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PIŁKA NOŻNA 

Piast znów lepszy 
od Astry w derbach
powiatu Czytaj na str. 15



Aktualności2 WTOREK, 24 MAJA 2022

Ze spół Szkół Tech nicz nych i Ogól no -
kształ cą cych w Kro to szy nie współ -
pra cu je ze Sto wa rzy sze niem CREO
(Cen trum Roz wo ju Edu ka cji Oby wa -
tel skiej). Te ma tem ostat nie go w tym
se me strze szko le nia w ra mach dzia -
łań był „Szkol ny bu dżet oby wa tel ski”. 

W cza sie spo tka nia pra cu ją cy na co
dzień w Sto wa rzy sze niu Me tro po lia Po -
znań Da wid Drob nić wy ja śnił uczniom,

czym jest bu dżet oby wa tel ski. Przed sta wił
też przy kła dy re ali za cji dzia łań mło dzie ży
w pro ce sie de cy do wa nia o wy dat kach za -
rów no szkol nych, jak i miej skich. 

Ze spół Szkół Tech nicz nych i Ogól no -
kształ cą cych w Kro to szy nie bie rze obec nie
udział w „Szkol nym bu dże cie oby wa tel -
skim” w ra mach przed się wzię cia „Dzia ła -
MY! Pro gram roz wo ju edu ka cji
oby wa tel skiej w Wiel ko pol sce”, któ re re ali -
zo wa ne jest w ra mach pro jek tu do ta cyj ne -

go „Ak tyw ni Oby wa te le – Fun dusz Kra jo -
wy”, fi nan so wa ne go ze środ ków Me cha ni -
zmu Fi nan so we go Eu ro pej skie go Ob sza ru
Go spo dar cze go.

Po szko le niu ucznio wie bę dą mo gli
na spe cjal nej plat for mie „Szkol ne go bu dże -
tu oby wa tel skie go” przed sta wić swo je po -
my sły w tej kwe stii, a na stęp nie ca ła
spo łecz ność szkol na, dro gą gło so wa nia, wy -
bie rze je den z nich. Zwy cię ski pro jekt bę -
dzie zre ali zo wa ny do koń ca czerw ca 2022
ro ku. Opie kun ka mi Szkol ne go Klu bu
Mło de go Oby wa te la są Syl wia Wło darz
i Ane ta Ko ta la. 

OPRAC. (LE NA)

ZSTO KROTOSZYN

Szkolny budżet obywatelski

W ma ju na sza re dak cja go ści prak -
ty kan tów z Ze spo łu Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 1 oraz Ze spo łu
Szkół Po nad pod sta wo wych nr 2

w Kro to szy nie. W pią tek mło dzież
uczest ni czy ła w szko le niu, któ re pro -
wa dził Ad rian Urba niak z Sha ring
De sign. 

W na szej re dak cji prak ty ki za wo do we
od by wa ją ucznio wie kształ cą cy się na kie -
run kach tech nik fo to gra fii i mul ti me diów
oraz tech nik re kla my. Piąt ko we szko le nie
pro wa dził Ad rian Urba niak, wła ści ciel
Sha ring De sign – Stu dio Gra ficz ne, któ ry
nie gdyś pra co wał w na szej re dak cji na sta -
no wi sku gra fi ka. 

Ad rian omó wił z mło dzie żą róż ne
za gad nie nia z za kre su gra fi ki i mar ke tin -
gu, a tak że fo to gra fii. Wy ja śnił, ja kich na -
rzę dzi moż na uży wać do roz wi ja nia
swo ich umie jęt no ści oraz opo wie dział
o swo jej dro dze za wo do wej. Po ra dził
prak ty kan tom, aby dą ży li do te go, by
w ży ciu za wo do wym ro bić to, co jest ich
pa sją. 

(LE NA)

KSZTAŁCENIE 

Młodzież poszerza wiedzę 
17 ma ja w No wej Obrze do szło do zde -
rze nia sa mo cho du oso bo we go z mo to -
cy klem. Przy czy ną wy pad ku by ło nie -
ustą pie nie pierw szeń stwa prze jaz du.

– 70-let ni miesz ka niec po wia tu
kro to szyń skie go, wy jeż dża jąc sa mo cho -
dem mar ki Volks wa gen ze sta cji ben zy -
no wej, nie ustą pił pierw szeń stwa
prze jaz du i do pro wa dził do zde rze nia
z ja dą cym dro gą głów ną mo to cy klem
mar ki Yama ha, któ rym kie ro wał 21-let -
ni miesz ka niec na sze go po wia tu – 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.  Ba da nia wy ka za ły, że obaj kie -
row cy by li trzeź wi. Funk cjo na riu sze
po li cji prze pro wa dzi li oglę dzi ny miej -
sca zda rze nia, spo rzą dzi li do ku men ta -
cję i szkic. Po jaz dy zo sta ły
za bez pie czo ne na strze żo nym par kin -
gu. Czyn no ści wy ja śnia ją ce pro wa dzi
ko mi sa riat w Koź mi nie Wlkp. – Ob ra -
że nia, ja kich do znał kie row ca mo to cy -
kla, na ru szy ły czyn no ści na rzą dów je go
cia ła na okres po wy żej sied miu
dni – do da ła P. Po ta rzyc ka.

(LE NA)

NA DRODZE

Zderzenie samochodu z motocyklem
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Aktualności 3

19 ma ja przy re mi zie Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Zdu nach do -
szło do uro czy ste go wrę cze nia pro -
me sy na za kup śred nie go sa mo cho du
ra tow ni czo -ga śni cze go. No wy po jazd
ma za stą pić za słu żo ny dla zdu now -
skiej jed nost ki wóz mar ki Jelcz 004
GCBA z 1986 ro ku. 

Prócz dru hów stra ża ków w uro -
czy sto ści wzię li udział sa mo rzą dow cy,
po li ty cy i przed sta wi cie le Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej: Jan Dzie dzi czak – se -
kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów, Piotr Try bek – dy rek tor
ga bi ne tu mi ni ster ro dzi ny i po li ty ki
spo łecz nej, po seł Jan Mo siń ski, To -
mach Chu dy – bur mistrz Zdun, Mi -

łosz Zwie rzyk – czło nek Za rzą du Po -
wia tu Kro to szyń skie go, Dio ni zy Wasz -
czuk – prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej

w Zdu nach, st. bryg. Ma rek Ka lak – p.
o. ko men dan ta po wia to we go Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie, st.
kpt. To masz Pa try as – do wód ca Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej PSP.

Pro me sę na za kup po jaz du wrę -
czył dru ho wi An drze jo wi Fi gla ko -
wi – pre ze so wi OSP Zdu ny – mi ni ster
Jan Dzie dzi czak. W swo im wy stą pie -
niu se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre -
ze sa Ra dy Mi ni strów po dzię ko wał
stra ża kom za ich służ bę i ry zy ko wa nie
ży cia i zdro wia w ra to wa niu lu dzi i ich
mie nia. – To jest waż ny dzień dla za -
słu żo nej jed nost ki. Chcie li by śmy
w imie niu rzą du i par la men tu po wie -
dzieć wam: „dzię ku je my”. Z ra to wa -
niem ludz kie go ży cia jed nost ki

Ochot ni czej Stra ży Po żar nej są nie ro -
ze rwal nie zwią za ne. Prze ka zu je cie
z po ko le nia na po ko le nie tra dy cję, etos
i dys cy pli nę. Je ste ście też waż ną czę ścią
lo kal nej spo łecz no ści. Trud no by ło by
zro zu mieć hi sto rię Zdun bez po zna nia
pa ra fii, OSP i Ko ła Go spo dyń Wiej -
skich. Bez was miej sco wość by ła by tyl -
ko gru pą bu dyn ków. Tu jest du sza
i hi sto ria. Pro mu je cie po sta wę służ by
pu blicz nej, co w Pol sce jest bar dzo po -
trzeb ne – oświad czył J. Dzie dzi czak.

W po dob nym to nie wy po wia da li
się po seł Jan Mo siń ski, dy rek tor Piotr
Try bek i bur mistrz Zdun. – Dzi siej szy
dzień był dłu go wy cze ki wa ny. Dzię ki
pro me sie bę dzie moż li wość wy mie -
nie nia sta re go i le ci we go już sprzę tu.

War tość bo jo wa jed nost ki jest na ty le
istot na, że bra ku je tyl ko sprzę tu. Pod -
kre ślam za słu gi pre ze sa An drze ja Fi -
gla ka w tym za kre sie. Po mi mo nie
naj lep sze go zdro wia wkła da on
ogrom ny wy si łek w dzia ła nia OSP
Zdu ny – po wie dział To masz Chu dy.

(FE NIX)

ZDUNY

Promesa na zakup nowego pojazdu dla OSP



18 ma ja na pla cu przy Ko men dzie
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie od był się uro -
czy sty apel w ra mach ob cho dów
Dnia Stra ża ka. Jed no cze śnie by ła to
oka zja do wrę cze nia awan sów. 

Stra ża cy mo gli wró cić dotra dy cji ob -
cho dze nia swo je go świę ta po prze rwie
spo wo do wa nej pan de mią. Te go rocz ne
uro czy sto ści są wy jąt ko we ze wzglę du
na przy pa da ją cą w tym ro ku 30. rocz ni -
cę po wo ła nia Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej ja ko for ma cji mun du ro wej. 

Po zło że niu przez do wód cę uro -
czy sto ści, kpt. An drze ja Mi cha la ka,
mel dun ku o go to wo ści do roz po czę cia

ape lu peł nią ce mu obo wiąz ki ko men -
dan ta po wia to we go PSP w Kro to szy -

nie, star sze mu bry ga die ro wi Mar ko wi
Ka la ko wi, na stą pi ło wpro wa dze nie
sztan da ru KP PSP w Kro to szy nie oraz
pod nie sie nie fla gi pań stwo wej. Mi nu -
tą ci szy uczczo no pa mięć zmar łych
stra ża ków oraz człon ków ich ro dzin. 

Apel był oka zją do wrę cze nia
awan sów na wyż sze stop nie służ bo we.
W kor pu sie ofi cer skim do stop nia
star sze go bry ga die ra awan so wa ny zo -
stał bry ga dier Ma rek Ka lak. Do stop -
nia młod sze go bry ga die ra awan so wał
star szy ka pi tan Krzysz tof Fi glak,
a do stop nia star sze go ka pi ta na – ka -
pi tan Mi chał Mor ta. W kor pu sie aspi -
ranc kim na aspi ran ta awan so wał

młod szy aspi rant Hu bert Ce ran ka. 
W kor pu sie pod ofi cer skim do stop -

nia star sze go ognio mi strza awan so wa -
ni zo sta li ognio mistrz Łu kasz
Mar sza łek i ognio mistrz Re mi giusz
Ptak, do stop nia ognio mi strza – młod -
szy ognio mistrz Ja nusz Jan kow ski,
a do stop nia star sze go sek cyj ne go – sek -
cyj ny Ma te usz Ku liń ski i sek cyj ny Łu -
kasz Ochnio. W trak cie uro czy sto ści
wrę czo no też de cy zje o przy zna niu
świad cze nia ra tow ni cze go dru hom we -
te ra nom. 

– W imie niu sa mo rzą dow ców po -
wia tu kro to szyń skie go chcę wam ser -
decz nie po dzię ko wać za za pro sze nie
nas na dzi siej sze ob cho dy Dnia Stra ża -

ka. Chcę po dzię ko wać wszyst kim dru -
hom i druh nom za ofiar ną pra cę przez
ca ły rok na rzecz ochro ny ży cia, zdro -
wia i mie nia na szych miesz kań ców.
My ślę, że za ufa nie, któ rym się cie szy -
cie, nie jest nie uza sad nio ne. Mo że my
czuć się bez piecz ni, ma jąc pro fe sjo nal -
nych stra ża ków w Ko men dzie Po wia -
to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie. Chcę też po dzię ko wać
za wzo ro wą współ pra cę dru hów z KP
PSP w Kro to szy nie z dru ha mi ochot -
ni ka mi. My ślę, że to współ dzia ła nie
ma wiel ki wpływ na bez pie czeń stwo
na szych miesz kań ców. W imie niu sa -
mo rzą dow ców gra tu lu ję tym, któ rzy
otrzy ma li awan se. Ży czę, aby ście mie -
li ty le sa mo po wro tów, ile wy jaz dów,
a w ży ciu oso bi stym – du żo zdro wia,
szczę ścia i wszel kiej po myśl no ści – za -
ko mu ni ko wał pod czas ape lu sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka. (LE NA)

Czwo ro uczniów Szko ły Pod sta wo wej
nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie
zo sta ło fi na li sta mi wo je wódz kich
kon kur sów przed mio to wych, or ga ni -
zo wa nych przez Ku ra to rium Oświa ty
w Po zna niu. 

Wo je wódz kie kon kur sy przed mio -
to wej nio są za so bą szcze gól ne przy wi -
le je dla ich lau re atów i fi na li stów.
Lau re aci otrzy mu ją z da nych za jęć edu -
ka cyj nych naj wyż szą oce nę rocz ną. Je -
śli ty tuł lau re ata zo stał uzy ska ny
po usta le niu rocz nej oce ny, uczeń

otrzy mu je z przed mio tu naj wyż szą
koń co wą oce nę kla sy fi ka cyj ną. Lau re -
aci są też zwol nie ni z eg za mi nu ósmo -
kla si sty z przed mio tu, z któ re go
uzy ska li ty tuł. Są też w pierw szej ko lej -

no ści przyj mo wa ni do pu blicz nej szko -
ły po nad pod sta wo wej, po speł nie niu
po zo sta łych wa run ków, wy ma ga nych
do przy ję cia do da nej pla ców ki. 

Nie co ina czej wy glą da spra wa fi na -
li stów wo je wódz kich kon kur sów
przed mio to wych. Im wy li cza ne są
punk ty re kru ta cyj ne do szkół wyż sze -
go szcze bla, w za leż no ści od licz by uzy -
ska nych ty tu łów: 7 punk tów
w przy pad ku fi na li sty kon kur su przed -
mio to we go oraz 10 punk tów w przy -
pad ku dwóch lub wię cej ty tu łów
fi na li sty. 

Ty tuł fi na li sty wo je wódz kie go kon -
kur su przed mio to we go uzy ska ło czwo -
ro uczniów Szko ły Pod sta wo wej nr3 im.
Ja na Paw ła II w Kro to szy nie. Mag da le na
Czwoj da z kla sy VIIIa zo sta ła fi na list ką

z ję zy ka pol skie go. Wie dzą z fi zy ki po pi -
sał się Bar tosz Kot z kla sy VIIIb. Z ko lei
fi na li sta mi z wy cho wa nia fi zycz ne go
oka za li się Ma ja Jo cha niak i Ja kub
Dzwo nia rek z kla sy VIIIb. (LE NA)

Na bieżąco4 WTOREK, 24 MAJA 2022

PSP KROTOSZYN

Uroczysty apel z okazji święta strażaków

SP NR 3 KROTOSZYN

Sukcesy w konkursach przedmiotowych
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Na bieżąco 5

Rad ny Ma rian Wło sik na se sji Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go zło żył
wnio sek w spra wie bu do wy chod ni -
ka w miej sco wo ści Ró żo po le. Jak ar -
gu men to wał – dzię ki te mu znacz nie
zwięk szy się bez pie czeń stwo miesz -
kań ców wsi.

Rad ny w imie niu miesz kań ców
Ró żo po la wnio sko wał o wy ko na nie do -
ku men ta cji chod ni ka przy dro dze po -
wia to wej w Ró żo po lu. – Chod nik ten
miał by po pra wić bez pie czeń stwo
miesz kań ców, a w szcze gól no ści dzie -
ci. W tej chwi li trze ba tam po ru szać się
po bo czem dro gi – mó wił M. Wło sik.

Od po wie dzi rad ne mu udzie lił wi -
ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski. – My ślę,
że rad ny ma cał ko wi tą ra cję i chod nik
z do pusz cze niem ru chu ro we ro we go
jest bar dzo po trzeb ny na tym od cin ku,
a mo że jesz cze da lej, tzn. od Ko bier na
do Ro szek. Bę dę na ma wiał za rząd, aby
po chy lił się nad tym wnio skiem. My -
ślę, że w przy szłym ro ku ta ką in we sty -
cję bę dzie moż na przy jąć. Jest to
ru chli wa dro ga. Oczy wi ście, bę dzie to
ogrom na in we sty cja. Trze ba też bę dzie
wy ciąć spo ro drzew, któ re ro sną bar -
dzo bli sko dro gi, a tak że zli kwi do wać
rów – od po wie dział P. Ra do jew ski. 

(LE NA)

Z SESJI

Będzie chodnik w Różopolu?

Szko ła Pod sta wo wa nr 3 im. Ja na
Paw ła II w Kro to szy nie roz po czę ła
współ pra cę z In stow Com mu ni ty
and Pri ma ry Scho ol. Part ner stwo
po le gać bę dzie na wspie ra niu dzie ci
z Ukra iny. 

Po ło żo na na wzgó rzu w In stow
nad Oce anem Atlan tyc kim an giel ska
szko ła współ pra cu ją ca z kro to szyń ską
pla ców ką li czy nie speł na 160
uczniów. Uczęsz cza ją do niej Ha nia
i Ja nek, któ re są dzieć mi Ma rian ny
Świ ta ły, uro dzo nej w po wie cie kro to -
szyń skim. To dzię ki ich sta ra niom kro -

to szyń ska pla ców ka na wią za ła part -
ner stwo z pla ców ką w An glii. 

Lo kal na spo łecz ność chęt nie po -
ma ga ro dzi nom, któ re ucie ka ją z Ukra -
iny. Tym ra zem po sta no wi ła wes przeć
dzie ci, któ re pod ję ły na ukę w Szko le
Pod sta wo wej nr 3 w Kro to szy nie oraz
ich ro dzi ny. W An glii or ga ni zo wa ne są
li cy ta cje, w któ re za an ga żo wa ła się dy -
rek cja szko ły, na uczy cie le oraz ucznio -
wie wraz z ro dzi ca mi. Dzię ki wspar ciu
fi nan so we mu kro to szyń ska pla ców ka
bę dzie mo gła po sze rzyć swo je dzia ła -
nia po mo co we na rzecz ro dzin z Ukra -
iny. (LE NA)

SP NR 3 KROTOSZYN 

Początek wspaniałej współpracy
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Na bieżąco6 WTOREK, 24 MAJA 2022

19 ma ja na zdu now skim ryn ku sta -
nął mam mo bus. Przez trzy go dzi ny
od by wa ły się w nim bez płat ne ba da -
nia mam mo gra ficz ne w ra mach ak -
cji „Dbam o sie bie! Ba dam się! Wy -
gry wam!”.                

Tym ra zem przed się wzię cie zor -
ga ni zo wa no z oka zji zbli ża ją ce go się
Dnia Mat ki z ini cja ty wy po słan ki
do Par la men tu Eu ro pej skie go An dże -
li ki Moż dża now skiej oraz po słan ki
na Sejm RP Ka ta rzy ny Sój ki. Są one
pa tron ka mi ak cji pro wa dzo nej od lat
przez Ośro dek Pro fi lak ty ki i Epi de -
mio lo gii No wo two rów im. Ali ny
Pien kow skiej S.A. K. Sój kę oraz An nę

Lis, któ ra re pre zen to wa ła A. Moż dża -
now ską, po wi tał w Zdu nach bur -
mistrz To masz Chu dy. Po kon fe ren cji

pra so wej za chę ca li oni miesz kan ki
do udzia łu w bez płat nych ba da niach
mam mo gra ficz nych. OPRAC. (AN KA)

ZDRO WIE

Mam mo bus na zdu now skim ryn ku

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go rad ny Grze -
gorz Król przy po mniał wnio sek, ja ki
zło żył w lu tym. Spra wa do ty czy do ku -
men ta cji re mon tu dro gi na od cin ku
Roz dra żew -Wy ki, któ ra mia ła być
wy ko na na na prze ło mie mar ca
i kwiet nia.

Rad ny Król przy po mniał, że kie dy
py tał o do ku men ta cję w lu tym, otrzy -
mał od po wiedź, iż Po wia to wy Za rząd
Dróg pla nu je ogło sić po stę po wa nie
prze tar go we w tej kwe stii nie póź niej
niż na prze ło mie mar ca i kwiet nia.
Przy zmia nie uchwa ły bu dże to wej
prze nie sio no re ali za cję te go za da nia
na przy szły rok.

– Jak wie my, po stę po wa nie to nie
zo sta ło ogło szo ne do dzi siaj, a wy da -
wa ło mi się, że je śli są już pod pis i pie -
cząt ka, to spra wa jest wią żą ca. Stąd
mo je py ta nie – dla cze go nie zo stał do -
trzy ma ny ter min ogło sze nia po stę po -
wa nia? Czy nie przy go to wa nie go
w za po wia da nym ter mi nie mia ło
wpływ na nie moż ność zre ali zo wa nia
opra co wa nia do ku men ta cji w tym ro -
ku, a co za tym idzie – zmu si ło ra dę

do wy co fa nia więk szo ści środ ków fi -
nan so wych, któ re by ły prze zna czo ne
na tę in we sty cję, i prze ło że nia ich
na przy szły rok? Pro szę o in for ma cję,
kie dy fak tycz nie zo sta nie ogło szo ny
prze targ na przy go to wa nie do ku men -
ta cji, do kie dy bę dzie ter min skła da nia
ofert, kie dy bę dzie otwar cie ofert i ile
cza su bę dzie na re ali za cję zle ce -
nia? – do py ty wał G. Król, z któ rym
zgo dzi li się rad ni Mar cin Le śniak
i Hen ryk Jan kow ski. 

Od po wie dzi udzie lił Krzysz tof Je -
li now ski (na zdję ciu), dy rek tor Po wia -
to we go Za rzą du Dróg w Kro to szy nie.

– Ogło sze nie te go za mó wie nia pu -
blicz ne go pro po no wa ne by ło już
w mar cu, ale pa dła jed na pro po zy cja
wpro wa dze nia zmian, któ re zo sta ły
uwzględ nio ne i prze sła ne do wój ta Roz -
dra że wa, a ten do dat ko wo za pro po no -
wał ko lej ne zmia ny. Pro jek tant, któ ry
zo sta nie wy bra ny w ra mach po stę po -
wa nia prze tar go we go, ma przed sta wić
kon cep cję te go za gad nie nia, a to bę dzie
kon sul to wa ne. Je śli spo tka nie z wój tem
bę dzie moż li we, je ste śmy przy go to wa -
ni do nie zwłocz ne go ogło sze nia po stę -
po wa nia – ob ja śnił szef PZD. 

(LE NA)

Z SESJI

Co dalej z planowanym remontem drogi?
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Na sygnale 7

19 ma ja na te re nie le śnic twa Mi ło wiec w oko -
li cach Ro szek (gmi na Kro to szyn) wy buchł po -
żar. Przy dro dze as fal to wej za pa li ła się ściół ka
le śna. 

Do zda rze nia do szło oko ło go dzi ny 18.30
przy dro dze łą czą cej Rosz ki i Li go tę. Ogień za -
uwa żył je den z pra cow ni ków Nad le śnic twa Kro -
to szyn i na tych miast po in for mo wał służ by
ra tow ni cze. Po moc na de szła bar dzo szyb ko.
Do ak cji skie ro wa no ra tow ni ków z Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej oraz z jed no stek OSP Rosz ki i Or -
pi szew.

Na szczę ście ży wioł nie zdą żył się roz prze strze -
nić i szyb ko uda ło się go opa no wać. – Po za bez pie -
cze niu miej sca zda rze nia stra ża cy po da li dwa prą dy
ga śni cze wo dy na pa lą cy się ob szar. Po stłu mie niu
ognia po ża rzy sko prze gar nię to pod ręcz nym sprzę -
tem bu rzą cym i jesz cze raz do kład nie zla no wo dą.
W dal szej czę ści dzia łań miej sce po ża ru spraw dzo -
no ka me rą ter mo wi zyj ną, po twier dza jąc li kwi da -
cje za gro że nia – in for mu je st. kpt. To masz Pa try as
z Ko men dy Po wia to wej PSP w Kro to szy nie. Spa le -
niu ule gła po wierzch nia o wiel ko ści oko ło dwóch
arów. 

– Dzię ku ję dru hom z Ro szek i Or pi sze wa,
a tak że stra ża kom z JRG PSP w Kro to szy nie
za pro fe sjo na lizm i za an ga żo wa nie, dzię ki któ -
rym uda ło się ura to wać las przed stra wie niem
przez ogień – mó wi Wie sław Bu liń ski, nad le śni -
czy Nad le śnic twa Kro to szyn. 

Od wie lu dni pa nu je su sza, któ ra po wo du je,
że za gro że nie po ża ro we cią gle ro śnie. Już w ca łej
Pol sce obo wią zu je naj wyż szy sto pień za gro że nia
po ża ro we go w la sach. Ak tu al ne da ne moż na
spraw dzić na stro nie http://ba za po za -
row.ibles.pl/za gro ze nie/. 

Ściół ka jest su cha jak wiór i na wet naj mniej -
sza iskra mo że spo wo do wać ol brzy mie stra ty.
Czwart ko wy po żar był dru gim w tym se zo nie
w kro to szyń skim nad le śnic twie. Na szczę ście oba

uda ło się szyb ko opa no wać. Ape lu je my za tem
o za cho wa nie szcze gól nej ostroż no ści w le sie, któ -
ry – jak wszy scy wie dzą – ro śnie wol no, a pło nie
bły ska wicz nie. 

Współ pra ca ze stra ża ka mi jest jed nym z fi la -
rów ochro ny prze ciw po ża ro wej ob sza rów le -
śnych. La sy Pań stwo we po sia da ją świet nie

roz wi nię tą sieć ob ser wa cyj no -pa tro lo wą, na któ -
rą skła da ją się m. in. wie że wy po sa żo ne w ka me -
ry i sys tem szyb kie go wy kry wa nia ognia.
Ka me ry zin te gro wa ne są z punk ta mi alar mo wo -
-dys po zy cyj ny mi, w któ rych dy żur ny ma pod -
gląd na wi dok z ka me ry i mo że bły ska wicz nie,
a co naj waż niej sze – bar dzo do kład nie okre ślić
lo ka li za cję po ża ru i wy słać tam jed nost ki ga śni -
cze. W la sach są rów nież lot ni ska, na któ rych
od po ło wy mar ca do po ło wy paź dzier ni ka sta cjo -
nu ją sa mo lo ty wspie ra ją ce w ra zie po trze by na -
ziem ną ak cję stra ża ków zrzu ta mi wo dy lub

pia ny ga śni czej z po wie trza. Dzię ki ta kim dzia -
ła niom moż na sku tecz nie ogra ni czyć roz prze -
strze nia nie się ognia lub cał ko wi cie uga sić du ży
po żar. Sa mo lo ty spraw dza ją się zna ko mi cie w sy -
tu acjach, gdy do jazd stra ży po żar nej do po ża ru
jest utrud nio ny. 

Wie le jed no stek La sów Pań stwo wych utrzy -
mu je sa mo cho dy pa tro lo wo -ga śni cze, któ re wy -
po sa żo ne są w ma łe zbior ni ki z wo dą. Pod czas
pa tro lo wa nia i za uwa że nia po ża ru pra cow ni cy są
w sta nie uga sić po żar w za rod ku, bez ko niecz no -
ści wzy wa nia służb ra tow ni czych. OPRAC. (AN KA)

POŻAR

Zapaliła się ściółka leśna
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Funk cjo na riu sze z Po ste run ku Po li cji
w Zdu nach otrzy ma li dwa no we
urzą dze nia do ba da nia sta nu trzeź -
wo ści IBlow. Po słu żą one do efek -
tyw niej sze go prze pro wa dza nia in ter -
wen cji do mo wych, kie dy to spraw cy
są bar dzo czę sto pod wpły wem al ko -
ho lu. Za ku pu do ko na ła ko mi sja al -
ko ho lo wa, dzia ła ją ca przy Urzę dzie
Miejskim w Sul mie rzy cach, a na rę -
ce po li cjan tów urzą dze nia prze ka zał
bur mistrz Da riusz Dę bic ki.

Wło darz Sul mie rzyc wrę czył je 17 ma -
ja ko men dan to wi po wia to we mu po li cji
w Kro to szy nie, insp. Ma riu szo wi Ja śnia ko -
wi, oraz kie row ni ko wi Po ste run ku Po li cji
wZdu nach, asp. Ma te uszo wi Ma tur skie mu.

Urzą dze nie IBlow jest szyb kim i pro -
stym w ob słu dze bez kon tak to wym (po -
miar bez ust ni ka) wskaź ni kiem obec no ści
lub nie obec no ści al ko ho lu w wy dy cha nym
po wie trzu. Je śli funk cjo na riusz stwier dzi
za po mo cą IBlow, że oso ba jest pod wpły -

wem al ko ho lu, ko niecz ne bę dzie zba da nie
go na in nym urzą dze niu, któ re po słu ży
za do wód w spra wie. War to wspo mnieć
o sy gna li za to rze świetl nym, któ ry wska zu -
je na obec ność al ko ho lu w wy dy cha nym
po wie trzu (zie lo ny – brak, czer wo -
ny – stan upo je nia al ko ho lo we go), a tak że
la tar ce LED (świa tło bia łe) i znaj du ją cych

się w obu do wie ma gne sach. Je den cykl po -
mia ro wy urzą dze nia zaj mu je ja kieś 4 se -
kun dy, w związ ku z czym po li cjant ma
moż li wość w krót kim cza sie spraw dzić du -
żą ilość osób. Są to ko lej ne urzą dze nia wy -
ko rzy sty wa ne przez funk cjo na riu szy m.
in. pod czas ob słu gi in ter wen cji do mo -
wych. OPRAC. (AN KA)

14 ma ja od był się fi nał Wiel ko pol -
skie go Kon kur su Wie dzy o Gen. Jó -
ze fie Ru fi nie Wy bic kim i Pol skich
Sym bo lach Na ro do wych. Zwy cięz cą
zo stał Kac per Igna siak ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 4 w Kro to szy nie. 

Kon kurs prze pro wa dzo no w Szko le
Pod sta wo wej w Ma niecz kach, gdzie przez
kil ka dzie siąt lat za miesz ki wał au tor pol -
skie go hym nu. War to wspo mnieć,
że 2022 rok jest ro kiem Jó ze fa Wy bic kie -
go. Przy pa da bo wiem w nim dwu set na

rocz ni ca śmier ci te go pi sa rza i po li ty ka.
W kon kur sie udział wzię ło dwóch
uczniów Szko ły Pod sta wo wej nr 4 im. Woj -
ska Pol skie go w Kro to szy nie – Kac per
Igna siak i Pa weł Wi tek. Po ogło sze niu wy -
ni ków oka za ło się, że zwy cięz cą zo stał K.
Igna siak. War to do dać, że uczeń kro to -
szyń skiej szko ły był lau re atem te go kon -
kur su tak że w ubie głym ro ku. 

Uro czy ste wrę cze nie na gród od bę dzie
się w Ma niecz kach 18 wrze śnia pod czas
ob cho dów Dnia Hym nu Na ro do we go. 

OPRAC. (LE NA)

Z POLICJI

Dwa nowe urządzenia do badania stanu trzeźwości

SP NR 4 KROTOSZYN

Kacper popisał się wiedzą
o generale Wybickim
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Na bieżąco 9

W XIII edy cji Fe sti wa lu Pio sen ki Mło -
dzie żo wej „Śpie waj i walcz!” Go li -
na 2022 wy stą pi ła bli sko set ka
uczest ni ków, któ rzy pre zen to wa li
swo je umie jęt no ści wo kal ne w sa li
Ja ro ciń skie go Ośrod ka kul tu ry.
Do dal sze go eta pu kon kur su awan -
so wa ły dwie uczen ni ce I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w Kro to szy nie
oraz jed na przed sta wi ciel ka kro to -
szyń skie go ZSP nr 2. 

Fe sti wal or ga ni zo wa ny jest przez Sto -
wa rzy sze nie Edu ka cyj ne „Gim na -
zjum 2000” w Go li nie, Ja ro ciń ski Ośro dek
Kul tu ry, Bi blio te kę Pu blicz ną Mia sta
i Gmi ny Ja ro cin oraz Szko łę Pod sta wo wą

im. He le ny Mosz czeń skiej w Go li nie. Im -
pre za ma na ce lu wspie ra nie naj zdol niej -
szych wo kal nie uczniów i umoż li wie nie
im pre zen ta cji swo ich moż li wo ści oraz do -
rob ku ar ty stycz ne go, pro pa go wa nie kul tu -
ry mu zycz nej wśród mło dzie ży, twór czą
wy mia nę do świad czeń, po pu la ry za cję pio -
se nek, roz wi ja nie ta len tów es tra do wych,
pro mo wa nie ak tyw no ści twór czej oraz
twór czo ści wła snej wśród mło dzie ży. 

W szran ki sta nę ło bli sko stu wy ko naw -
ców z ca łej Wiel ko pol ski. Mło dzi ar ty ści pre -
zen to wa li swo je mu zycz ne ta len ty przez dwa
dni. Wju ry za sie dli Ka ta rzy na Fi gaj, Piotr Ba -
nach i Do mi nik Bu kow ski. Po burz li wych
na ra dach wy bra no 25 lau re atów, któ rzy
przed ja ro ciń ską pu blicz no ścią wy stą pią 4

czerw ca. Wte dy po zna my zwy cięz ców i wy -
róż nio nych w po szcze gól nych ka te go riach. 

W gro nie szczę śliw ców zna lazł się du -
et z I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. H.
Koł łą ta ja w Kro to szy nie – Wik to ria Łu ko -
wiak i Be ata Gie zek. Uczen ni ce wy ko na ły
utwór z re per tu aru Kry sty ny Proń ko „Je -
steś le kiem na ca łe zło”, któ ry po wtó rzą
pod czas kon cer tu lau re atów. 

Wśród lau re atów zna la zła się tak że
Zu zan na Pła czek z Ze spo łu Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 2 im. K. Li bel ta w Kro -
to szy nie. Za śpie wa ła utwór „Tyl ko
w mo ich snach” ze słyn ne go mu si ca lu
„Me tro”. War to do dać, że Zu zan na oraz
Wik to ria są miesz kan ka mi Smo lic w gmi -
nie Ko by lin. (LE NA)

FESTIWAL

Zaśpiewały pięknie i wystąpią w koncercie laureatów
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Co ro ku Sto wa rzy sze nie Bi blio te ka rzy
Pol skich or ga ni zu je w dniach 8-15
ma ja Ty dzień Bi blio tek, któ re go ce -
lem jest pro mo wa nie czy tel nic twa
i bi blio tek. Te go rocz na edy cja ak cji
od by ła się pod ha słem „Bi blio te -
ka – świat w jed nym miej scu”. Tra dy -
cyj nie w Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej i jej fi liach zor ga ni zo wa no
w tych dniach wie le cie ka wych im -
prez, skie ro wa nych za rów no do młod -
szych, jak i star szych czy tel ni ków. 

10 ma ja w dzia le dla do ro słych prze pro -
wa dzo no warsz ta ty two rze nia ma kra my
„Ma kra mo we lo ve” wra mach spo tkań gru py
„Po plą ta ne”. Pro wa dzi ła je Iza be la Śnie ciń ska,
któ ra pa sjo nu je się rę ko dzie łem i spe cjal nie
nate za ję cia przy go to wa ła in struk taż two rze -
nia ma kra my dla po cząt ku ją cych. 

Na za jutrz mi ło śni cy tań ca mo gli się
spraw dzić w ba cha cie. Warsz ta ty tań ca re -
lak sa cyj ne go pro wa dzi ła We ro ni ka Ko pa
z fir my Pa sjo ma. Uczest ni cy spo tka nia
mie li oka zję po znać nie tyl ko la ti no so lo,

ale tak że sla vi ca dan ce, któ ra łą czy w so bie
ele men ty tań ca lu do we go i fit ness.
Wszyst kim to wa rzy szy ły do bry na strój,
uśmiech i ener gia.

W czwar tek zor ga ni zo wa no spo tka nie
au tor skie z Ry szar dem Ćwir le jem, a po -
nad to mia ło miej sce wrę cze nie dy plo mów
„Czy tel nik na me dal”. Kro to szyń ska bi -
blio te ka od 2007 ro ku przy zna je ty tuł
„Ho no ro we go Czy tel ni ka KBP”, a w tym
ro ku po raz pierw szy wrę czo no dy plo my
„Czy tel nik na me dal”. Uho no ro wa no
w ten spo sób dzie się cio ro czy tel ni ków
dzia łu dla do ro słych, któ rzy sys te ma tycz -
nie ko rzy sta ją ze zbio rów książ ni cy. Dy plo -
my otrzy ma li Ce li na Ant ko wiak,
Bo gu sław Dud ko wiak, Do ro ta Kacz ma rek,
Zbi gniew Kaź mier czak, Jo lan ta Ko la now -
ska, Ro bert Ku biak, Ali cja Re jek, Aga ta Ru -
si nek, Agniesz ka Ryb ka i Da nu ta
Ziół kow ska. W dru giej czę ści od by ło się
spo tka nie z R. Ćwir le jem, au to rem cy klu
o mi li cjan tach/po li cjan tach z Po zna nia
i cy klu mię dzy wo jen ne go. 

Im pre zom to wa rzy szy ła wy sta wa ry -
sun ków i fi gu rek au tor stwa Mak sy mi lia na
Pa ta la sa w ra mach cy klu „Ja, ar ty sta”. Pra -

ce przed sta wia ją po sta cie z mang i gier
kom pu te ro wych.

W od dzia le dla młod szych za in au gu -
ro wa no ak cję „Zo stań na szym czy tel ni -
kiem”. 10 ma ja od by ły się warsz ta ty
de tek ty wi stycz ne z Zo fią Sta ni szew ską,
w któ rych uczest ni czy li ucznio wie klas
trze cich Szko ły Pod sta wo wej nr 4. Dzie ci
wy słu cha ły frag men tu książ ki „Za gad ka ja -
ski ni” oraz obej rza ły pre zen ta cję. Za da -
niem uczest ni ków by ło od szu ka nie
skar bu – kła ty gry sa sza blo zęb ne go. 

Na 12 ma ja przy go to wa no lek cje bi -
blio tecz ne. W pierw szej uczest ni czy li
ucznio wie kla sy V Szko ły Pod sta wo wej
nr 3, a w dru giej dzie ci z kla sy II Szko ły

Pod sta wo wej nr 7.  Zor ga ni zo wa no tak że
pięć spo tkań z pi sa rzem Mar ci nem Ko zio -
łem, au to rem ksią żek dla dzie ci i mło dzie -
ży, za pa lo nym po dróż ni kiem,
czło wie kiem wie lu pa sji. Bra ły w nich
udział przed szko la ki oraz ucznio wie szkół
pod sta wo wych. Każ de spo tka nie do ty czy -
ło in nej te ma ty ki – „Po go da dla pu cha -
czy” – o przy ro dzie i po go dzie, „Staj nia
pod tę czą” – co każ dy po wi nien wie dzieć
o ko niach, „Po dróż ni cze spo tka nie z Wom -
ba tem Mak sy mi lia nem”, „Skrzy nia Wład -
cy Pio ru nów”, „Ni ko la Te sla i elek try zu ją ca
na uka” – spo tka nie mo ty wa cyj ne. W tych
wszyst kich za ję ciach uczest ni czy ło aż 590
osób. Mi łym ak cen tem by ło wrę cze nie
dzie ciom dy plo mów „Czy tel nik na me dal
KBP” i ksią żek.

W Or pi sze wie, w fi lii nr 3 Kro to szyń -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej, zor ga ni zo wa no
spo tka nie z przed szko la ka mi, któ re po zna -
ły za sa dy obo wią zu ją ce w książ ni cy, oglą -
da ły baj ki i wy słu cha ły „Ko ta w bu tach”
z te atrzy ku Ka mi hi bai. 

OPRAC. (AN KA)
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BIBLIOTEKA

To był tydzień pełen atrakcji
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Za na mi ko lej na od sło na ogól no pol -
skiej No cy Mu ze ów. Do ak cji przy stą -
pi ło oczy wi ście Mu zeum Re gio nal ne
im. Hieronima Ław ni cza ka w Kro to -
szy nie. Na zwie dza ją cych cze ka ły roz -
ma ite atrak cje, a fre kwen cja prze ro -
sła ocze ki wa nia or ga ni za to rów.

Kro to szyń ska pla ców ka wzię ła udział
w No cy Mu ze ów już po raz dzie sią ty.
Zwie dza ją cy mo gli je od wie dzać od 19.00
aż do pół no cy. Do obej rze nia by ła eks po zy -
cja sta ła, po któ rej dwu krot nie, w wy zna -
czo nych po rach, opro wa dzał dy rek tor
mu zeum – Piotr Mi ko łaj czyk. Moż na by -
ło też zwie dzić pod zie mia, któ re są udo -
stęp nia ne w trak cie No cy Mu ze ów co dwa
la ta. Tam pre zen to wa ne by ły fil my.

Do ak cji tra dy cyj nie przy łą czy ła się ga -
le ria Re fek tarz Kro to szyń skie go Ośrod ka
Kul tu ry. O go dzi nie 19.00 od był się wer -
ni saż wy sta wy „Punkt wi dze nia”. Eks po zy -
cja zo sta ła przy go to wa na przez
wy kła dow ców Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne -
go w Po zna niu. 

Atrak cją dla naj młod szych zwie dza ją -
cych, choć nie tyl ko, był kon kurs po le ga ją -
cy na od na le zie niu i prze li cze niu
„dusz ków”, któ re ukry wa ły się w mu ze al -
nych sa lach. Od da no 142 kart ki kon kur -
so we z od po wie dzia mi, z któ rych sto by ło
pra wi dło wych. Po śród uczest ni ków, któ rzy

od na leź li wszyst kie „dusz ki”, roz lo so wa no
dzie więć na gród ufun do wa nych przez
Urząd Miej ski w Kro to szy nie. Lau re ata mi
kon kur su zo sta li Ma ry sia Chu da, Te re sa
Ka cza ła, Ni ko la Ma lesz ka, Mar ty na Mań -

ka, Aga ta Ma ślan kow ska, Mag da le na Me -
che do, Te re sa Niś kie wicz, Wio let ta Paw -
łow ska oraz Igna cy Ro sik. Na gro dy moż na
od bie rać w mu zeum do 27 ma ja w go dzi -
nach 10.00-15.30. (LE NA)

KROTOSZYN

Nocne zwiedzanie muzeum



Dla po cho dzą ce go z Kro to szy na Łu -
ka sza Kacz mar ka i je go dru ży -
ny – ZA KSY Kę dzie rzyn -Koź le – maj
był nie zwy kle uda nym mie sią cem.
Naj pierw zdo by li mi strzo stwo Pol ski,
a na stęp nie po raz dru gi z rzę du wy -
gra li siat kar ską Li gę Mi strzów!

W fi na le Plus Li gi ZA KSA Kę dzie -
rzyn -Koź le wal czy ła z Ja strzęb skim Wę -
glem. Ry wa li za cja to czy ła się do trzech
zwy cięstw ze zmia ną go spo da rza po każ -
dym me czu. Pierw szy po je dy nek u sie bie
za gra li kę dzie rzy nia nie, któ rzy wy gra li fa -
zę za sad ni czą. Ja strzęb ski Wę giel za jął dru -
gie miej sce w ta be li. 

Star cie na wła snym obiek cie eki pa
Kacz mar ka wy gra ła w trzech par tiach.
W ko lej nym spo tka niu Ja strzęb ski Wę giel
uległ ZA KSIE 2: 3. Na stęp nie kę dzie rzy -
nia nie prze gra li 1: 3, ale 14 ma ja w czwar -
tej kon fron ta cji zwy cię ży li 3: 0 i tym
sa mym zo sta li mi strza mi kra ju. 

22 ma ja przy szedł czas na dłu go wy -
cze ki wa ny przez ki bi ców osta tecz ny siat -
kar ski po je dy nek w ra mach Li gi Mi strzów.
W pół fi na le ZA KSA zmie rzy ła się z Ja -
strzęb skim Wę glem. W pierw szym po je -
dyn ku Kacz ma rek i spół ka nie da li szans
ry wa lom, pew nie wy gry wa jąc w trzech se -
tach. W re wan żu kę dzie rzy nia nie znów
by li lep si, zwy cię ża jąc po tie -bra ku i za słu -

że nie awan so wa li do fi na łu Li gi Mi strzów.
Po cho dzą cy z Kro to szy na siat karz zo stał
wów czas wy bra ny MVP me czu. 

W fi na le, po dob nie jak przed ro kiem,
ry wa lem ZA KSY był wło ski Itas Tren ti no.
W ubie gło rocz nym po je dyn ku kę dzie rzy -
nia nie po ko na li Wło chów 3: 1, a wień czą -

cy punkt za gryw ką zdo był Kacz ma rek.
W tym ro ku kę dzie rzy nia nie znów by li
lep si. Tym ra zem wy gra li z trzech par tiach,
a MVP po je dyn ku zo stał Ka mil Se me niuk.
Tak więc ZA KSA z Kacz mar kiem w skła -
dzie po now nie trium fo wa ła w Li dze Mi -
strzów! (LE NA)

Różności14 WTOREK, 24 MAJA 2022

SIATKÓWKA

Wielkie sukcesy Łukasza Kaczmarka!
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Sport 15

W nie dzie lę ro ze gra no dru gie
w run dzie wio sen nej der by po wia tu
kro to szyń skie go. Piast Ko by lin po -
dej mo wał kro to szyń ską Astrę. Tym
ra zem w po je dyn ku tych ekip nie
pa dło ty le go li co je sie nią. Go spo -
da rze usta li li wy nik spo tka nia
w pierw szej po ło wie. 

Przy po mnij my, iż w run dzie je -
sien nej Piast po ko nał Astrę na jej te re -
nie aż 7: 4. W nie dzie lę w Ko by li nie
padł tyl ko je den gol.

Miej sco wi w pierw szej od sło nie
me czu prze wa ża li i w 23. mi nu cie gry
wy szli na pro wa dze nie, kie dy to Bar -
to sza Ja ry sza po ko nał Ja cek Pa cyń ski.
Póź niej bli ski szczę ścia był Mi łosz Ko -
wal ski, ale za bra kło cel no ści. Chwi lę
przed prze rwą żół tą kart ką za faul
na kro to szyń skim pił ka rzu uka ra ny
zo stał J. Pa cyń ski. Strze lec go la wdał
się nie po trzeb nie w dys ku sję z ar bi -
trem, co po skut ko wa ło po ka za niem
żół te go kar to ni ka po raz dru gi. Go spo -

da rze mu sie li więc ra dzić so bie w dzie -
siąt kę.

Po zmia nie stron kro to szy nia nie
pró bo wa li wy ko rzy stać prze wa gę li -
czeb ną. Uda wa ło im się kre ować do -
god ne sy tu acje, ale ewi dent nie
bra ko wa ło im sku tecz no ści. Po rzu cie
roż nym pił kę w siat ce pró bo wał umie -
ścić Mak sym Ish chuk, lecz nie za sko -
czył Pa try ka Wojt ko wia ka. Póź niej
po do środ ko wa niu Ka mi la Czoł ni ka

gło wą ude rzał Ar tur Bła żej czak, ale
bram karz go spo da rzy po zo sta wał czuj -
ny. Ko by li nia nie mo gli pod wyż szyć
pro wa dze nie, ale w sy tu acji sam
na sam z bram ka rzem Ja kub Smek ta -
ła tra fił pił ką w słu pek. Żad nej z dru -
żyn nie uda ło się zmie nić wy ni ku
i spo tka nie za koń czy ło się skrom nym
zwy cię stwem Pia sta. 

– My ślę, że wy gra li śmy za słu że -
nie, two rzy li śmy wię cej sy tu acji bram -

ko wych. Pla ny moc no po krzy żo wa ła
nam czer wo na kart ka, ale utrzy ma li -
śmy ko rzyst ny wy nik do koń ca – sko -
men to wał Szy mon Wo siek, ka pi tan
ko by liń skiej dru ży ny.

– Mecz w pierw szej po ło wie
z prze wa gą ze spo łu go spo da rzy i stra -
ci li śmy bram kę. W prze wa dze li czeb -
nej stwa rza li śmy sy tu acje bram ko we,
ale al bo bra ko wa ło przy sło wio wej krop -
ki nad i, al bo fe no me nal nie spi sy wał się
bram karz Pia sta – Pa tryk Wojt ko wiak.

Moż na rzec, że w dzi siej szym spo tka -
niu za bra kło nam szczę ścia przy ak -
cjach, któ re mie li śmy. Po dzię ko wa nia
na le żą się chło pa kom za wal kę do koń -
ca – pod su mo wa ła An na Kry stek, kie -
row nik ze spo łu z Kro to szy na.

W na stęp nej ko lej ce Piast za gra
w Ple sze wie z miej sco wą Sta lą, a Astra
po dej mo wać bę dzie Pia sta Cze ka -
nów – ten mecz od bę dzie się w trak -
cie hucz ne go otwar cia Bło nia. 

(LE NA)

Zna ko mi cie spi sa li się za wod ni cy
z na sze go po wia tu w No wi nach ko ło
Kielc, gdzie od by ły się za wo dy Pu -
cha ru Pol ski Mło dzi ków, Ka de tów
i Dzie ci w Su mo. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ła re kor do wa
licz ba uczest ni ków – po nad 500 za wod ni -
ków i za wod ni czek z 27 klu bów. W tym
gro nie zna leź li się oczy wi ście przed sta wi -
cie le dwóch klu bów z po wia tu kro to szyń -
skie go. 

Re pre zen tan ci To wa rzy stwa Atle tycz -
ne go Ro zum Kro to szyn ry wa li zo wa li w ka -
te go rii ka de tów. Świet nie pre zen to wał się
Fi lip Urba niak, któ ry zwy cię żył w dwóch
ka te go riach wa go wych – 50 i 55 kg. Zło ty
krą żek wy wal czył tak że Mi chał Sta sik
w kat. 75 kg. Dru gi w kat. 55 kg był Mak -
sy mi lian Bon dzior. Z ko lei Oskar Błasz czyk
zdo był sre bro w kat. +95 kg i brąz w open. 

Na tur niej przy je cha ła aż 24-oso bo wa
eki pa UKS Sam son Ko by lin. W zma ga -

niach mło dzi ków dwa srebr ne me da le
zdo był Krzysz tof Perz – w kat. 65 i 70 kg,
a na trze cim stop niu po dium w kat.
+70 kg sta nął Mi ko łaj Czwoj drak. Po śród
ka de tek Ani ta Ma lesz ka by ła bez kon ku -
ren cyj na w kat. 65 kg i za ję ła trze cie miej -
sce w kat. 60 kg, na to miast Ka mi la
Ko niecz na trium fo wa ła w open, a w kat.
+70 kg by ła dru ga. W gru pie ka de tów An -

to ni Gren da wy wal czył sre bro w kat. 65 kg
oraz brąz w kat. 75 kg. 

W ry wa li za cji dzie ci zło to zgar nął
Oskar Szu me ra (22 kg), sre bro wy wal czy -
li Do ro ta Brze chwa (20 kg), Ka ro li na Paw -
li czak (34 kg), Le na Cał ka (38 kg) oraz Igor
Szu me ra (24 kg), a na naj niż szym stop niu
po dium sta nę ły Ma rian na Ciół ko (21 kg)
i Ka li na Ciół ko (36 kg). (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Piast znów lepszy od Astry w derbach powiatu

SUMO

Nasi błyszczeli na Pucharze Polski

Po nad 500 za wod ni ków i za wod ni -
czek wzię ło udział w bie gu gór skim
w Biesz cza dach Ul tra Bies. W gro nie
uczest ni ków zna la zła się Mo ni ka Jad -
czak, dla któ rej by ło to pierw szy start
w tak eks tre mal nych wa run kach.

Are ną zma gań by ły naj pięk niej sze za -
kąt ki Biesz czad. Tra sa wio dła od Je zio ra
So liń skie go aż po gra ni ce Po ło ni ny We tliń -
skiej. Me tą wszyst kich dy stan sów by ła

Karcz ma Skup Ru na Le śne go w Do łży cy.
Do wy bo ru by ły od cin ki od dłu go -
ści 10, 30, 44 i 102 km.

Mo ni ka Jad czak po sta no wi ła spró bo -
wać swo ich sił na dy stan sie 10 km. Kro to -
szy nian ka po raz pierw szy star to wa ła w tak
eks tre mal nych wa run kach i mi mo trud no -
ści za ję ła trze cie miej sce wśród ko biet
open, po ko nu jąc tra sę w jed ną go dzi nę, 14
mi nut i 23 se kun dy. 

(AN KA)

BIEG GÓRSKI

Monika tym razem w górach
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PIAST KOBYLIN 
– ASTRA KROTOSZYN 

1:0
BRAMKA:
1:0 – Jacek Pacyński (24)
PIAST: Wojtkowiak – A. Kurzawa, Snela,
Wosiek, Wachowiak, Kowalski (73’
Gałczyński), Matuszak, M. Kurzawa,
Olikiewicz (82’ Szymanowski), Smektała,
Pacyński 
ASTRA: Jarysz, Sekula (46’ Goliński),
Skrzypniak, Jankowski, Mizerny, Ishchuk (66’
Motyl), Budziak, Błażejczak, Brink, Czołnik
(75’ Rebelka), Jędrkowiak 
CZERWONA KARTKA:  Jacek Pacyński (44)
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W ra mach 25. ko lej ki V li gi Bia ły
Orzeł Koź min Wlkp. po dej mo wał Stal
Ple szew. Nasz ze spół zwy cię żył 2: 0. 

Koź miń ska dru ży na w ostat nim cza -
sie re gu lar nie punk tu je. W nie dziel nym

spo tka niu w skła dzie go spo da rzy za bra kło
Krzysz to fa Cza bań skie go, któ ry ty dzień
wcze śniej w po je dyn ku der bo wym z Astrą
Kro to szyn za pew nił pod opiecz nym Ada -
ma Zie liń skie go zwy cię stwo. 

Wy nik po je dyn ku ze Sta lą miej sco wi

otwo rzy li już w 5. mi nu cie, kie dy to po do -
środ ko wa niu z rzu tu roż ne go pił kę gło wą
do siat ki skie ro wał Łu kasz Ko nop ka. Po -
tem ple szew ski spi sy wał się zna ko mi cie
i ra to wał swo ją dru ży nę od utra ty ko lej -
nych go li. Obro nił rzut kar ny, eg ze kwo wa -
ny przez Oska ra Ma cie jew skie go,
a po nad to nie dał się za sko czyć w sy tu -
acjach sam na sam, do ja kich do szli O. Ma -
cie jew ski i Fi lip Oleś ków. 

Do pie ro w do li czo nym cza sie gry koź -
mi nia nie przy pie czę to wa li zwy cię stwo
dru gim tra fie niem. Strza łem nie mal z po -
ło wy bo iska bram ka rza Sta li po ko nał Ja -
kub Na my słow ski. 

(LE NA)
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Przez dwa ty go dnie w bra zy lij skim
Ca xias do Sul od by wa ły się 24. Let -
nie Igrzy ska Głu chych. W im pre zie
star to wa ła po cho dzą ca z Ko by li na
Na ta lia Brzyk cy. Za wod nicz ka wy -
wal czy ła srebr ny me dal w ju do.

Na ta lia jest re pre zen tant ką To wa rzy -
stwa Osób Nie sły szą cych Po znań.
Na igrzy skach ry wa li zo wa ła w ka te go rii
+78 kg. Po cho dzą ca z Ko by li na spor t smen -
ka za ję ła dru gie miej sce. Nie da ła ra dy po -
ko nać je dy nie re pre zen tant ki Sta nów

Zjed no czo nych – Ni ny Cu tro -Kel ly, z któ -
rą zmie rzy ła się w fi na ło wym po je dyn ku.
Ko lej ne po zy cje za ję ły Oksa na Kra vchen ko
z Ukra iny i Bo uchra Sa di z Al gie rii.

– Emo cje opa dły. Czu ję nie do syt
po wal ce fi na ło wej z re pre zen tant ką USA.
Nie wie le za bra kło, by usły szeć hymn Pol -
ski, ale i tak ogrom nie cie szę się z te go suk -
ce su. Jest to mój trze ci me dal olim pij ski.
Do te go osią gnię cia przy czy ni ło się wie le
osób, któ rym chcę z ser ca po dzię ko -
wać! – pod su mo wu je swój wy stęp
na igrzy skach Na ta lia Brzyk cy. 

(LE NA)

Ko lej ne uda ne wy stę py ma za so bą
Ju lia Bie law na. Za wod nicz ka KS Kro -
tosz dwu krot nie sta nę ła na po dium
w Po zna niu, gdzie star to wa ła
w Ogól no pol skich Za wo dach Pły -
wac kich „Po pra wia my re kor dy
na Ter mach”.

Im pre za w sto li cy Wiel ko pol ski przy -
cią gnę ła 400 za wod ni ków z 44 klu bów,
m. in. z Po zna nia, Le gni cy, Go rzo wa
Wlkp., Ko sza li na, Szcze ci na czy War sza -
wy. W ka te go rii 16 lat i star si ry wa li zo wa -

ła Ju lia Bie law na z KS Kro tosz, dla któ rej
był to ko lej ny spraw dzian na 50-me tro -
wym ba se nie przed zbli ża ją cy mi się mi -
strzo stwa mi Pol ski. 

Kro to szy nian ce dwa ra zy uda ło się sta -
nąć na po dium. Na dy stan sie 100 m sty -
lem kla sycz nym oka za ła się naj lep sza
z cza sem 1: 21,53. Z ko lei na 50 m sty lem
kla sycz nym za ję ła trze cią lo ka tę z wy ni -
kiem 35,98. Ju lia star to wa ła tak że na 50 m
sty lem mo tyl ko wym, pla su jąc się na dzie -
sią tej po zy cji.

(AN KA)

JUDO

Srebro Natalii na igrzyskach

PŁYWANIE

Julia dwa razy stanęła na podium

PIŁKA NOŻNA

Kolejna wygrana Orłów

W mi nio ną nie dzie lę od by ła się trze -
cia edy cja Bie gu Uli ca mi Go rzu pi.
Przy oka zji zor ga ni zo wa no tak że mi -
ni tur niej pił kar ski. 

Po dwu let niej prze rwie spo wo do wa nej
pan de mią i to wa rzy szą cym jej ob ostrze -
niom uda ło się prze pro wa dzić ko lej ną edy -
cję Bie gu Uli ca mi Go rzu pi. Or ga ni za to ra mi
wy da rze nia by ły Sto wa rzy sze nie „Ra zem
dla Go rzu pi”, Ochot ni cza Straż Po żar na
oraz Ra da So łec ka w Go rzu pi. 

Na li nii star tu sta nę li bie ga cze w każ -
dym wie ku, atak że ro we rzy ści ioso by nahu -
laj no gach. O uro czy ste otwar cie bie gu
za dbał Ma rian Wło sik, rad ny Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go, któ ry dał sy gnał do star tu
strza łem z ar ma ty. Uczest ni cy wy ru szy li
z bo iska i po bie gli uli ca mi Ko bier ską, Stra -
żac ką i Kro to szyń ską, aby po wró cić na miej -
sce star tu. Naj szyb szym za wod ni kiem
oka zał się Ra fał By strow ski. Na wszyst kich
bie ga czy cze ka ły pa miąt ko we upo min ki. 

Póź niej ro ze gra no tur niej pił ki noż nej.
Trium fo wa ła Tę cza Go rzu pia w skła dzie:
To masz Fa bi siak, Da niel Lis, Al bert Szym -
czak, Krzysz tof Fa bi siak, Pa weł Bie la, Adam

Si wiasz czyk, Mar cin Der no ga, Pa weł Si -
wiasz czyk oraz Ja kub Sy no wiec. Dru gie
miej sce za jął te am Di no Kro to szyn, w któ -
rym za gra li Da wid Boch na, Pa tryk Bro da,
Da niel Mą dry, Ka rol Kie rzek, Szy mon
Grząd ka, Fi lip Pie trzak i Ja kub Szó stak.
Trze cia lo ka ta przy pa dła LZS -owi Go rzu -
pia w skła dzie: Da wid Ko siń ski, Ja kub Ko -
siń ski, Mi chał Kraw czyk, Szy mon
Kraw czyk, Ja kub Grze siak, Ma rek Su cho -
dol ski, Woj ciech Ka lak, Do mi nik Pi wo war
i Mi ko łaj Krzy ża niak. Dru ży ny otrzy ma ły
pa miąt ko we sta tu et ki.  Ta spor to wa nie -
dzie la by ła świet ną oka zją do in te gra cji
miesz kań ców Go rzu pi. (LE NA)

GORZUPIA

Sportowa integracja mieszkańców

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
– STAL PLESZEW 2:0 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Łukasz Konopka (5)
2:0 – Jakub Namysłowski (91)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski,
Roszczak, Konopka (92’ Mucha), Oleśków,
Maciejewski, Nowakowski, Pacholski (90’
Kasprzak), Konieczny (75’ Hajdasz), Derwich
(65’ Kamiński), Namysłowski 
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