty sią ce ki -
lo me trów, łą czą ich wspól ne ce le – zdo -
być uwa gę prze chod niów, do star czyć
wra żeń ar ty stycz nych i roz ryw ki, ba wić,
wzru szać i za chwy cać. Bu sker Bus łą czy

ideę no we go cyr ku – te go sku pio ne go nie
na zwie rzę tach, a na si le, umie jęt no ściach
i kre atyw no ści ar ty stów – z do stęp no ścią
sztu ki ulicz nej. Tu taj nie je steś je dy nie
bier nym wi dzem – sta jesz się bo wiem
czę ścią przed sta wie nia, a ar ty sta re agu je
na wszyst ko, co dzie je się wo kół nie go. 

W go dzi nach po po łu dnio wych ar ty -
ści swo je umie jęt no ści pre zen to wa li
na kro to szyń skim ryn ku, a wie czo rem or -
ga ni zo wa li po kaz ka ba re to wy w Kro to -
szyń skim Ośrod ku Kul tu ry.

Gru pa te atral na z Gre cji Astro nauts
The atre (Fros so i Di nos) przy go to wa ła
wy so kiej ja ko ści spek takl przede wszyst -
kim dla dzie ci. „Kró lew ski paw czy sza -
cho we wy zwa nie” to by ła mie szan ka po -
ka zu ży wej rzeź by i pan to mi my. Męż czy -

zna grał w sza chy z wi dza mi. Za każ dym
ra zem, gdy po ru szał bia łym kró lem, bia ły
paw (ży wy po sąg) oży wał i pre zen to wał
ra do sny lub smut ny ta niec, w za leż no ści
od wy ni ku gry.

Com pa ia Depáso „La trot to la” (Wło -
chy, Chi le) za chwy ci ła pu blicz ność, rzu -
ca jąc wy zwa nie gra wi ta cji i czy niąc lot
swo ją ulu bio ną roz ryw ką. 

Dan cer Lu cy już nie pierw szy raz
w Kro to szy nie da ła po kaz swo ich umie -
jęt no ści. Jest tan cer ką i in struk tor ką jo gi,
po cho dzą cą z Czech. Jej ulu bio nym sty -
lem jest tri bal fu sion – współ cze sna for -
ma tań ca brzu cha, któ ra łą czy w so bie ele -
men ty sty lów et nicz nych i kla sycz nych.
Uwiel bia tań czyć do mu zy ki na ży wo,
więc czę sto moż na ją zo ba czyć na sce nie
w klu bach fe sti wa lo wych. 

Umie jęt no ści Au stra lij czy ka Ri char -
da Fil by wy wo ła ły spo re emo cje u wi -
dzów. Do swo ich po ka zów wy ko rzy stał
nie tyl ko pił ki, ale rów nież ma cze ty i pło -
ną cą po chod nię. 

Nie spo sób wy mie nić tu wszyst kich
ar ty stów, ale każ dy z nich był wy jąt ko wy.
Fe sti wal cie szył się ogrom nym za in te re so -
wa niem kro to szy nian. Wszyst kie wy stę -
py oglą da ła licz na gru pa wi dzów. A nie -
zwy kli ar ty ści ulicz ni po raz ko lej ny pod -
bi li ser ca miesz kań ców na sze go mia sta. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

BUSKERBUS

Uliczni artyści znów podbili serca publiczności!



7Wydarzenie







To i Owo10 WTOREK, 31 sierpnia 2021

W so bo tę na kro to szyń skim Bło niu
od był się Pik nik Woj sko wy. Im pre za
przy cią gnę ła wie lu miesz kań ców
oko lic, ale i przy jezd nych. Nie bra ko -
wa ło atrak cji dla dzie ci i mło dzie ży.

Spo tka nie z woj skiem po zwo li ło
zgro ma dzo nym na obej rze nie wie lu ro -
dza jów bro ni, po jaz dów i in ne go sprzę tu
woj sko we go oraz umun du ro wa nia żoł nie -
rzy. Jed nym z cie kaw szych ele men tów
pro gra mu był wy stęp or kie stry woj sko wej
z Wro cła wia. Mu zy cy za chę ci li pu blicz -
ność do wspól ne go śpie wa nia pie śni pa -
trio tycz nych. Kil ku let nia Zu zia – któ ra
naj szyb ciej do bie gła do dy ry gen -
ta – otrzy ma ła moż li wość prze ję cia ba tu -
ty i kie ro wa nia po czy na nia mi resz ty ze -
spo łu. Chwi lę póź niej od był się po kaz
musz try woj sko wej w wy ko na niu kro to -
szyń skich uczniów. Zgłod nia li mo gli po si -
lić się tra dy cyj ną woj sko wą gro chów ką.
Nie bra ko wa ło też in nych sto isk ga stro no -
micz nych oraz z za baw ka mi dla dzie ci. 

Po po łu dnie by ło cza sem za ba wy
i edu ka cji. Za dba li o to licz ni mun du ro -
wi, mię dzy in ny mi przed sta wi cie le Ko -
men dy Po wia to wej PSP w Kro to szy nie.
Naj młod si z za an ga żo wa niem ko rzy sta li
ze sta no wisk ga śni czych na ba zie hy dro -
ne tek. Dla star szych na to miast przy go to -
wa no pre zen ta cję za gro żeń po ża ro wych
w obiek tach miesz kal nych z wy ko rzy sta -
niem mo bil ne go sy mu la to ra, a tak że krót -
ki in struk taż pierw szej po mo cy, wy ko nu -
jąc ćwi cze nia pod okiem eks per tów. Naj -
bar dziej ak tyw ni otrzy my wa li drob ne
upo min ki.

O 19.00 od by ła się pro jek cja fil mu
„Kar ba la”, przed sta wia ją ce go he ro icz ną

wal kę pol skich żoł nie rzy z prze wa ża ją cy -
mi si ła mi wro ga w trak cie dru giej woj ny
w Za to ce Per skiej. Or ga ni za to rzy za chę ca -

li też do szcze pień prze ciw CO VID -19
oraz od da wa nia krwi w mo bil nym krwio -
bu sie. (MS)

WOJSKOWY PIKNIK

Za mundurem tłumy sznurem
KROTOSZYN

Kierowco, bądź rozważny
na przejeździe!
27 sierp nia na prze jaz dach ko le jo -
wych w oko li cach Kro to szy na zor ga -
ni zo wa no ko lej ną ak cję pre wen cyj ną
„Bez piecz ny prze jazd – szla ban
na ry zy ko”. Funk cjo na riu sze po li cji
i Stra ży Ochro ny Ko lei uświa da mia li
kie row com, jak waż ną rze czą jest
za cho wa nie ostroż no ści na prze jeź -
dzie ko le jo wym.

Ko or dy na to rzy kam pa nii na wy -
bra nych prze jaz dach w ca łej Pol sce po -
ja wia ją się, by przy po mi nać kie row -
com, jak bez piecz nie po ko ny wać prze -
jaz dy ko le jo wo -dro go we. – Co ro ku
na prze jaz dach w Pol sce do cho dzi
do oko ło 200 wy pad ków i ko li zji.
Za 99 pro cent z nich od po wia da ją
nie ostroż ni, bra wu ro wi, „nie ma ją cy
cza su” kie row cy. Dla te go po świę ca my
nasz czas, aby zmi ni ma li zo wać licz bę
zda rzeń w tych miej scach. We współ -
pra cy z SOK i po li cją prze pro wa dzo -
ne są ak cje pre wen cyj ne z wy ko rzy sta -
niem ma te ria łów edu ka cyj nych. Oso -
by nie sto su ją ce się do prze pi sów ru -
chu dro go we go mo gą spo dzie wać się
upo mnień lub man da tów – in for mu -
ją or ga ni za to rzy ak cji „Bez piecz ny
prze jazd – szla ban na ry zy ko”.

Każ de go ro ku na pol skich to rach
do cho dzi do wie lu nie bez piecz nych
zda rzeń. Licz by nie za wsze po zwa la ją
zo bra zo wać dra mat osób, któ re są
za ni mi scho wa ne, jed nak bez nich
nie da się po ka zać po wa gi ca łe go zja -
wi ska. Pro blem wy pad ków na prze -
jaz dach ko le jo wo -dro go wych i tzw.

dzi kich przej ściach to dzie siąt ki za bi -
tych, set ki ran nych i mi lio no we kosz -
ty. Po cią gi ma ją ma sę kil ku set, a na -
wet kil ku ty się cy ton. Aby za trzy mać
po jazd o ta kim cię ża rze, od mo men -
tu na ci śnię cia przy ci sku na głe go ha -
mo wa nia po trze ba na wet do 1200
me trów. Róż ni ca mas mię dzy skła -
dem to wa ro wym a sa mo cho dem oso -
bo wym jest ogrom na. Każ dy błąd
na to rach mo że nieść za so bą nie od -
wra cal ne skut ki, gdyż ma szy ni sta nie
jest w sta nie za trzy mać po cią gu w kil -
ka se kund. 

W lip cu 2021 ro ku do szło do 23
wy pad ków i ko li zji z udzia łem po jaz -
dów i pie szych na prze jaz dach/przej -
ściach ko le jo wo -dro go wych, w wy ni -
ku któ rych zgi nę ły czte ry oso by i ty le
sa mo zo sta ło cięż ko ran nych. Je śli
cho dzi o pie szych, to od no to wa no 23
zda rze nia w miej scach nie do zwo lo -
nych, w któ rych zgi nę ło 18 osób,
a dwie zo sta ły cięż ko ran ne.

(FE NIX)
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Za na mi dru ga od sło na Ogól no pol -
skie go Fe sti wa lu Mu zycz ne go „La to
Or ga no we w Kro to szyń skiej Ba zy li -
ce”. 22 sierp nia przed pu blicz no ścią
za pre zen to wa li się mło dzi wir tu ozi
skrzy piec i or ga nów.

Kon cert roz po czął się o go dzi -
nie 18.45, a zgro ma dzo nych po wi tał dr
hab. To masz Głu chow ski. Jed nak nie je -
mu przy pa dła ro la głów ne go ak to ra wi do -
wi ska, gdyż ta część cy klu no si ła na zwę
„Kon cert mło dych ta len tów”. Kie row nik
ar ty stycz ny na kre ślał tło po szcze gól nych
utwo rów i za po wia dał wy stę py Ema nu ela
Ra taj czy ka, gra ją ce go na or ga nach, oraz
skrzyp ka – Da riu sza Szczu rasz ka. 

Pierw szy z nich to ab sol went kro to -
szyń skiej szko ły mu zycz nej w kla sie for te -
pia nu mgr Ma rio li Kry sic kiej oraz Die ce -
zjal ne go Stu dium Or ga ni stow skie go w Ka -
li szu w kla sie or ga nów mgra Ka ro la Mro za.
Obec nie stu diu je for te pian jaz zo wy w Aka -

de mii Mu zycz nej im. Gra ży ny i Kiej stu ta
Ba ce wi czów w Ło dzi na Wy dzia le Jaz zu
i Mu zy ki Es tra do wej. Kro to szy nia nie zna ją
go ja ko po moc ni cze go or ga ni stę w ba zy li ce
mniej szej i pro wa dzą ce go chór Can ti cum
Iu ven tu tis, dzia ła ją cy przy pa ra fii.

D. Szczu ra szek ukoń czył Szko łę Mu -
zycz ną II stop nia w Ostro wie Wlkp.
w kla sie Iza be li Ga ry an te sie wicz – ab sol -
went ki AMUZ w Gdań sku. Skrzyp ce to -
wa rzy szą mu od siód me go ro ku ży cia, kie -
dy to za czy nał na ukę w Kro to szy nie.
Od 7 lat do sko na li umie jęt no ści
pod okiem za cnych pro fe so rów – Geo r ga
Mi che la, Iza be li Ce gliń skiej oraz Ser gie ja
Kraw czen ki, uczest ni cząc w Mię dzy na ro -
do wych Kur sach Skrzyp co wych im. Ze -
no na Brzew skie go w Łań cu cie. Wie le ra -
do ści spra wi ła mu współ pra ca z Miet -
kiem Szcze śnia kiem, Na ta lią Nie men czy
Fi li pem Ja śla rem z Gru py Mo Car ta.
W tym ro ku zo stał lau re atem fe sti wa lu
mu zycz ne go PRE STO.

W pro gra mie kon cer tu po ja wi ły się
dzie ła Jo han na Se ba stia na Ba cha, Nic co lo
Pa ga ni nie go, Je ha na Ala ina czy Ro ber ta
Pri ze ma na. Wra że nia mu zycz ne wzmoc -
nił z pew no ścią też nie daw ny re mont or -
ga nów, a kon kret nie po pra wa usta wień
re je stra cyj nych. W trak cie wy stę pu ar ty -
ści by li wi docz ni na za mon to wa nym te le -
bi mie. Po kon cer cie przy by li przed oł tarz,
by otrzy mać za słu żo ne gra tu la cje i rzę si -
ste bra wa. Ks. dr Alek san der Gen de ra
przy znał, że naj bar dziej wy cze ki wał wła -
śnie te go kon cer tu, po nie waż pa mię ta
tych mu zy ków jesz cze ja ko mi ni stran tów
i cie szy się z ich ta len tu. 

W te go rocz nym fe sti wa lu „La to Or -
ga no we w Kro to szyń skiej Ba zy li ce” po -
zo stał jesz cze kon cert wień czą cy tę edy -
cję – 19 wrze śnia o godz. 20.00 wy stą pi
Ze spół Wo kal ny Mu zy ki Daw nej
pod dy rek cją Mał go rza ty Zu cho wicz.
Za pra sza my. 

(MS)

LATO ORGANOWE

Druga porcja muzycznej uczty

18 sierp nia Sto wa rzy sze nie „Wspól -
nie dla Bia dek” i Kro to szyń ska Bi -
blio te ka Pu blicz na im. Ar ka de go Fie -
dle ra zor ga ni zo wa ły dla dzie ci i mło -
dzie ży po że gna nie wa ka cji w ra -
mach ak cji „Wa ka cje z bi blio te ką”.
W im pre zie uczest ni czy ło oko ło 120
osób – dzie ci, mło dzież, opie ku no -
wie, ro dzi ce i dziad ko wie.

Na te re nie re kre acyj nym po mię dzy
szko ła mi w Biad kach zgro ma dzi ły się nie
tyl ko miej sco we dzie ci, ale tak że z Be nic,
Chwa li sze wa, Kro to szy na i Or pi sze wa,
czy li z miej sco wo ści, w któ rych znaj du ją
się fi lie KBP. Wszyst kich przy wi tał Ma -
riusz Kar bo wiak – soł tys Bia dek i jed no -
cze śnie pra cow nik fi lii nr 4 kro to szyń -
skiej książ ni cy. 

Dzie ci z róż nych miej sco wo ści in te -
gro wa ły się w grach, za ba wach i kon kur -
sach przy go to wa nych przez bi blio te ka rzy.

W kon kur sach spraw no ścio wych bra li
udział rów nież ro dzi ce i opie ku no wie.
Za uczest nic two w za ba wach dzie cia ki
otrzy my wa ły na gro dy. Przy go to wa no rów -
nież kieł ba skę z gril la, na po je i sło dy cze.

Dzię ki im pre zie dzie ci prze ko na ły
się, że w bi blio te ce nie tyl ko wy po ży cza
się książ ki, ale tak że jest to miej sce, gdzie
moż na cie ka wie spę dzić czas, a wie dza za -
czerp nię ta z ksią żek przy da je się w róż -
nych kon kur sach. 

Nad bez pie czeń stwem i prze pro wa -
dza niem kon ku ren cji czu wa li pra cow ni -

cy kro to szyń skiej książ ni cy oraz wo lon ta -
riu sze z Bia dek. Dy rek cja i pra cow ni cy
KBP oraz człon ko wie Sto wa rzy sze nia
„Wspól nie dla Bia dek” skła da ją po dzię ko -
wa nia wszyst kim oso bom i in sty tu cjom,
dzię ki któ rym im pre za koń czą ca wa ka cje
mo gła się od być. Jej or ga ni za cja moż li wa
by ła dzię ki wspar ciu fi nan so we mu gmi ny
Kro to szyn oraz po mo cy Szko ły Pod sta wo -
wej im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Biad kach,
miej sco wej OSP, Ma cie ja Pocz ty i ze spo łu
KO RAL, a tak że wo lon ta riu szy.

(AN KA)

BIADKI

Pożegnanie wakacji z biblioteką
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Re zer wat przy ro dy „Sta wy Mi lic kie”
jest naj więk szym te go ty pu ob sza rem
na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie -
go – po sia da po wierzch nię 5298,15
hek ta rów i sta no wi jed ną z naj waż -
niej szych ostoi pta ków wod no -błot -
nych w Pol sce. Dzię ki te mu każ de go
ro ku przy cią ga rze sze tu ry stów, któ rzy
przy jeż dża ją po dzi wiać uro ki je go ma -
low ni czych kra jo bra zów. 

Na le ży jed nak pa mię tać, że po byt
na te re nie re zer wa tu przy ro dy wią że się
z obo wiąz kiem prze strze ga nia prze pi sów
pra wa, któ re obo wią zu ją w ta kim ob sza rze
i któ re zo sta ły usta no wio ne dla ochro ny
ży ją cych tam ga tun ków zwie rząt i ro ślin. 

14 sierp nia po li cjan ci Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Mi li czu wspól nie ze
straż ni ka mi Pań stwo wej Stra ży Le śnej
w Mi li czu, Pań stwo wej Stra ży Ry bac kiej
w Mi li czu i Żmi gro dzie oraz przed sta wi -

cie la mi Re gio nal nej Dy rek cji Ochro ny Śro -
do wi ska we Wro cła wiu i Sta cji Or ni to lo -
gicz nej Uni wer sy te tu Wro cław skie go prze -
pro wa dzi li dzia ła nia w ob rę bie kom plek -
sów Staw no i Po tasz nia. Sku pi li się na ujaw -
nia niu wy kro czeń po peł nia nych przez oso -
by wy po czy wa ją ce na te re nie re zer wa tu
przy ro dy i ob rę bów ho dow la nych. 

Wy kro cze nia po le ga ły na wcho dze -
niu na ob sza ry nie do zwo lo ne oraz pa le niu

gril la w miej scach do te go nie prze zna czo -
nych. We wszyst kich przy pad kach funk -
cjo na riu sze wo bec osób ła mią cych pra wo
wy cią gnę li sto sow ne kon se kwen cje. 

Sta wy Mi lic kie są re zer wa tem przy ro -
dy, więc po ru szać się moż na wy łącz nie
po szla kach tu ry stycz nych. Są one bar dzo
do brze roz wi nię te – nie bra ku je tras pie -
szych, ro we ro wych, ka ja ko wych czy kon -
nych. (FE NIX)
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OSP MILICZ

Nowy pojazd dla strażaków

21 sierp nia na te re nie jed nost ki
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Mi li czu
mia ło miej sce uro czy ste prze ka za nie
sa mo cho du spe cjal ne go z dra bi ną
me cha nicz ną. Przy oka zji wrę czo ne
zo sta ły le gi ty ma cje dla no wych człon -
ków OSP oraz od zna cze nia.

W uro czy stym spo tka niu uczest ni -
czy li za stęp ca ko men dan ta głów ne go Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej nad bryg. dr inż.
Adam Ko niecz ny, de le ga cje lo kal nych od -
dzia łów OSP, służb mun du ro wych, władz
sa mo rzą do wych po wia tu mi lic kie go, in -
sty tu cji, sto wa rzy szeń oraz du chow ni. 

Wszyst kich przy wi tał dh Grze gorz
Du da – pre zes mi lic kiej OSP. W trak cie
uro czy sto ści sym bo licz ną mi nu tą ci szy
uczczo no tych, któ rzy ode szli – zmar łych
dru hów ochot ni ków oraz człon ków ro -
dzin, zna jo mych i przy ja ciół.

Głów nym punk tem by ła pre zen ta cja
no we go sa mo cho du spe cjal ne go, o któ ry
wzbo ga ci ła się OSP Mi licz. Po jazd po zy -
ska ny zo stał dzię ki do ta cjom od miej sco -

we go Ban ku Spół dziel cze go (10 ty się cy
zło tych), Nad le śnic twa Mi licz (4 tys. zł),
Nad le śnic twa Lu bin (4 tys. zł), Sto wa rzy -
sze nia Part ner skie go Lohr (2,7 tys. zł)
oraz ze środ ków wła snych OSP i skła dek
stra ża ków. Cał ko wi ty koszt za ku pu wy -
niósł ok. 80 tys. zł. 

Jest to pierw szy te go ty pu po jazd
na wy po sa że niu jed nost ki. Zwięk szy on
bez pie czeń stwo osób ra to wa nych oraz
stra ża ków, po zwo li na or ga ni za cję spraw -
niej szych i sku tecz niej szych dzia łań, bio -
rąc pod uwa gę cha rak ter za bu do wy, wy -
stę pu ją ce obiek ty oraz ro dza je za gro żeń.
Po świę ce nia wo zu do ko nał ka pe lan mi lic -
kich stra ża ków, ks. Grze gorz Gac. 

Pod czas uro czy sto ści no wi człon ko -
wie OSP otrzy ma li le gi ty ma cje, a po nad to
wrę czo no od zna cze nia „Wzo ro wy Stra -
żak” i „Za wy słu gę lat”. Srebr nym me da -
lem „Za za słu gi dla po żar nic twa” uho no -
ro wa ny zo stał Jo achim Man tel – po wia to -
wy in spek tor ds. wy szko le nia stra ża ków
w uży wa niu apa ra tów po wietrz nych,
z mia sta part ner skie go Lohr. (FE NIX)

ŚRODOWISKO

Turysto, wypoczywaj świadomie!

23 sierp nia w Sta rej Rzeź ni mar sza -
łek wo je wódz twa dol no ślą skie go
wrę czył sym bo licz nie bur mi strzo wi
Mi li cza oraz miesz kań com pro me sę
na prze bu do wę uli cy Po przecz nej.
Do fi nan so wa nie wy nie sie po -
nad 123 ty sią ce zło tych.

Spo tka nie po prze dzi ła emi sja kli pu
pro mo cyj ne go o roz bu do wie sie ci ście żek
ro we ro wych na te re nie po wia tów wo je -
wódz twa dol no ślą skie go. Film pod kre ślał
zna cze nie tu ry stycz ne te go re gio nu. – Dzi -
siej sze spo tka nie da je oka zję do roz mów
na te mat pol skie go sa mo rzą du i po zy ski -
wa nia środ ków unij nych, co do któ rych
ma my ogrom ne ocze ki wa nia. Trze ba pa -
mię tać, że bez nich nie by ło by wie lu zre ali -
zo wa nych in we sty cji, gdyż środ ki wła sne
by ły by nie wy star cza ją ce – po wie dział
Piotr Lech, bur mistrz Mi li cza. 

Do ta cja na mo der ni za cję ul. Po -
przecz nej po cho dzi z bu dże tu sa mo rzą -
du wo je wódz twa dol no ślą skie go – Dol -
no ślą skie go Fun du szu Po mo cy Roz wo jo -
wej. Środ ki są kie ro wa ne do gmin o ni -
skich do cho dach po dat ko wych. Moż na
z ich udzia łem re ali zo wać przed się wzię -
cia do ty czą ce pod nie sie nia po zio mu bez -
pie czeń stwa dro go we go, któ re na le ży
do za dań wła snych da ne go sa mo rzą du.
W tym ro ku wspar ciem o łącz nej war to -
ści 3 mi lio nów zło tych ob ję to 25 dol no -
ślą skich gmin. Na li ście be ne fi cjen tów
zna lazł się tak że Mi licz.

– Zda je my so bie spra wę z te go, że
dla lo kal nych spo łecz no ści pro jek ty
zwią za ne z po pra wą bez pie czeń stwa
dro go we go są nie zwy kle waż ne, po nie -
waż uspraw nia ją na przy kład do jazd
do pra cy, przed szko la czy szko ły. Dla te -

go też każ de go ro ku z bu dże tu wo je -
wódz twa kon se kwent nie prze ka zu je my
gmi nom kon kret ne wspar cie fi nan so we
na re ali za cję ta kich za dań – oznaj mił
Ce za ry Przy byl ski, mar sza łek wo je wódz -
twa dol no ślą skie go. 

Ce lem in we sty cji na ul. Po przecz nej
w Mi li czu jest po pra wie nie wa run ków
ru chu w za kre sie do jaz du do ist nie ją cych
i no wo bu do wa nych bu dyn ków miesz -
kal nych. Wy ko na ne zo sta ną no wa na -
wierzch nia jezd ni, zjaz dy z kost ki be to -
no wej o sze ro ko ści 5 m, dwu stron ny
chod nik z kost ki be to no wej o sze ro ko -
ści 2 m oraz zjaz dy in dy wi du al ne do gra -
ni cy pa sa dro go we go o sze ro ko ści 4 m
z do sto so wa niem do ist nie ją cych sze ro -
ko ści wjaz dów, a tak że od wod nie nia
w za kre sie bu do wy wpu stów desz czo -
wych wraz z ka na li ka mi do ist nie ją cej ka -
na li za cji desz czo wej. 

Pod czas spo tka nia z mar szał kiem po -
ru szo no te mat tzw. Pol skie go Ła du, pro -
gra mu for so wa ne go przez rząd, któ -
ry – zda niem sa mo rzą dow ców – spo wo -
du je ogrom ne pro ble my fi nan so we.
Wśród wie lu pro po zy cji po ja wia się choć -
by zwięk sze nie kwo ty wol nej od po dat ku
do 30 tys. zł. Ozna cza to dla sa mo rzą dów
utra tę mi lio no wych środ ków bu dże to -
wych, po nie waż są w ok. 38 pro cen tach
udzia łow ca mi w po bo rze po dat ków do -
cho do wych.

– Na nie daw nym spo tka niu z sa mo -
rzą dow ca mi pre mier Mo ra wiec ki po -
wie dział, że nie stra cą na Pol skim Ła -
dzie. Cze ka my, aż pod ob ra dy tra fi pro -
jekt usta wy i wte dy bę dzie my mo gli
na ten te mat re al nie dys ku to wać. Oka że
się bo wiem, czy bę dzie to zgod ne z tym,
co mó wił pan pre mier – stwier dził C.
Przy byl ski. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

INWESTYCJE

Ponad 123 tys. zł na modernizację drogi
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Tu ry stów po za nie scho dze niem ze szla ków tu ry stycz nych
obo wią zu ją tak że na stę pu ją ce za sa dy:

– nie moż na wjeż dżać ro we rem i wcho dzić w miej sca za gro dzo ne szla ba nem

i igno ro wać ta blic z in for ma cją o za ka zie wstę pu lub wjaz du – nie zo sta ły tam po sa -

do wio ne bez po wo du (w re zer wa cie znaj du ją się na przy kład ko lo nie lę go we pta ków,

w któ rych obec ność lu dzi nie jest wska za na)

– wcho dze nie do wo dy i w trzci no wi ska, ką pa nie się w sta wach lub pły wa nie

po nich ka ja ka mi jest za bro nio ne – te miej sca w re zer wa cie to kró le stwo pta ków i in -

nych zwie rząt, nie za kłó caj my ich spo ko ju

– czwo ro no gi na le ży trzy mać na smy czy (mię dzy in ny mi po to, aby unik nąć sy -

tu acji, w któ rej po bie gną za zwie rzy ną)

– war to za cho wać ci szę – wszak czy nie te go szu ka my na ło nie na tu ry?

– nie uży waj my dro nów i nie la taj my mo to lot nią nad sta wa mi – z ob ser wa cji or -

ni to lo gów wy ni ka, iż wy ko rzy sta nie ta kich urzą dzeń po wo du je pło sze nie pta ków,

a prze cież re zer wat sta no wi ich osto ję

– nie roz pa laj my ognisk i nie uży waj my ognia – po żar w re zer wa cie mógł by przy -

brać roz miar klę ski eko lo gicz nej

– dbaj my o oto cze nie i nie za śmie caj my te re nu – w do brym to nie jest za bra nie

(nie po zo sta wia nie w re zer wa cie) wy ge ne ro wa nych przez sie bie drob nych śmie ci,

na przy kład pa pie ro wych i fo lio wych opa ko wań, bu te lek i tym po dob nych.



Człon ko wie sto wa rzy sze nia Kra jo we go Cen trum
Opie ku nów Me dycz nych pra gną po in for mo wać gru pę
za wo do wą opie ku nów me dycz nych o po wsta niu Ogól -
no pol skie go Związ ku Za wo do we go Opie ku nów Me -
dycz nych, któ re go sie dzi ba bę dzie mia ła miej sce w Ole -
śni cy w wo je wódz twie dol no ślą skim. Jest to dru ga na sza
wspól na ini cja ty wa, o któ rą za bie ga li śmy już od daw na,
że by mo gła po wstać i dzia łać na rzecz pro mo cji za wo du
opie ku na me dycz ne go. 

W obec nej sy tu acji, po zło że niu od po wied nich do -
ku men tów w VI wy dzia le go spo dar czym Kra jo we go Re -
je stru Są do we go we Wro cła wiu, cze ka my na de cy zję Są -
du o po zy tyw ne wy da nie nr KRS. 

Za wód opie ku na me dycz ne go wciąż wy ma ga naj -
wyż szej pro mo cji oraz naj wyż szej ja ko ści w sys te mie
ochro ny zdro wia. To nie jest tak, że opie ku no wie me -
dycz ni czu ją się źle trak to wa ni i czu je my nie do syt na po -
lu wal ki z na szy mi pra co daw ca mi. Jak każ da gru pa za -
wo do wa w ochro nie zdro wia chce mieć swo ją po zy cję
i pod kre śle nie war to ści w pra cy nad pa cjen ta mi, któ rzy
wy ma ga ją od nas peł nej i rze tel nej opie ki, któ ra mu si się
wciąż roz wi jać i udo sko na lać. 

Po dej mo wa no już wcze śniej, pa rę lat te mu, pró by
utwo rze nia związ ków za wo do wych dla opie ku nów me -
dycz nych, tyl ko po dro dze wy da rzy ło się coś ta kie go, że
nie do szło do zre ali zo wa nia da ne go przed się wzię cia i nie
obar czał bym ra czej or ga ni za to rów za to. Nie jest to
na pew no spo łecz na po raż ka. Od 2010 r. w Pol sce po -
wsta ły trzy sto wa rzy sze nia skie ro wa ne do opie ku nów
me dycz nych (nie bę dę wy mie niał tu taj na zwy or ga ni za -
cji). Każ da z nich mia ła i ma wciąż „zło ty śro dek” pod ję -
cia wszel kich prób, któ re ze spo li ły by wszyst kie oso by

z tej bran ży do dzia łań
na rzecz za wo du opie -
ku na me dycz ne go, ty le
tyl ko, że wciąż bra ku je
so li dar no ści i od po wie -
dzial no ści, że to prze -
cież nasz CEL! Wy ni ka
to z cze go..? Każ dy so bie
niech od po wie. 

Pa rę osób, któ re wzię ły na sie bie od po wie dzial -
ność utwo rze nia Ogól no pol skie go Związ ku Za wo do -
we go Opie ku nów Me dycz nych, swo imi chę cia mi
za bar dzo nic nie zre ali zu je. Oczy wi ście, moż na po -
otwie rać kil ka okien, za pu kać do kil ku drzwi, na wią -
zać re la cje z me dia mi, tyl ko na jak dłu go? Cza sem re -
ak cja opie ku nów me dycz nych przy po mi na mi mecz
roz gry wa ny na bo isku spor to wym, two rzy się pew ne -
go ro dza ju wal ka spo łecz na, od no szo ny jest suk ces
w po sta ci strze lo ne go go lu pro sto do bram ki, ale szyb -
ko po za koń czo nym me czu emo cje co raz bar dziej zo -
sta ją być ostu dzo ne. Na środ ku bo iska po zo sta ją tyl ko
sa mi „spor tow cy” – li de rzy, któ rzy mi mo wszyst ko
tre nu ją da lej, aż do ko lej ne go suk ce su. 

Mi mo wszyst ko nie tra cę wia ry w po za rzą do wy
świat oraz we wspól ne bu do wa nie spo łecz ne go dzie ła
z opie ku na mi me dycz ny mi. Po ma ga niem zo sta łem za -
ra żo ny, więc nie bo ję się bu do wać i ser decz nie za pra sza -
my do współ pra cy opie ku nów me dycz nych. 

MAR CIN STA SZAK 
– pre zes sto wa rzy sze nia Kra jo we go Cen trum 

Opie ku nów Me dycz nych

13Różności

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 warsz ta ty ta necz no -ryt micz ne
„Śpie wa my i tań czy my – ra zem się
ba wi my”. Za ję cia od by ły się w ra -
mach pro jek tu „Bi blio tecz ny spo sób
na do bre wa ka cje”.

Warsz ta ty pro wa dzi ła Mał go rza ta
Go do row ska – lo go pe da, na uczy ciel ka
mu zy ki, ryt mi ki, sztu ki oraz in struk tor ka
tań ca, z któ rą bi blio te ka współ pra cu je
od kil ku lat. W spo tka niu udział wzię ły
dzie ci z gmi ny Kro to szyn oraz se nio rzy
z Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku.

Uczest ni cy za jęć za po zna li się z ukła -
dem ta necz nym do pio sen ki „Je ru sa lem”,
a tak że z pol ski mi tań ca mi na ro do wy mi.
By ły też za ba wy ryt micz ne – ma sze ro wa -
nie, pod sko ki i bie ga nie. Za da niem
uczest ni ków by ło roz po zna wa nie ryt -
mów. 

Po tem dzie ci uczy ły się pio sen ki

„Hej! Na kra kow skim ryn ku”. W dal szej
czę ści za jęć śpie wa ły pio sen kę z po dzia -
łem na gru py. Po nad to uczy ły się cwa łu
kra kow skie go oraz po zna ły fi gu ry ta necz -
ne kra ko wia ka. 

Warsz ta ty zor ga ni zo wa no w ra mach
pro jek tu do fi nan so wa ne go z Mi ni ster -
stwa Kul tu ry, Dzie dzic twa Na ro do we go
i Spor tu, ze środ ków Fun du szu Pro mo cji
Kul tu ry.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Taneczno-rytmiczne warsztaty
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LIST DO RE DAK CJI

Opie ku no wie me dycz ni za kła da ją swój zwią zek za wo do wy
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W nie dzie lę na kro to szyń skim ryn ku
od by ły się zma ga nia w dość nie ty po -
wej dys cy pli nie – rzu cie be re tem.
Ale nie ty po wej nie dla Kro to szy na,
któ ry wszak od lat jest zna ny z or ga -
ni za cji mi strzostw świa ta w tej kon -
ku ren cji. Naj pierw w za wo dach
uczest ni czy ły dzie ci i mło dzież, na -
stęp nie do ro śli. Wszy scy sta ra li się
po bić wy nik sprzed dzie wię ciu lat,
wy no szą cy 42,10 m, i zo stać no wym
re kor dzi stą mi strzostw świa ta. 

Za wo dy od by wa ły się w ka te go rii
open, przez co mistrz mógł być tyl ko je -
den. Od ręb nie pro wa dzo no też kla sy fi ka -
cje ko biet, dzie ci i mło dzie ży, a naj lep -
szym w po szcze gól nych ka te go riach wrę -
cza no na gro dy. Ry wa li za cja to czy ła się
w se riach po trzy rzu ty, a każ dy uczest nik
mu siał uiścić wpi so we. Mak sy mal nie
moż na by ło wy ku pić dwie se rie na oso bę. 

Za sa dy wy da wa ły się pro ste – nie
prze kra cza jąc wy zna czo nej li nii, na le ża ło
rzu cić stu gra mo wym be re tem, tech ni ką

do wol ną, tak by zmie ścił się w wy zna czo -
nym ob sza rze i za trzy mał an ten ką do gó -
ry. Trze ba jed nak brać po praw kę na wa -
run ki po go do we, któ re jed nym do da wa ły,
no men omen, wia tru w ża gle, in nym roz -
wie wa ły ma rze nia o ty tu le. 

Po za koń cze niu wy ku pio nych se rii
naj lep sza dzie siąt ka mia ła jesz cze po trzy
do dat ko we rzu ty. Tę se rię do sko na le wy -
ko rzy stał Ma riusz Szcze pa niak, któ ry
z dzie wią te go miej sca prze su nął się
na sam szczyt, rzu ca jąc na od le -
głość 35,57 m. Na dru gim stop niu po -
dium sta nął Prze my sław Paw lic ki z wy ni -
kiem 34,84 m. Trze ci zaś był Pa tryk Mać -
ko wiak z re zul ta tem 34,53 m. 

Trium fa to ro wi do re kor du świa ta za -
bra kło więc nie co po nad 6,5 me tra.
Na XXVI mi strzo stwach by ły wpraw dzie
rzu ty w oko li cach 40. me tra, jed nak wszyst -
kie z an ten ką be re tu do do łu, a więc spa lo -
ne. W czo ło wej piąt ce zna lazł się też przed -
sta wi ciel tech ni ki tzw. rzu tu ku la ne go. Nie -
wie le bra ko wa ło, aby ten za wod nik cie szył
się z ty tu łu mi strzow skie go. (MS) 

KROTOSZYN

Od rekordu dzielił ich...
przysłowiowy rzut beretem

22 sierp nia od by ła się 40. edy cja
słyn ne go Ge ne ra li Pół ma ra to nu Ber -
liń skie go. Na star cie sta nę ło po -
nad 15 ty się cy bie ga czy ze 130 kra -
jów, z cze go 264 re pre zen to wa ło Pol -
skę. W sto li cy Nie miec nie za bra kło
rów nież przed sta wi cie li KS Kro tosz.

Po go da dla bie ga czy by ła wy śmie ni ta
do szyb kie go bie ga nia – 17 stop ni Cel sju -

sza z po chmur nym nie bem. Stre fa bie ga -
cza za czy na ła się obok Par la men tu Ber liń -
skie go, gdzie zlo ka li zo wa no start oraz
miej sce do skła da nia de po zy tów.

Tra sa wio dła przez róż ne cha rak te ry -
stycz ne dla Ber li na miej sca, jak choć by
Bra mę Bran den bur ską, za któ rą znaj do -
wa ła się li nia me ty. Bieg wy grał Ke nij czyk
Fe lix Kip ko ech z cza sem 58: 57. Naj lep -
sza wśród pań by ła je go ro dacz ka, Joy ci li -

ne Jep kos gei, któ ra uzy ska ła re zul -
tat 1: 05: 16.

Kro to szyń ski klub w ber liń skim pół -
ma ra to nie re pre zen to wa li Ka rol Olej ni -
czak, Ser giusz Sój ka, Ka rol Mrocz kow ski,
Pa tryk Kar wik, Ma ciej Sob ko wiak, Ka rol
Ka łuż ny, Ja cek Ra taj ski, Ra fał Sój ka, Da -
mian Wit kow ski, Mo ni ka Sob ko wiak,
Ma ri ka Mrocz kow ska, An na Świ der ska,
Jo an na Olej ni czak, Ka ta rzy na Lis, Piotr
Ty czyń ski, Da niel De plew ski, Jo an na Lis,
Wa le ry Mać ko wiak. War to do dać, iż dzia -
łal ność KS Kro tosz wspie ra gmi na
Krotoszyn. (AN KA) 

BIEGI

Ekipa KS Krotosz w Berlinie
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Syl wia Bart ko wiak – pił kar ka ręcz na
pla żo wa, tre ner ka, a tak że sę dzia, po -
cho dzą ca z gmi ny Roz dra żew ko bie ta -
-or kie stra swo jej dys cy pli ny. Od no si
suk ce sy we wszyst kich ro lach, któ rych
się po dej mu je. W roz mo wie z na mi
opo wia da o od po wie dzial no ści i cięż -
kiej pra cy, dzię ki któ rym moż na być
z sie bie dum nym. 

S. Bart ko wiak za sły nę ła z wy stę -
pów w BHT GRU Ju ko Piotr ków Try -
bu nal ski – wie lo let niej po tę dze pił ki
ręcz nej pla żo wej – oraz w re pre zen ta cji
Pol ski, ja ko ka pi tan tych dru żyn. Przy -
go da w ka drze na ro do wej do bie gła jed -

nak koń ca i po zo sta nie mi łym wspo -
mnie niem dla za wod nicz ki. – To fa -
scy nu ją ce prze ży cie. Każ dy za wod nik
ma rzy o tym, by grać z orzeł kiem
na pier si i god nie re pre zen to wać kraj.
A do dat ko wo od no szo ne suk ce sy, jak
choć by srebr ny me dal na mi strzo -
stwach Eu ro py czy V miej sce w I Igrzy -
skach Spor tów Pla żo wych, bę dę mi ło
wspo mi nać po la tach – opo wia da S.
Bart ko wiak. 

Roz sta nie z re pre zen ta cją nie koń -
czy na to miast jej ka rie ry za wod ni czej,
gdyż w eki pie z Piotr ko wa peł ni funk -
cję gra ją cej tre ner ki. Ro lę szko le niow ca
ob ję ła przez fakt, że jej po przed nik nie

mógł cza so wo łą czyć obo wiąz ków
w klu bie i ka drze. – Zo sta ły śmy bez
tre ne ra, a w każ dym ze spo le po trzeb na
jest oso ba do po dej mo wa nia de cy zji
w kry tycz nych mo men tach. Z ra cji te -
go, że w ze spo le by łam i je stem ka pi ta -
nem, to ja prze ję łam tę funk cję – in for -
mu je spor t smen ka.

W tym ro ku S. Bart ko wiak za pre -
zen to wa ła się też w no wej od sło nie – ja -
ko sę dzia roz gry wek se nior skich, wraz
z We ro ni ką Ła ko my, pod czas mi -
strzostw Eu ro py w War nie. – To bar -
dzo po zy tyw ne no we do świad cze nie.
Wcze śniej sę dzio wa ły śmy fi nał roz gry -
wek mło dzie żo wych U’17 w Sta rych
Ja błon kach, ale se nior ska pił ka ręcz na
rzą dzi się swo imi pra wa mi – stwier -
dza. Przy zna nie jej me czu me da lo we go
trak tu je ja ko du że wy róż nie nie i na gro -
dę. – Dla nas du żym osią gnię ciem by -
ło już sę dzio wa nie pół fi na łu po mię dzy
Chor wa cją a Hisz pa nią, dwie ma po tę -
ga mi, wie lo krot ny mi me da li sta mi mi -
strzostw Eu ro py i świa ta. My śla ły śmy,
że ten mecz bę dzie na szym naj waż niej -
szym, zwłasz cza ja ko pa ry żeń skiej, ale
do sta ły śmy do dat ko wą no mi na cję
na fi nał Da nia – Niem cy, co sta no wi ło
spo re za sko cze nie. Oczy wi ście po ci -
chu ma rzy ły śmy o tym, ja ko speł nie -

niu am bi cji, ale wie le to dla nas zna czy.
To na gro da za dwa ty go dnie tru du
w War nie – do po wia da S. Bart ko wiak. 

Ja ko wie lo let niej ka pi tan nie ob ce
jest jej po ję cie od po wie dzial no ści. Oce nia
jed nak, że to wła śnie w ro li sę dzie go ten
aspekt oka zu je się naj bar dziej istot -
ny. – Je śli za wod nik po peł nia błąd, to za -
zwy czaj mie ści się to wza kła da nym mar -
gi ne sie. Wo kół sie bie ma też ko le żan ki
czy ko le gów z dru ży ny, któ rzy czę sto
mo gą na pra wić je go błąd. Na to miast po -
mył ka sę dziow ska, zwłasz cza de cy du ją -
ca o lo sach me czu w ostat nich se kun -
dach, wią że się z bar dzo du ży mi kon se -
kwen cja mi. Cza sa mi w wy ni ku ta kich
po my łek przed wcze śnie koń czy się ka -
rie rę – przy zna je na sza roz mów czy ni. 

Mi mo no wych wy zwań, z któ ry mi
świet nie so bie ra dzi, naj bar dziej chce
być za pa mię ta na z wy stę pów ja ko za -

wod nicz ka. – Zdo by wa nie bra mek,
prze pro wa dze nie do brych ak cji
w obro nie – to są emo cje, któ rych nic
nie za stą pi. Dla te go re zy gna cja z ka rie -
ry re pre zen ta cyj nej nie by ła ła twą de cy -
zją. Nie zmie nia to jed nak fak tu, że za -
wod ni czo po wo li czu ję się speł nio na,
osią gnę łam pra wie wszyst ko, co chcia -
łam. Przede mną jesz cze kil ka lat w sę -
dzio wa niu. My ślę, że wkrót ce ta dro ga
sta nie się prio ry te tem, choć do bre re -
zul ta ty, jak pią te z rzę du mi strzo stwo
Pol ski, oraz po czu cie bycia war to ścio -
wą i po trzeb ną w ze spo le opóź nia ją ten
pro ces. Li czę, że ka rie ra sę dziow ska bę -
dzie na bie ra ła roz pę du, a rze tel nie wy -
ko ny wa na pra ca po zwo li przez ko lej ne
kil ka na ście lat uczest ni czyć w mię dzy -
na ro do wych wy da rze niach – pod su -
mo wu je S. Bart ko wiak.

(MS) 

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

Sylwia Bartkowiak w nowych rolach

TRIATHLON

Zwycięska sztafeta 
z krotoszynianką w składzie

Kil ka set osób wy star to wa ło w za wo -
dach Oce an La va Tria th lon Pol -
ska 2021. Zma ga nia tra dy cyj nie od -
by wa ły się mię dzy Byd gosz czą a Bo -
rów nem. Na dy stan sie 1/2 iron man
ze spół z Mo ni ką Jad czak w skła dzie
za jął pierw sze miej sce!

W wy ści gu szta fe to wym 1/2 iron man
(1,9 pły wa nia, 90 km jaz dy ro we -
rem, 21,095 km bie gu) star to wa ła dru ży -
na w skła dzie: Mo ni ka Jad czak, Ka je tan
Bicz kow ski, Mar cin Kę sy. Ry wa li za cja by ła
bar dzo za cię ta do sa me go fi ni szu. Co istot -
ne, nie by ło po dzia łu na ze spo ły mę skie czy
mie sza ne, wszy scy ry wa li zo wa li w open. 

Kro to szy nian ka dy stans 1900 me -
trów prze pły nę ła w cza sie 28: 54. Po tem
na tra sę ro we ro wą ru szył K. Bicz kow ski,
któ ry 90 km po ko nał w 2 go dzi ny, 27 mi -
nut i 21 se kund. Po dwóch kon ku ren -
cjach te am Mo ni ki zaj mo wał pią tą lo ka tę
i tra cił do li de rów dzie więć mi nut. W bie -
gu na dy stan sie 21,095 km M. Kę sy spi sał
się re we la cyj nie, uzy sku jąc czas 1: 13: 26
i wy pro wa dza jąc swój ze spół na pierw sze
miej sce! 

Łącz ny czas zwy cię skiej eki py wy -
niósł 4 go dzi ny, 12 mi nut i 26 se kund.
Dru ga szta fe ta stra ci ła do trium fa to rów
oko ło 4 mi nu ty.

(AN KA)

Trzy dru ży ny z na sze go po wia tu ry -
wa li zo wa ły w pół fi na łach Mi strzostw
Pol ski Play are ny. Jed na z nich zna la -
zła się w gro nie szes na stu naj lep -
szych ze spo łów w kra ju. 

Do sto li cy wo je wódz twa dol no ślą -
skie go zje cha ło bli sko 100 naj lep szych
dru żyn. Tur niej roz gry wa no przez dwa
dnia. Na obiek cie Ślę ży Wro cław po wiat
kro to szyń ski re pre zen to wa li mi strzo wie
li gi – Pan com Zdu ny, wi ce mi strzo -
wie – A Se ree Tee – oraz eki pa Igloo, któ -
ra za ję ła trze cie miej sce. 

Ostat ni z wy mie nio nych ze spo łów
pół fi na ło we go tur nie ju z pew no ścią nie
bę dzie mi ło wspo mi nał. Te am Igloo prze -
grał bo wiem pięć me czów i upla so wał się
na ostat niej po zy cji w gru pie B. 

Znacz nie le piej po wio dło się dwóm
po zo sta łym dru ży nom. Pan com z czte re -
ma zwy cię stwa mi wy grał gru pę E. W ko -
lej nym eta pie zwy cię skie eki py uzy ski wa -
ły awans do fi na łów MP Play are ny. Zdu -
no wia nie zmie rzy li się z FC Show ti me
So sno wiec i – mi mo pro wa dze -
nia 2: 1 – osta tecz nie ule gli ry wa lom 2: 3.

Z ko lei te am A Se ree Tee w gru pie C
za no to wał trzy wy gra ne oraz jed ną po raż -
kę i za jął dru gą lo ka tę. W me czu o wszyst -
ko kro to szy nia nie za gra li z FC No ster
Łódź. Nasz ze spół pro wa dził już 3: 1, lecz

prze ciw ni cy się nie pod da li i do pro wa dzi -
li do re mi su. W tur bo do gryw ce nikt nie
mógł po zwo lić so bie na choć by naj mniej -
szy błąd, po nie waż tzw. zło ty gol za pew -
niał koń co we zwy cię stwo. Do siat ki uda ło
się tra fić Ka mi lo wi Ku char skie mu i tym
sa mym dru ży na AST po raz trze ci z rzę -
du zna la zła się w szes na st ce naj lep szych
ekip w Pol sce. Zdo byw ca de cy du ją cej
bram ki zo stał zresz tą uzna ny za naj lep -
sze go gra cza tur nie ju. 

– Szcze gól ne po dzię ko wa nia skła da -
my Urzę do wi Miej skie mu w Kro to szy nie
za po moc w zor ga ni zo wa niu wy jaz du
na eli mi na cje Mi strzostw Pol ski – oznaj -
mił Do mi nik Gó ral, je den z am ba sa do -
rów li gi w Kro to szy nie. Fi na ły MP Play -
are ny od by ły się 29 sierp nia na sta dio nie
Ślą ska Wro cław. O wy ni kach dru ży ny
AST po in for mu je my w ko lej nym wy da -
niu. 

(AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Zespół A Seree Tee w turnieju finałowym MP!
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W dru giej ko lej ce obec ne go se zo nu
kro to szyń ska Astra za gra ła z Vic to -
rią Skar szew na jej te re nie. Mi mo
am bit nej po sta wy nasz ze spół
znów wró cił z me czu bez zdo by czy
punk to wej.

Przy po mnij my, że na in au gu ra cję se -
zo nu Astra ule gła na wy jeź dzie lesz czyń -
skiej Po lo nii 3: 5. Tym ra zem wi do wi sko
nie by ło tak atrak cyj ne, a pił ka rze nie by li
tak sku tecz ni. Miej sco wi ob ję li pro wa dze -
nie w 28. mi nu cie po tra fie niu Ma te usza

Ste fa nia ka. Kro to szy nia nie wal czy li am -
bit nie i sta ra li się do pro wa dzić do re mi su,
ale de fen sy wa Vic to rii by ła do brze uspo -
so bio na te go dnia i nie da ła się prze chy -
trzyć. Już w do li czo nym cza sie gry go spo -
da rze po raz dru gi zna leź li dro gę
do bram ki Astry. Zwy cię stwo swo jej dru -
ży ny przy pie czę to wał Kry stian Pa we lec.

Astra ja ko jed na z trzech dru żyn,
obok GKS -u Rych tal i Sta li Ple szew,
w III gru pie V li gi ma pó ki co ze ro wy do -
ro bek punk to wy. Ale to do pie ro po czą tek
se zo nu i miej my na dzie ję, że już nie ba -

wem dru ży na z Kro to szy na bę dzie punk -
to wać. Być mo że sta nie się to w ko lej nym

me czu. 4 wrze śnia ry wa lem na sze go ze -
spo łu bę dzie Orzeł Mro czeń. (MS)

Sport16 WTOREK, 31 sierpnia 2021

PIŁKA NOŻNA

Orły ukarane 
za brak skuteczności

So bot ni mecz w Go sty niu ide al nie
od zwier cie dlił sło wa sta re go pił kar -
skie go po rze ka dła, iż nie wy ko rzy sta -
ne oka zje lu bią się mścić. Miej sco -
wa Ka nia wy szar pa ła bo wiem kom -
plet punk tów mi mo wcze śniej szej
do mi na cji pił ka rzy Bia łe go Or ła Koź -
min Wlkp.

Pod opiecz ni tre ne ra Ada ma Zie liń -
skie go ma ją cze go ża ło wać. W pierw szej
po ło wie pre zen to wa li się na praw dę do -
brze, kreu jąc so bie wie le do god nych sy tu -
acji. Bra ko wa ło je dy nie po sta wie nia przy -
sło wio wej krop ki nad „i”. Za miast wy raź -
ne go pro wa dze nia go ści, co naj mniej dwo -
ma go la mi, na prze rwę pił ka rze scho dzi li
przy wy ni ku bez bram ko wym. 

Am bi cja za wod ni ków Bia łe go Or ła
kie ro wa ła ich ku grze ofen syw nej rów nież
od po cząt ku dru giej od sło ny, co mu sia ło
w koń cu za pro cen to wać. Po wy wal cze niu
rzu tu kar ne go i pew nym strza le Krzysz to -
fa Cza bań skie go z 11 me trów przy jezd ni
wy szli na pro wa dze nie w 54. mi nu cie
spo tka nia. Wszyst ko wska zy wa ło na to, że
koź mi nia nie wy ja dą z Go sty nia z kom ple -
tem punk tów. Jed nak im bli żej koń co we -
go gwizd ka, tym mniej kon se kwent ni
i zdy scy pli no wa ni by li za wod ni cy z Koź -
mi na Wlkp.

Ofen syw na gra skut ko wa ła lu ka mi
w obro nie, co ry wa le skrzęt nie wy ko rzy -
sta li. W 79. mi nu cie na moc ne ude rze nie
zde cy do wał się Se ba stian Kru ger i pił ka
wpa dła do siat ki tuż przy słup ku. Już
w do li czo nym cza sie gry Or ły zo sta ły uka -
ra ne po raz dru gi. Na past nik go spo da rzy
urwał się koź miń skim de fen so rom i Łu -
kasz Ko nop ka sfau lo wał go w po lu kar -
nym. Efek tem by ła dru ga żół ta kart ka dla
wi no waj cy, czy li w kon se kwen cji czer wo -
na. Po nad to sę dzia po dyk to wał je de nast -
kę dla Ka ni. Bła żej Da niel czak nie zmar -
no wał oka zji i za pew nił swo jej dru ży nie
zwy cię stwo. Tak więc mi mo do brej po sta -
wy koź mi nia nie wy je cha li z Go sty nia bez
zdo by czy punk to wej. 

(MS) 

W so bo tę Piast zmie rzył się z Ostro -
vią 1909 Ostrów Wlkp. na jej te re nie.
Sce na riusz nie co przy po mi nał spo -
tka nie sprzed ty go dnia. Ko by li nia nie
do brze we szli w mecz, ale w dru giej
po ło wie roz trwo ni li prze wa gę – choć
nie tak po kaź ną jak wte dy, a mecz
znów koń czy li w dzie siąt kę. 

Ry wa li za cję w Ostro wie moż na na -
zwać kla sycz nym me czem dwóch od słon.
W pierw szej po ło wie lep si by li go ście. Już

w 5. mi nu cie uda ło im się za sko czyć obro -
nę ry wa li. Po do brym ro ze gra niu pił ka
tra fi ła do Mi ło sza Ko wal skie go, któ ry mi -
mo pro ble mów osta tecz nie opa no wał fut -
bo lów kę i skie ro wał ją na gło wę Ma te usza
Oli kie wi cza, a ten po ko nał ostrow skie go
bram ka rza. Ko by li nia nie mie li oka zje
na pod wyż sze nie pro wa dze nia, ale
do prze rwy wy nik już się nie zmie nił. 

Dru gą od sło nę zna ko mi cie roz po czę -
li miej sco wi. Już w 48. mi nu cie ostro wia -
nie zdo by li wy rów nu ją ce go go la. Po do -

gra niu To ma sza Ko wal skie go ża den z pił -
ka rzy w po lu kar nym nie prze ciął pił ki,
a ta od bi ła się od słup ka i – ku za sko cze -
niu gol ki pe ra Pia sta – wpa dła do bram ki.
Ostro wia nie gra li co raz le piej, ale nie po -
tra fi li sfi na li zo wać ko lej nej ak cji. W 78.
mi nu cie do szat ni mu siał zejść Ma ciej
Wa cho wiak, gdyż zo stał uka ra ny dru gą
żół tą kart ką. Gra jąc w dzie siąt kę, Piast
zdo łał utrzy mać re zul tat re mi so wy. Pod -
opiecz ni Krzysz to fa Ma tu sza ka ma ją jed -
nak świa do mość, że mo gli roz strzy gnąć to
spo tka nie du żo wcze śniej. Tym sa mym
ko by liń ski ze spół po raz dru gi w tym se -
zo nie wy wal czył je den punkt. (MS) 

PIŁKA NOŻNA

Astra znów bez punktów

PIŁKA NOŻNA

Piast ponownie zremisował

Chełm ża by ła przed ostat nim przy -
stan kiem te go rocz ne go cy klu Lot to
Tria th lon Ener gy. Na star cie po ja wi ło
się po nad 300 za wod ni ków i za wod -
ni czek. W tym gro nie zna la zła się
Mo ni ka Jad czak. 

Kro to szyń ska spor t smen ka ry wa -
li zo wa ła na dy stan sie 1/8 iron -
man – 475 me trów pły wa -
nia, 22,5 km jaz dy ro we rem
i 5,25 km bie gu. Mo ni ka pro wa dzi ła
wśród ko biet po pierw szej kon ku ren -
cji. Wy szła z wo dy z wy ni kiem 7: 12.
Szyb ciej dy stans pły wac ki po ko na ło
od niej tyl ko pię ciu męż czyzn.

Kro to szy nian ka na dal pro wa dzi ła
na ro we rze, choć mia ła je dy nie osiem
se kund prze wa gi nad Oli wią McFar la -
ne. Na trze cim miej scu znaj do wa ła się
Ele ono ra Tyn dzik ze stra -
tą 1: 12. – W jed ną stro nę je cha ło się

z wia trem, a z po wro tem by ło dość
cięż ko, po nie waż wia ło pro sto
w twarz. Etap ko lar ski za koń czy łam
jed nak na pierw szym miej -
scu. 22,5 km prze je cha łam szyb ciej
o po nad 2 mi nu ty niż na po przed nich
za wo dach – re la cjo nu je M. Jad czak. 

Na tra sie bie go wej za ata ko wa ła
O. McFar la ne i to ona ja ko pierw sza
spo śród pań wbie gła na me tę. Mo ni -
ka na to miast by ła dru ga z cza -
sem 1: 12: 30. – Dość dłu go za ba wi -
łam w stre fie zmian, przez co wy prze -
dzi ła mnie dru ga za wod nicz ka
o osiem se kund. By ło strasz nie go rą co
i cięż ko mi się od dy cha ło. Po sta no wi -
łam po biec w kom for cie, przez co był
to je den z mo ich naj gor szych bie gów
w tym ro ku – mó wi za wod nicz ka
z Kro to szy na. Mi mo to M. Jad czak
mu sia ła uznać wyż szość tyl ko jed nej
ry wal ki. (AN KA)

TRIATHLON

Monika tym razem druga

VICTORIA SKARSZEW 
– ASTRA KROTOSZYN 2:0 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Mateusz Stefaniak (28)
2:0 – Krystian Pawelec (92)
ASTRA: Jarysz – Sekula (46' Skrzypniak),
Olejnik, Mizerny, Błażejczak (70' Juszczak),
Sójka, Motyl, Pauter (81' Jankowski),
Ishchuk (65' Miedziński), Szulc (70'
Budziak), Rebelka (61' Staszewski)

OSTROVIA 1909 OSTRÓW WLKP.
– PIAST KOBYLIN 1:1 (0:1)

BRAMKI:
0:1 - Mateusz Olikiewicz (5)
1:1 - Tomasz Kowalski (48)
PIAST: Wojtkowiak - A.Kurzawa, Matuszak,
Wosiek, Wachowiak, M.Kurzawa, Kowalski,
Smektała, Pacyński, Gałczyński (76’
Frąckowiak), Olikiewicz
CZERWONA KARTKA: Maciej Wachowiak (78)

KANIA GOSTYŃ – BIAŁY ORZEŁ
KOŹMIN WLKP. 2:1 (0:0)

BRAMKI:
0:1 - Krzysztof Czabański (54' karny)
1:1 - Sebastian Kruger (79)
2:1 - Błażej Danielczak (96' karny)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Konopka, Oleśków (60' Skowroński),
Hajdasz (60' Konieczny), Kamiński,
Maciejewski, Pacholski, Janowski,
Borowczyk, Czabański (75' Rój) 
CZERWONA KARTKA: Łukasz Konopka (96)
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