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KROTOSZYN

Nasi samorządowcy
odebrali promesy

Czytaj na str. 3



Aktualności2 WTOREK, 14 CZERWCA 2022

Mnó stwo atrak cji przy go to wa li dla
naj młod szych or ga ni za to rzy Gmin -
ne go Dnia Dziec ka w Ko by li nie.
Głów nym punk tem pro gra mu był
bieg z prze szko da mi – Ru na way
Drog bruk Ju nior.

W nie dziel ne po po łu dnie na ko by liń -
ski sta dion przy by ły tłu my miesz kań ców
gmi ny, zwłasz cza tych naj młod szych. Mnó -
stwo dzie ci bo wiem chcia ło wziąć udział
w zma ga niach Ru na wy Drog bruk Ju nior.
Uczest ni cy ry wa li zo wa li w dwóch ka te go -
riach wie ko wych – 4-8 lat oraz 9-13 lat.
Łącz nie na li nii star tu sta nę ło nie mal 400
mło dych za wod ni ków i za wod ni czek.
Na tra sie cze ka ło na nich wie le prze szkód. 

Na ten dzień przy go to wa no tak że wie -
le in nych atrak cji. Duś ko we Ani ma cje or -
ga ni zo wa ły prze róż ne gry i za ba wy. Nie

bra ko wa ło oczy wi ście sto isk ga stro no micz -
nych. Wiel kim za in te re so wa niem cie szy ło
się „Ro we ro we Show” w wy ko na niu Jo na -
sza Pa kul skie go, któ ry był uczest ni kiem
pro gra mu te le wi zyj ne go „Mam Ta lent”.
Za pre zen to wał m. in. sko ki na ro we rze
przez li nę, sko ki nad od waż ny mi oso ba mi
z pu blicz no ści, a na wet akro ba cje na wy so -
ko ści dwóch me trów nad zie mią. 

Ob cho dy Dnia Dziec ka za koń czo no
„Fe sti wa lem ko lo rów”. Im pre za by ła oka -
zją do in te gra cji i ak tyw ne go spę dze nia
cza su. 

(LE NA)

KOBYLIN

Niedziela pełna atrakcji dla dzieci

3 czerw ca ucznio wie Szko ły Pod sta -
wo wej im. M. Ko per ni ka w Biad kach
uda li się do Wy dzia łu Ar che olo gii
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi -
cza w Po zna niu w ra mach Po znań -
skie go Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki.
W trak cie wi zy ty pod pi sa no po ro zu -
mie nie o współ pra cy mię dzy uczel -
nią a pla ców ką w Biad kach.

Gru pę ze szko ły w Biad kach po wi ta li
dzie kan Wy dzia łu Ar che olo gii, prof. An -
drzej Mi cha łow ski, dr An na Skow ro -
nek – kie row nik Biu ra Ob słu gi Wy dzia łu,
a tak że Pa try cja Fi li po wicz. Na po cząt ku
spo tka nia pod pi sa no po ro zu mie nie
o współ pra cy mię dzy uczel nią a pla ców ką
w Biad kach. Spe cjal nie na tę oka zję w ho -
lu uni wer sy te tu sta nę ła wy sta wa z pra ca -
mi pla stycz ny mi uczniów szkół
w Biad kach, Go rzu pi oraz Kro to szy nie, jak
rów nież fo to gra fia mi z wy ko pa lisk ar che -
olo gicz nych, prze pro wa dzo nych w Biad -
kach w 2021 ro ku.

Ucznio wie zo sta li po dzie le ni
na gru py i bra li udział w licz nych atrak -

cjach fe sti wa lo wych, m. in. w warsz ta -
tach przy go to wa nych przez stu den tów
Wy dzia łu Ar che olo gii, w trak cie któ -
rych mó wio no o czło wie ku i je go śro do -
wi sku, me ta lur gii w pra dzie jach czy
ży ciu co dzien nym w epo ce ka mie nia.
Stu den ci Wy dzia łu Hi sto rii przy go to -
wa li dla mło dzie ży re kon struk cję hi sto -
rycz ną daw ne go uzbro je nia
i umun du ro wa nia. Zor ga ni zo wa li też
sto isko „śre dnio wiecz na ap te ka”. Po -
nad to na uczniów cze ka ły wy kła dy, in -
ne warsz ta ty i mnó stwo in nych atrak cji. 

Ostat nim punk tem wi zy ty by ło zwie -
dza nie ma ga zy nów miesz czą cych się
w piw ni cach uczel ni, w któ rych prze cho -
wy wa ne są ma te ria ły z wy ko pa lisk. 

Dzień wcze śniej ogło szo no wy ni ki
kon kur su „Od kry cia z UAM”. Wśród wy -
róż nio nych zna lazł się wła śnie Wy dział Ar -
che olo gii. Zgło szo ny przez Pa try cję
Fi li po wicz pro jekt współ pra cy z pla ców ką
w Biad kach pt. „Od kryj ar che olo gię
z UAM” otrzy mał do fi nan so wa nie w kwo -
cie 2000 zło tych. 

OPRAC. (LE NA)

SP BIADKI

Podpisali porozumienie 
o współpracy 
z poznańską uczelnią
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Aktualności 3

W Sta ro stwie Po wia to wym w Kro to -
szy nie do szło do uro czy ste go wrę -
cze nia pro mes na do fi nan so wa nia
dla sa mo rzą dów w ra mach Rzą do -
we go Fun du szu „Pol ski Ład – Pro -
gram In we sty cji Stra te gicz nych”.
Do na sze go po wia tu z te go ty tu łu
tra fi oko ło 77,5 mi lio na zło tych.

Prócz sa mo rzą dow ców z po wia tu
kro to szyń skie go na spo tka nie przy by -
li mi ni ster ro dzi ny i po li ty ki spo łecz -
nej Mar le na Ma ląg, po sło wie Jan
Mo siń ski i To masz Ław ni czak oraz
asy stent ka eu ro po słan ki An ge li ki
Moż dża now skiej – An na Lis. – Ra -
zem mo że my wię cej. Wspól ne dzia ła -
nia rzą du i sa mo rzą dów do pro wa dza ją
do te go, że idea, któ rą re ali zu je my
od sze ściu lat, idea zrów no wa żo nej
i dy na micz nej roz bu do wy Pol ski, skut -
ku je tym, że każ da, na wet naj mniej sza
miej sco wość mo że się roz wi jać. Kie dyś
by ło nie do po my śle nia, by środ ki fi -
nan so we tra fia ły do ma łych miej sco -
wo ści. Wspie ra ło się du że mia sta.
Nam za le ży na tym, aby Pol ska roz wi -
ja ła się rów no mier nie, aby Po la cy mo -
gli ko rzy stać z te go do bro sta nu.
Dla te go wła śnie wszyst kie pro gra my,
któ re re ali zu je my – spo łecz ne, ad re so -
wa ne do ro dzin z ma ły mi dzieć mi czy
do se nio rów, to mi liar dy zło tych, któ -
re prze ka za li śmy już, aby in we sto wać
w pol skie ro dzi ny. Nie zmier nie cie szę
się, że do po wia tu kro to szyń skie go tra -
fi bli sko 78 mi lio nów zło tych – mó wi -
ła mi ni ster Mar le na Ma ląg. 

Po wiat kro to szyń ski otrzy mał do -
fi nan so wa nie na mo der ni za cję in fra -
struk tu ry edu ka cyj nej w szko łach

w kwo cie 8 483 000 zł. W ra mach te -
go za da nia prze wi dzia no prze bu do wę
bu dyn ku warsz ta tów bu dow la nych
w Ze spo le Szkół Po nad pod sta wo wych
nr 1 w Kro to szy nie, któ ra po le gać bę -
dzie na roz bu do wie sa li dy dak tycz nej,
bu do wie ze spo łu sa ni tar ne go i do sto -
so wa niu obiek tu do po trzeb osób nie -
peł no spraw nych. Z ko lei w Ze spo le
Szkół Po nad pod sta wo wych w Koź mi -
nie Wkp. w pla nach jest wy mia na po -
kry cia da cho we go i sto lar ki okien nej
oraz utwar dze nie pla cu wraz z od cin -
kiem dro gi do jaz do wej. Na te re nie I Li -
ceum Ogól no kształ cą cym im. H.
Koł łą ta ja w Kro to szy nie prze bu do wa -
na zo sta nie sieć ka na li za cji sa ni tar nej
i desz czo wej oraz wod nej, a po nad to
pra ce obej mą kom plek so wą mo der ni -
za cję za go spo da ro wa nia te re nu, wy -
mia nę sto lar ki okien nej w sa li
gim na stycz nej oraz wy mia nę czę ści
po kry cia da cho we go i ro bo ty bla char -
skie na głów nym bu dyn ku pla ców ki.
Po wia to wi przy zna no tak -
że 4 867 950 zł na roz bu do wę i mo -
der ni za cję szpi ta la w ce lu utwo rze nia

od dzia łu or to pe dycz ne go i pra cow ni
dia gno sty ki mi kro bio lo gicz nej. 

Gmi na Kro to szyn otrzy ma ła pie -
nią dze na dwie in we sty cje. Pierw sza to
bu do wa przed szko la i żłob ka w Kro to -
szy nie (etap I). Do ce lo wo pla ców ka ma
mie ścić 11 od dzia łów przed szkol nych
dla 270 dzie ci, w tym od dział in te gra -
cyj ny, a tak że dwa od dzia ły żłob ka
dla 40 dzie ci. Do fi nan so wa nie na tę in -
we sty cję wy nie sie 9 860 000 zł.
Na dru gi wnio sek, do ty czą cy bu do wy
dwóch przy szkol nych sal gim na stycz -
nych – w Or pi sze wie i w Biad -

kach – Kro to szy no wi przy zna -
no 14 400 000 zł. Re ali za cja te go za da -
nia obej mie opra co wa nie
do ku men ta cji pro jek to wej, bu do wę
przy szkol nych sal gim na stycz nych wraz
z za go spo da ro wa niem te re nów przy le -
głych oraz mo der ni za cję ist nie ją cych
bu dyn ków szkol nych w ce lu do sto so -
wa nia ich do funk cjo no wa nia w po łą -
cze niu z pro jek to wa ny mi sa la mi. 

Gmi na Zdu ny po zy ska ła
9 000 000 zł. Środ ki te spo żyt ko wa ne
zo sta ną na bu do wę ha li spor to wo -re -
kre acyj nej wraz z za ple czem lek ko atle -

tycz nym i pla cem za baw dla osób z nie -
peł no spraw no ścia mi. 

Gmi na Ko by lin do sta ła pie nią dze
na dro go we in we sty cje – 2 660 000 zł
na prze bu do wę uli cy Rę bie chow skiej
w Ko by li nie oraz 2 470 000 zł na bu -
do wę i mo der ni za cję ulic Krob skiej,
Wio sen nej i Sło necz nej, a tak że do dat -
ko wej uli cy wraz z łącz ni ka mi i bu do -
wą ka na li za cji desz czo wej. 

Do fi nan so wa nie na trzy wnio ski
przy zna no gmi nie Koź min Wlkp.
– 2 280 000 zł na bu do wę in sta la cji fo -
to wol ta icz nych na bu dyn kach uży tecz -
no ści pu blicz nej, 3 610 000 zł
na mo der ni za cję dro gi gmin nej Czar ny
Sad -Li po wiec oraz 4 750 000 zł
na prze bu do wę dro gi gmin nej Dę bo -
wiec -Ga łąz ki -Wrot ków.

4 813 400 zł tra fi do gmi ny Roz -
dra żew na bu do wę sa li spor to wej
przy Szko le Pod sta wo wej w No wej
Wsi. Pro jekt za kła da bu do wę sa li oraz
łącz ni ka z ist nie ją cym bu dyn kiem
szkol nym, w któ rym ulo ko wa ne zo sta -
ną sto łów ka szkol na z kuch nią i za ple -
czem, szat nie, sa ni ta ria ty, po kój
na uczy cie la WF -u oraz po miesz cze nia
ma ga zy no we i go spo dar cze. 

Sul mie rzy ce zre ali zu ją dwa pro -
jek ty z do fi nan so wa niem z Pol skie go
Ła du. Mia sto otrzy ma 5 525 000
na mo der ni za cję Sul mie rzyc kie go Do -
mu Kul tu ry, któ ra po le gać bę dzie
na re mon cie sce ny we wnętrz nej i po -
miesz czeń wo kół niej, do bu do wa niu
wej ścia na sce nę wraz ze scho da mi, re -
mon cie pod ło gi sa li wi do wi sko wej,
wy po sa że niu kuch ni, wy mia nie in sta -
la cji elek trycz nej, do sto so wa niu bu -
dyn ku do ak tu al nych wy mo gów
PPOŻ oraz do osób nie peł no spraw -
nych i re mon cie to a let. Kwo -
ta 4 750 000 prze zna czo na bę dzie
na to miast na prze bu do wę alei Klo no -
wi cza w Sul mie rzy cach. (LE NA)

KROTOSZYN

Nasi samorządowcy odebrali promesy

 
 



1 czerw ca dzie ci mia ły swo je świę to.
Z tej oka zji w Przed szko lu nr 7 z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi „Ma ciuś”
w Kro to szy nie od był się fe styn in te -
gra cyj ny pod ha słem „Graj w zie lo ne”.

Ca ła spo łecz ność pla ców ki ze bra ła się
w ogro dzie przed szko la. Tam dy rek tor Bar -
ba ra Zim mer mann po wi ta ła dzie ci na in -
te gra cyj nym fe sty nie pod ha słem „Graj
w zie lo ne”. W tym wy jąt ko wym dniu zor -
ga ni zo wa no dla nich mnó stwo atrak cji.

Nie spo dzian kę dla swo ich pod opiecz nych
przy go to wa ły pa nie przed szko lan ki, któ re
za pre zen to wa ły swo je zdol no ści ak tor skie
w in sce ni za cji wier sza Ju lia na Tu wi ma
„Rzep ka”. Po za tym by ły za ba wy z chu s tą
ani ma cyj ną, zum ba, ma lo wa nie far ba mi
na fo lii czy ry so wa nie kre dą na ko st ce bru -
ko wej. Pa nie ku char ki przy go to wa ły dla
dzie ci le mo nia dę i słod ko ści.

Na ko niec im pre zy dy rek tor wrę czy ła
wszyst kim przed szko la ków upo min ki. 

OPRAC. (LE NA)

Na bieżąco4 WTOREK, 14 CZERWCA 2022

PRZEDSZKOLE MACIUŚ 

Dzieci zagrały w zielone!



Le d wie kil ka dni po śmier tel nym wy -
pad ku na to rach w po bli żu prze jaz du
ko le jo we go przy uli cy Koź miń skiej
w Kro to szy nie do szło do ko lej ne go
ta kie go zda rze nia na te re nie na sze -
go po wia tu. 8 czerw ca po mię dzy
Zdu na mi a Perzy ca mi po ciąg to wa -
ro wy po trą cił ko bie tę. Mi mo na tych -
miast pod ję tej ak cji ra tow ni czej nie
uda ło jej się ura to wać. 

– Dy żur ny sta no wi ska kie ro wa nia
do zda rze nia za dys po no wał trzy jed nost ki
ra tow ni czo -ga śni cze PSP wKro to szy nie oraz

je den za stęp z OSP w Zdu nach. Na miej scu,
w wy ni ku prze pro wa dzo ne go roz po zna nia,
usta lo no, że do szło do ude rze nia ko bie ty
przez skład ko le jo wy – po in for mo wał To -
masz Pa try as z Ko men dy Po wia to wej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie. 

Stra ża cy stwier dzi li u ko bie ty brak
czyn no ści ży cio wych i na tych miast przy stą -

pi li do re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej
z uży ciem de fi bry la to ra au to ma tycz ne go
AED. Po tem po szko do wa ną za jął się Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go. Nie ste ty, mi -
mo po nad 30-mi nu to wej re ani ma cji ko bie -
ty nie uda ło się ura to wać ze wzglę du
na po nie sio ne ob ra że nia. 

– 70-let nia miesz kan ka po wia tu kro -
to szyń skie go z nie usta lo nych do tąd przy -
czyn wtar gnę ła pod po ciąg to wa ro wy
re la cji Ka mień Ząb ko wic ki -Byd goszcz.
W wy ni ku zda rze nia po nio sła śmierć
na miej scu – po wie dzia ła Pau li na Po ta rzyc -
ka z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie. Czyn no ści w tej spra wie pro wa dzą
funk cjo na riu sze z Po ste run ku Po li cji
w Zdu nach. 

(LE NA)

Na bieżąco 5
WYPADEK

Kolejna tragedia na torach
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Na bieżąco6 WTOREK, 14 CZERWCA 2022

We wto rek od bę dzie się otwar te spo -
tka nie par la men ta rzy stów Plat for my
Oby wa tel skiej z miesz kań ca mi Kro -
to szy na. Te ma tem roz mów bę dą bie -
żą ce pro ble my w Pol sce. 

Spo tka nie od bę dzie się w bu dyn ku Ce -
chu Rze miosł Róż nych przyul. Flo riań skiej8
wKro to szy nie (Ipię tro). Zmiesz kań ca mi na -
sze go mia sta roz ma wiać bę dą par la men ta rzy -
ści Plat for my Oby wa tel skiej – po seł Ja ro sław
Urba niak oraz po seł Ra fał Gru piń ski, któ ry
jest prze wod ni czą cym PO w wo je wódz twie
wiel ko pol skim. Roz mo wy do ty czyć bę dą ak -
tu al nych pro ble mów w Pol sce.  (LE NA)

KROTOSZYN
Spotkanie z mieszkańcami

Na pla cu przy Sul mie rzyc kim Do mu
Kul tu ry zor ga ni zo wa no ro dzin ny pik -
nik. Atrak cji dla uczest ni ków w każ -
dym wie ku nie bra ko wa ło. 

Or ga ni za to rem im pre zy by ła Ra da Ro -
dzi ców przy Szko le Pod sta wo wej im. S. F.
Klo no wi cza w Sul mie rzy cach.
Przed miesz kań ca mi za pre zen to wa li się
ucznio wie sul mie rzyc kiej pla ców ki, któ rzy
przy go to wa li wy jąt ko wy kon kurs ta len tów,
po łą czo ny z po ka zem mo dy. Dzie ci
w prze róż nych stro jach za im po no wa ły
wszyst kim swo ją kre atyw no ścią. 

Naj młod si mo gli sko rzy stać z dmu cha -
nych zam ków i atrak cji przy go to wa nych
przez stra ża ków. Spo rym za in te re so wa -
niem cie szy ły się po ka zy sprzę tu woj sko we -
go i stra żac kie go. Mi ło śni cy sztuk wal ki
mie li oka zję po dzi wiać pre zen ta cję bra zy -
lij skie go ju -jit su. Każ dy mógł na być lo sy, że -
by wziąć udział w lo te rii fan to wej, w któ rej
głów ną na gro dą był ro wer. 

Po go da te go dnia do pi sa ła, więc
na pik nik przy by ło wie lu miesz kań ców, by
spę dzić ten czas w przy jem nej at mos fe rze.

(LE NA)

PIKNIK

Rodzinna zabawa w Sulmierzycach



Kultura 7

W I Li ceum Ogól no kształ cą cym im.
H. Koł łą ta ja w Kro to szy nie od był
się III Po wia to wy Kon kurs Pol skiej
Pio sen ki. Mło dzi wy ko naw cy za pre -
zen to wa li wy so ki po ziom wo kal ny,
więc ju ry mia ło twar dy orzech
do zgry zie nia. 

Uczest ni cy mo gli wy stą pić ja ko so li ści
lub ze spo ły. Do mu zycz nej ry wa li za cji
zgło si ło się 21 wo ka li stów i dwa ze spo ły.
W trak cie pre zen ta cji mło dych ar ty stów
moż na by ło wy słu chać po nad cza so wych
utwo rów ta kich wy ko naw ców jak Edy ta
Gep pert, Zbi gniew Wo dec ki czy Dżem.
Nie za bra kło też współ cze snych pio se nek,
choć by z re per tu aru Sa nah. 

Róż no rod ność i wy so ki po ziom wy -
stę pów spra wi ły, że ju ry nie mia ło ła twe go

za da nia. W ka te go rii ze spo łów zwy cię żył
Folk lor Bło nie ze Szko ły Pod sta wo wej nr 3
im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie z pio sen -
ką „Za ko cha ni na wio snę”. Wśród so li stów
wy ło nio no dwie zwy cięż czy nie. Naj wy żej
oce nio ne zo sta ły wy stę py Wik to rii Łu ko -
wiak z I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
H. Koł łą ta ja w Kro to szy nie, któ ra za śpie -

wa ła „Tań czą ce Eu ry dy ki” przy akom pa -
nia men cie Be aty Gie zek, oraz Zu zan ny
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,
któ ra wy ko na ła utwór „Zdu mie nie”. 

Dru gie miej sce ex aequo przy pa dło
Nor ber to wi Życ kie mu z Ze spo łu Szkół Po -
nad pod sta wo wych nr 1 w Kro to szy nie
za pio sen kę „Pu sto” oraz Da mia no wi Woź -
nia ko wi ze Szko ły Pod sta wo wej w Zdu -
nach, któ ry za śpie wał „Lu bię wra cać tam,
gdzie by łem”. Z ko lei na trze ciej lo ka cie
zna la zły się Blan ka Bręk za pio sen kę „Kak -
tus”, któ rej na skrzyp cach przy gry wa ła An -
to ni na Re ising (Szko ła Pod sta wo wa nr 5
im. M. Ko per ni ka w Kro to szy nie), Wik to -
ria Ski ba za utwór „Pło nie sto do ła” (ZSP
nr 1 w Kro to szy nie) oraz Na ta lia Ba na szak
za „Dziw ny jest ten świat” (Szko ła Pod sta -
wo wa im. S. Mi ko łaj czy ka w Bo rzę ci cach).
Po nad to ju ro rzy przy zna li wy róż nie nie
Mi le nie Ju sko wiak ze Spo łecz nej Szko ły
Pod sta wo wej w Kro to szy nie, któ ra za śpie -
wa ła utwór „Nie ża łu ję”. 

(LE NA)

MUZYKA

Z polską piosenką na ustach



Na bieżąco8 WTOREK, 14 CZERWCA 2022

8 czerw ca na przej ściu dla pie szych
przy skrzy żo wa niu ulic Pia stow skiej
i Zdu now skiej w Kro to szy nie sa mo -
chód oso bo wy po trą cił 7-let nie go
chłop ca. Kie row ca po jaz du od je chał
z miej sca zda rze nia. Po szko do wa ne
dziec ko prze wie zio no do szpi ta la. Kil -
ka go dzin póź niej spraw ca wy pad ku
zo stał za trzy ma ny przez pa trol po li cji.
Jak się oka za ło, był nie trzeź wy.

– Do zda rze nia do szło o go dzi -
nie 16.55. Po jazd mar ki Opel, kie ro wa ny
przez 63-let nie go miesz kań ca po wia tu, po -
trą cił prze cho dzą ce go przez przej ście dla
pie szych 7-let nie go chłop ca. Spraw ca od je -

chał z miej sca wy pad ku. Kil ka go dzin póź -
niej zo stał za trzy ma ny przez pa trol ru chu
dro go we go. Oka za ło się, że 63-let ni kie -
row ca był nie trzeź wy. Ba da nie wy ka za -
ło 0,47 mg/l al ko ho lu w je go or ga ni zmie.
Męż czy znę umiesz czo no w po li cyj nym
aresz cie. Sa mo chód za bez pie czo no – 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. 

Na szczę ście ob ra że nia dziec ka nie
oka za ły się zbyt po waż ne. Za po trą ce nie
pie sze go na pa sach i pro wa dze nie po jaz du
w sta nie w sta nie nie trzeź wo ści 63-la tek
zo stał uka ra ny grzyw ną w wy so ko ści 2500
zło tych.

(FE NIX)

KROTOSZYN

Jechał po alkoholu 
- potrącił na pasach dziecko

W nie dzie lę do tar ła do nas smut -
na wia do mość. Zmarł Ta de usz Cie -
siół ka – kie row nik Ośrod ka In ter -
wen cji Kry zy so wej. Miał 68 lat.

Ta de usz Cie siół ka stu dio wał na Uni -
wer sy te cie Zie lo no gór skim na kie run kach
pe da go gi ka pra cy so cjal nej i pe da go gi ka re -
so cja li za cji i po rad nic twa. Po nad to ukoń -
czył stu dia po dy plo mo we
na Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu na kie run ku or ga ni za cja po -

mo cy spo łecz nej i pra cy so cjal nej. W Wyż -
szej Szko le Na uk Hu ma ni stycz nych
i Dzien ni kar stwa w Po zna niu stu dio wał
ne go cja cje i me dia cje. 

Od lat był kie row ni kiem Ośrod ka
In ter wen cji Kry zy so wej w Kro to szy nie.
Jest to pla ców ka udzie la ją ca po mo cy
w za kre sie wszel kich ro dza jów kry zy -
sów, od tych roz wo jo wych, po te trau ma -
tycz ne. Do przy kła do wych po wo dów
zgła sza nia się do OIK moż na po dać m.
in. prze moc w ro dzi nie, pró by sa mo bój -

cze, pro ble my fi nan so we czy miesz ka -
nio we, uza leż nie nia. 

Ta de usz Cie siół ka był zna ną per so ną
w na szym mie ście. Ko ja rzo ny był ze swo ją
dzia łal no ścią na rzecz prze ciw dzia ła nia prze -
mo cy w ro dzi nach w po wie cie kro to szyń -
skim. Po ma gał też oso bom bo ry ka ją cym się
z pro ble mem uza leż nie nia od al ko ho lu. Je -
go dzia łal ność by ła bar dzo wi docz na i nie jed -
no krot nie do ce nia na. W 2010 ro ku zo stał
lau re atem „Zło te go te le fo nu”, przy zna wa ne -
go przez Ze spół Po go to wia „Nie bie ska Li -
nia”. Pierw sze na gro dy przy zna no w 1995
ro ku. Lau re aci to oso by i in sty tu cje szcze gól -
nie za słu żo ne w dzie dzi nie prze ciw dzia ła nia
prze mo cy. Rok wcze śniej T. Cie siół ka współ -
two rzył pię cio oso bo wą gru pę eks per tów,
któ ra pra co wa ła nad wspól ną stra te gią dla
ośrod ków wspar cia ofiar prze mo cy w ca łym
kra ju. To tyl ko nie licz ne przy kła dy z dłu giej
li sty je go osią gnięć. 

Ta de usz Cie siół ka zmarł 11 czerw ca
w wie ku 68 lat. Wia do mość o je go odej ściu
po ru szy ła lo kal ne spo łe czeń stwo. – Głę bo -
ka nie spra wie dli wość lo su, że przed wcze -
sna śmierć ode bra ła Ta dzio wi moż li wość
dal sze go czy nie nia do bra, gdy tak wie le
miał jesz cze do po da ro wa nia świa tu – po -
że gnał kie row ni ka OIK -u na swo im fa ce -
bo oko wym pro fi lu prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go Ju liusz Pocz ta.

– Od szedł na praw dę do bry czło wiek,
któ ry po ma gał lu dziom w naj bar dziej cen -
ny spo sób – po wie dział Da niel Bor ski, wy -
daw ca Ga ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN. 

(LE NA)

WSPOMNIENIE

Odszedł Tadeusz Ciesiółka
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Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
zor ga ni zo wa ła Kon kurs Czy tel ni czy
„Ma gicz ne krze sło”, któ ry do ty czył
twór czo ści An drze ja Ma lesz ki.
W szran ki sta nę ło 36 uczniów
klas IV -VI szkół pod sta wo wych. 

Za da niem każ de go uczest ni ka by ło
prze czy ta nie książ ki „Czer wo ne krze sło”.
W ko mi sji kon kur so wej zna la zły się Han -
na Sztu ka -Fo nau (prze wod ni czą ca) – na -
uczy ciel ka ję zy ka pol skie go, Ali na
Ka jew ska – za stęp czy ni dy rek to ra Kro to -
szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej, Be ata
Bzdę ga – kie row nik fi lii Bi blio te ki Pe da go -

gicz nej, Ali na Szczu ra szek – na uczy ciel ka -
-bi blio te kar ka, do rad czy ni za wo do wa z Ze -
spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych
w Zdu nach. 

Zwy cię ży ła An to ni na Klo now ska ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 5 w Kro to szy nie,
dru gie miej sce za ję ła Na ta lia Wo siek ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 3, a trze cia lo ka ta
przy pa dła Mag dzie Lis ze Szko ły Pod sta wo -
wej w Or pi sze wie. Po nad to wy róż nie nia
tra fi ły do Mar ce li ny Gin ter z SP nr 3, Ka -
ta rzy ny Kraw czyń skiej z SP nr 5 oraz Ju lii
No wac kiej z SP w Or pi sze wie. Fun da to -
rem na gród by ła kro to szyń ska bi blio te ka.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Konkurs dla młodych czytelników

W Huf cu Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
prze pro wa dzo no eli mi na cje do wo je -
wódz kie go kon kur su re cy ta tor skie go
„Po dróż przez twór czość Ma rii Ko nop -
nic kiej”. Zwy cię ży ła Ju lia Na bz dyk.

Za da niem uczest ni ków by ło na gra nie
fil mi ku z re cy ta cją do wol ne go utwo ru
słyn nej pi sar ki. Mło dzież mo gła wy ka zać
się na wie lu płasz czy znach. W oce nie pre -
zen ta cji ko mi sja kon kur so wa bra ła
pod uwa gę ory gi nal ność in ter pre ta cji, doj -
rza łość ar ty stycz ną, zro zu mie nie i prze kaz
tre ści, a tak że ope ro wa nie środ ka mi wy ra -
zu, ta ki mi jak mi mi ka, gest, ruch, dyk cja.

Waż ny mi ele men ta mi przy oce nie by ły
rów nież po my sło wość aran ża cji, ko stiu my,
cho re ogra fia oraz umie jęt no ści sce nicz ne. 

W szran ki sta nę ło sie dem osób. Pierw -
sze miej sce przy zna no Ju lii Na bz dyk
z Bran żo wej Szko ły I stop nia w Ko by li nie
za re cy ta cję utwo ru „Czym je steś?”. Zwy -
cięż czy ni bę dzie re pre zen to wać kro to szyń -
ską jed nost kę na eta pie wo je wódz kim.
Ju ry przy zna ło tak że miej sce dru gie i trze -
cie. Lau re aci zo sta li na gro dze ni dy plo ma -
mi oraz bo na mi po da run ko wy mi,
ufun do wa ny mi przez Wo je wódz ką Ko -
men dę Huf ców Pra cy w Po zna niu.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Podróż przez twórczość
Marii Konopnickiej

30-let nia Ka ri na z oko lic Koź mi na
Wlkp. od pię ciu lat cho ru je na no wo -
twór pier si HE R2 -do dat ni – nie zwy -
kle agre syw ną po stać ra ka. Ko bie ta
po trze bu je po mo cy. 

Pierw sza dia gno za le ka rzy by ła dla Ka -
ri ny jak wy rok. Po sta no wi ła jed nak wal -
czyć o swo je ży cie. Prze szła che mio te ra pię,

ra dio te ra pię, ma za so bą dwie ope ra cje
i bra chy te ra pię. Le cze nie zo sta ło za koń czo -
ne, ale po upły wie ro ku na stą pił na wrót
cho ro by. Wy ni ki ba dań by ły tra gicz ne
i wska zy wa ły na prze rzut do oboj czy ka,
dwie zmia ny na płu cach i za ję te śród pier -
sie. Na dzie ją dla ko bie ty oka za ło się le cze -
nie her cep ty ną. Nie ste ty, nie
za kwa li fi ko wa ła się do re fun da cji le cze nia.

W wal ce o ży cie po mo gli jej lu dzie o wiel -
kich ser cach. 

Ko lej ne dwa la ta by ły dla Ka ri ny spo -
koj ne. Wszyst ko za czę ło się ukła dać.
Nie ste ty, ra dość nie trwa ła dłu go. Jej
świat znów ru nął – pro gre sja cho ro by,
zmia ny na płu cach, wę złach chłon nych,
w ukła dzie kost nym i wą tro bie. Le karz
ko bie ty za pro po no wał no wa tor skie le -
cze nie, udział w pro gra mie kli nicz nym
i przy ję cie le ku o na zwie de ru xe can.
Dzię ki udzia ło wi w pro gra mie lek bę -
dzie bez płat ny. 

Pó ki co Ka ri na nie bę dzie po no si ła
kosz tów le cze nia. Z do świad cze nia jed nak
wie, że w che mio te ra pii trud no jest nor -
mal nie funk cjo no wać, np. pra co wać. Do -
cho dzą też kosz ty do dat ko wych ba dań,
do jaz dów do szpi ta la itp. Ka ri na wy cho -
wu je sa ma cór kę, a przez cho ro bę nie jest
w sta nie odło żyć żad nych oszczęd no ści. 

Ko bie ta po trze bu je na szej po mo cy,
aby móc wal czyć o swo je ży cie i przy szłość
cór ki. Ka ri nę moż na wes przeć za po mo cą
wpłat do ko ny wa nych na jej kon to na stro -
nie on ko zbior ka. pl. 

OPRAC. (LE NA)

CHARYTATYWNIE

Walczy z rakiem po raz trzeci
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W pią tek, 3 czerw ca, w Szko le Pod sta -
wo wej w Go rzu pi ob cho dzo no Dzień
Dziec ka. Z tej oka zji zor ga ni zo wa no m.
in. szkol ny kon kurs „Mam ta lent”.

Świę to wa nie ucznio wie roz po czę li
od spo tka nia z pra cow ni kiem PKP – Ja ro -
sła wem Chmie la rzem, któ ry opo wie dział
o bez pie czeń stwie na prze jaz dach ko le jo -
wych. Póź niej za in te re so wa ni ucznio wie
za pre zen to wa li swo je roz ma ite umie jęt no -
ści w szkol nym kon kur sie „Mam ta lent”.
Moż na by ło zo ba czyć m. in. po kaz jaz dy

na rol kach, ta niec to wa rzy ski lub je go bar -
dziej no wo cze sne od mia ny. Nie za bra kło
też wo ka li stów i re cy ta to rów po ezji.
Ucznio wie za de mon stro wa li tak że ta len ty
ku li nar ne czy mo de lar skie. Ju ry mia ło więc
bar dzo trud ne za da nie, ale po burz li wych
ob ra dach ogło szo no zwy cię stwo Mag da le -
ny Ski by i jej ta necz ne go part ne ra – Ad ria -
na Plu ty.  Na stęp nie przy szedł czas
na za ba wę. Ucznio wie mo gli ko rzy stać
z dmu cha nych zam ków, ro bić so bie tym -
cza so we ta tu aże, a na wet za grać w bub ble
fo ot ball. Atrak cji nie bra ko wa ło.  (LE NA)

SP GORZUPIA 

Szkolne talenty na Dzień Dziecka



Sport 15

W Byd gosz czy od by ły się 75. Mi -
strzo stwa Pol ski Se nio rów w Za pa -
sach w Sty lu Wol nym. Re pre zen -

tan ci LKS Ce ra mik Kro to szyn wró -
ci li z im pre zy z dwo ma zło ty mi me -
da la mi. 

O ty tu ły mi strzów kra ju wal czy ło po -
nad stu za pa śni ków z 35 klu bów. Kro to -
szyń ski LKS Ce ra mik re pre zen to wa li Ro -
bert Ba ran, Ivan Iz deb skyi, Kac per No wa -
kow ski i Szy mon Wojt ko wiak. 

Na si za wod ni cy dwa ra zy sta nę li
na naj wyż szym stop niu po dium. W ka te -
go rii 125 kg trium fo wał Ro bert Ba ran,
a Ivan Iz deb skyi był nie po ko na ny w ka te -
go rii 61 kg. 

Szy mon Wojt ko wiak po wy rów na -
nym po je dyn ku z ak tu al nym mi strzem
świa ta w ka te go rii 74 kg, Mu ra dem Ga dżi -
je wem, mu siał uznać je go wyż szość i osta -
tecz nie upla so wał się na dzie sią tej lo ka cie.
Z ko lei star tu ją cy w ka te go rii 57 kg Kac per
No wa kow ski za jął siód mą po zy cję. 

(LE NA)

ZAPASY

Mistrzowie kraju z Ceramika

W dniach 6-8 czerw ca w Kro to szy nie
od by wa ły się XXV Bi lar do we Mi strzo -
stwa Pol ski Uczniow skich Klu bów
Spor to wych. Do ry wa li za cji przy stą -
pi li naj lep si mło dzi za wod ni cy i za -
wod nicz ki z ca łe go kra ju.

Roz gryw ki to czy ły się przez trzy dni,
jed no cze śnie w dwóch miej scach – w ha -
li wi do wi sko wo -spor to wej przy ul. Olim -
pij skiej oraz w Wiel ko pol skim Cen trum
Bi lar do wym w Kro to szy nie. W tur nie ju
wy star to wa ło oko ło 120 za wod ni ków i za -
wod ni czek z 29 dru żyn, re pre zen tu ją -
cych 19 klu bów. Bi lar dzi ści ry wa li zo wa li
w czte rech ka te go riach wie ko wych. 

W ka te go rii pu pi lek zwy cię ży ła Kin ga
Oko pień (UKS Mi łek Wi śli ca), na dru giej
lo ka cie upla so wa ła się Mag da le na Bierz bol -
ska (UKS 13 Jo ker To ma szów Ma zo wiec -
ki), a na trze ciej – Ga brie la Ga weł (UKS
Mi łek Wi śli ca) i Klau dia Pie tru szew ska
(UKS Bi la Piech cin). W gru pie pu pi li bez -
kon ku ren cyj ny oka zał się Adam Po łczyń -
ski (UKS Kiel ce), srebr ny me dal wy wal czył
Ja kub Chro bot (UKS Kiel ce), a na naj niż -
szym stop niu po dium sta nę li Szy mon Ga -
weł (UKS Mi łek Wi śli ca) oraz Ja kub
Haj duk (UKS Wi śli ca). 

Wśród ju nio rek młod szych trium fo -
wa ła Ma ja Wal ko wiak (UKS Pa łu ki Żnin),
wy prze dza jąc Mar ty nę Maj tas (UKS Mi -
łek Wi śli ca) oraz Okta wię Bro dec ką (UKS
Dra gon Ja no wiec Wlkp.) i Oty lię Ba siń ską
(UKS Bi la Piech cin). W ka te go rii ju nio rów

młod szych naj lep szy był Ma te usz Fi lip
(UKS 13 Jo ker To ma szów Ma zo wiec ki),
a za nim upla so wa li się Ja cek Pie trzyk
(UKS 13 Jo ker To ma szów Ma zo wiec ki),
Kac per Spy cha ła (UKS Dra gon Ja no wiec
Wlkp.) i Do mi nik Woj cie chow ski (UKS
Bi la Piech cin). 

W ry wa li za cji dru ży no wej dziew cząt
pierw sze miej sce za ję ły bi lar dzist ki UKS
Pro myk Czer nie wi ce w skła dzie: Mar ty -
na Ry bak, Ame lia Mar cja nik, Mar ty na

Sput kow ska, Mar ta Sta roń. Ko lej ne lo ka -
ty przy pa dły eki pom UKS Mi łek Wi śli ca,
UKS Bi la Piech cin i UKS Fa ir Play Ja worz -
no. W zma ga niach ze spo ło wych chłop -
ców trium fo wał UKS Kiel ce w skła dzie:
Adam Pał czyń ski, Ja kub Chro bot, Ja kub
Haj duk, Alan Wszę dy był. Na po dium
zna la zły się tak że UKS 13 Jo ker To ma -
szów Ma zo wiec ki, To wa rzy stwo Gim na -
stycz ne So kół Bro dy oraz Aka de mia
Bi lar do wa Ro kiet ni ca. (LE NA)

BILARD

Mistrzostwa Polski UKS-ów w Krotoszynie
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Re pre zen tant ki UKS Sho dan Zdu ny
znów po ka za ły kla sę. Tym ra zem wy -
wal czy ły pięt na ście me da li w Otwar -
tych Mi strzo stwach Opolsz czy zny
w Ka ra te WKF w Prud ni ku. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło bli sko 170
za wod ni ków i za wod ni czek z 17 klu -
bów – nie tyl ko z Pol ski, ale tak że z Czech
i Ukra iny. Na mi strzo stwa uda ła się rów -
nież eki pa dziew cząt UKS Sho dan Zdu ny. 

W ka ta dru ży no wym 10 lat i młod sze
naj lep sze by ły Ni ko la Ja siń ska, Ele na Muj -
ta i Mia Pal mą czyń ska, a dru gą lo ka tę za ję -
ły An na Cho ma, Alek san dra Adam ska
oraz Sa ra Bed na rek. Zło to w ka ta dru ży no -
wym dziew cząt 11-13 lat wy wal czy ły z ko -

lei Mar ta Streu bel, Na ta sza Adam ska i A.
Adam ska. 

W zma ga niach in dy wi du al nych
w swo ich ka te go riach trium fo wa ły Ju lia
Wa cho wiak (ka ta 7 lat i młod sze) oraz A.
Adam ska (ka ta 9 lat). Srebr ne me da le zdo -
by ły Do mi ni ka Bą kow ska (ka ta 7 lat
i młod sze), A. Cho ma (ka ta 9 lat i ku mi -
te 8-9 lat – fan tom) oraz N. Adam ska (ku -
mi te 10-11 lat – fan tom). Na naj niż szym
stop niu po dium sta nę ły M. Pal mą czyń ska
(ka ta 10 lat), N. Adam ska (ka ta 11 lat), M.
Streu bel (ka ta 12-13 lat), E. Muj ta (ka ta 9
lat), N. Ja siń ska (ku mi te 8-9 lat – fan tom)
oraz A. Adam ska (ku mi te 8-9 lat – fan -
tom). 

(LE NA)

KARATE

Popisy zawodniczek Shodana 

Zna ko mi cie spi sał się Łu kasz Wa -
cho wiak na Mło dzie żo wych Mi strzo -
stwach Pol ski w Te ni sie Sto ło wym
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim.
Wy cho wa nek Spół dziel cy Ko by lin
zdo był aż czte ry me da le.

W ry wa li za cji ze spo ło wej Ł. Wa cho -
wiak, we spół z Szy mo nem Mar ci nia kiem

i Emi lem Mi chal skim, wy wal czył sre bro.
Me dal z ta kie go sa me go krusz cu za wisł
na szyi po cho dzą ce go z Ko by li na te ni si sty
rów nież po roz gryw kach de blo wych. Łu -
kasz grał w pa rze z Pio trem Chłod nic kim.
To osią gnię cie po wtó rzył w mik ście, wy stę -
pu jąc z Ka ta rzy ną Wę grzyn. Z ko lei w tur -
nie ju sin gli stów Ł. Wa cho wiak za jął trze cie
miej sce. (AN KA)

TENIS STOŁOWY

Łukasz Wachowiak z czterema medalami
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Ko lej nym ry wa lem Pia sta Ko by lin był
PKS Ra cot. Po je dy nek był bar dzo wy -
rów na ny i przy spo rzył ki bi com nie -
ma ło emo cji. Każ da z dru żyn bar dzo
chcia ła wy grać, ale osta tecz nie mecz
za koń czył się po dzia łem punk tów. 

Le piej za czę li ko by li nia nie, któ rzy już
w 5. mi nu cie mo gli się cie szyć z ob ję cia pro -
wa dze nia. Na li stę strzel ców wpi sał się Mi -
łosz Ko wal ski, w czym nie ma ła za słu ga

bram ka rza PKS -u, któ ry w tej sy tu acji po -
peł nił błąd. Kil ka na ście mi nut póź niej go -
spo da rze do pro wa dzi li do wy rów na nia
za spra wą Woj cie cha Chle bow skie go, któ ry
gło wą skie ro wał pił kę do bram ki. Przy jezd -
ni bły ska wicz nie za re ago wa li i po chwi li po -
now nie pro wa dzi li. Ja kub Smek ta ła
po ko nał gol ki pe ra PKS -u ude rze niem z rzu -
tu wol ne go z oko lic 30. me tra. Miej sco wi
jesz cze przed prze rwą od po wie dzie li i po -
now nie tra fi li do siat ki po ro ze gra niu rzu tu

róż ne go. Tym ra zem Pa try ka Wojt ko wia ka
do ka pi tu la cji zmu sił Pa tryk Le onar czyk. 

W 52. mi nu cie je den z ko by liń skich
gra czy za grał pił kę rę ką w po lu kar nym, co
nie umknę ło uwa dze ar bi tra, któ ry po dyk -
to wał je de nast kę. Hu bert Szna bel nie zmar -
no wał ta kiej oka zji i eki pa PKS -u po raz
pierw szy z tym me czu wy szła na pro wa dze -
nie. Wy da wa ło się, że go spo da rze utrzy ma -
ją skrom ną prze wa gę do koń ca me czu, lecz
w 88. mi nu cie Ma te usz Oli kie wicz zna ko -
mi cie za grał do J. Smek ta ły, któ ry wy grał po -
je dy nek z bram ka rzem PKS -u, usta la jąc
re zul tat kon fron ta cji.

(LE NA)
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W so bo tę kro to szyń ska Astra zmie -
rzy ła się na wła snym obiek cie z Ka -
nią Go styń. Po dob nie jak w po przed -
niej ko lej ce, w po je dyn ku z Ostro vią,
w mi nio ną so bo tę nasz ze spół prze -
grał róż ni cą pię ciu go li, ty le tyl ko, że
tym ra zem 1: 6.

Z Ostro vią na to miast by ło 0: 5. W so -
bo tę Ka nia ob ję ła pro wa dze nie w 18. mi -
nu cie gry. Kro to szy nia nie za no to wa li
stra tę, co skrzęt nie wy ko rzy stał Ra do sław
Wa chow ski, otwie ra jąc wy nik me czu. Kil -
ka na ście mi nut póź niej miej sco wi do pro -

wa dzi li do re mi su. Za faul w ob rę bie szes -
nast ki sę dzia po dyk to wał rzut kar ny dla
Astry. Je de nast kę pew nie wy ko rzy stał Łu -
kasz Bu dziak. Po chwi li go sty nia nie mo gli
znów wyjść na pro wa dze nie, ale pił ka tra -
fi ła w słu pek. Jed nak jesz cze przed prze -
rwą i tak dwa ra zy zdo ła li zna leźć dro gę
do bram ki go spo da rzy. Naj pierw w sy tu -
acji sam na sam z bram ka rzem zna lazł się
Woj ciech Kła ku lak, któ ry nie zmar no wał
oka zji. Le d wie dwie mi nu ty póź niej swo -
je dru gie tra fie nie za li czył R. Wa chow ski. 

W dru giej od sło nie go spo da rze pró bo -
wa li od ro bić stra ty i wy pra co wa li so bie kil -

ka do god nych sy tu acji, lecz bra ko wa ło im
szczę ścia i pre cy zji. Bram karz Ka ni świet -
nie in ter we nio wał po ude rze niach Ar tu ra

Bła żej cza ka i Ja ku ba Go liń skie go. W koń -
co wym frag men cie spo tka nia pił ka rze
z Go sty nia bły snę li sku tecz no ścią. Naj -

pierw Bar tosz Ja ry sza po ko nał Bła żej Da -
niel czak, po tem po raz trze ci te go dnia
do siat ki tra fił R. Wa chow ski, a dzie ła znisz -
cze nia do peł nił Kac per Ko ryt ny. (LE NA)
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Kolejna lekcja futbolu
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Wymiana ciosów na remis

ASTRA KROTOSZYN 
KANIA GOSTYN 1:6 (1:3)

BRAMKI:
0:1 – Radosław Wachowski (18)
1:1 – Łukasz Budziak (36’ karny)
1:2 – Wojciech Kłakulak (41)
1:3 – Radosław Wachowski (43)
1:4 – Błażej Danielczak (78)
1:5 – Radosław Wachowski (83)
1:6 – Kacper Korytny (92)
ASTRA: Jarysz – Skrzypniak, Jankowski (46’
Sekula), Rebelka (67’ Goliński), Ishchuk,
Budziak, Błażejczak, Reyer (9’ Mizerny),
Czołnik, Brink, Motyl 

PKS Racot – Piast Kobylin 
3:3 (2:2) 

BRAMKI:
0:1 – Miłosz Kowalski (5)
1:1 – Wojciech Chlebowski (17)
1:2 – Jakub Smektała (20)
2:2 – Patryk Leonarczyk (30)
3:2 – Hubert Sznabel (52’ karny)
3:3 – Jakub Smektała (88)
PIAST: Wojtkowiak – A. Kurzawa, Wosiek,
Snela, Wachowiak, M. Kurzawa (79’
Szymanowski), Matuszak (72’ Pacyński),
Kowalski, Olikiewicz, Smektała, Gałczyński 
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W so bo tę pił ka rze Bia łe go Or ła Koź -
min Wlkp. wy bra li się do Śre mu, aby
zmie rzyć się z miej sco wą War tą. Tak
jak w run dzie je sien nej, tak i te raz
po je dy nek tych dru żyn za koń czył się
re mi sem 1: 1. 

Je sie nią go la dla Bia łe go Or ła strze lił
Alan Ja now ski, a dla War ty Pa tryk Słom -
czyń ski. Re wan żo wy mecz znów nie przy -
niósł roz strzy gnię cia i ze spo ły po dzie li ły się
punk ta mi.  Koź mi nia nie otwo rzy li wy nik
spo tka nia w 33. mi nu cie gry po tra fie niu

Ro ber ta No wa kow skie go. Go spo da rze pró -
bo wa li do pro wa dzić do re mi su, lecz go ście
do brze się bro ni li i nie da li się za sko czyć
w pierw szej po ło wie.

Po prze rwie i jed ni, i dru dzy stwa rza li
so bie do god ne oka zje, lecz wy nik dłu go się
nie zmie niał. Do pie ro w 83. mi nu cie gry
go spo da rze do pię li swe go i wy rów na li. Ma -
te usza Wro nec kie go po ko nał Piotr Ja nic ki.
Re zul tat 1: 1 utrzy mał się do koń co we go
gwizd ka ar bi tra. 

W przed ostat niej ko lej ce pod opiecz ni
Ada ma Zie liń skie go w Ko by li nie zmie rzą
się w der bach po wia tu z miej sco wym Pia -
stem. (LE NA) 
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Orły zdobyły punkt w Śremie

WARTA ŚREM – BIAŁY ORZEŁ
KOŹMIN WLKP. 1:1 (0:1)

BRAMKI:

0:1 – Robert Nowakowski (33)

1:1 – Piotr Janicki (83)

BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski,

Roszczak, Konopka, Hajdasz, Kamiński (75’

Borowczyk), Maciejewski, Nowakowski,

Pacholski, Kasprzak, Czabański
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W ko lej nych dwóch im pre zach tria -
th lo no wych startowała Mo ni ka Jad -
czak. Kro to szyń ska za wod nicz ka po -
ka za ła, że jest w zna ko mi tej for mie
i w każ dej ry wa li za cji pla so wa ła się
w ści słej czo łów ce. 

Po nad 500 za wod ni ków i za wod ni -
czek wzię ło udział w Enea Żnin Tria th lo -
nie. Or ga ni za to rzy przy go to wa li trzy tra sy,
zróż ni co wa ne pod wzglę dem dłu go ści
i trud no ści. Ry wa li za cja to czy ła się w trud -
nych wa run kach at mos fe rycz nych. Uczest -
ni cy mie li do wy bo ru trzy dy stan se – su per
krót ki (475 m pły wa nia, 21 km jaz dy ro -
we rem, 5 km bie gu), krót ki (950 m pły wa -
nia, 45 km jaz dy ro we rem, 10 km bie gu)
oraz śred ni (1900 m pły wa nia, 90 km jaz -
dy ro we rem, 20 km bie gu).

Mo ni ka Jad czak zde cy do wa ła się
na udział w zma ga niach dru ży no wych
w 1/4 IM oraz in dy wi du al nie w 1/8 IM.
Start ze spo ło wy kro to szy nian ka za czę ła
od pły wa nia. 950 me trów po ko na ła w 16
mi nut i 33 se kun dy, dzię ki cze mu jej te am
pro wa dził po pierw szej kon ku ren cji. Na -
stęp nie na tra sę ru szy li jej ko le dzy z eki py

Ale Te am – Ka je tan Bicz kow ski oraz Mar -
cin Kę sy. Osta tecz nie dru ży na Mo ni ki
zwy cię ży ła, uzy sku jąc czas 2 go dzi ny, 4 mi -
nu ty i 5 se kund.

Po za le d wie go dzin nej prze rwie kro to -
szyń ska spor t smen ka wy star to wa ła w in -
dy wi du al nej ry wa li za cji. Do po ko na nia
ca łej tra sy M. Jad czak po trze bo wa ła jed nej
go dzi ny, 15 mi nut i 30 se kund. Ta ki wy -
nik za pew nił jej trze cie miej sce. 

Kil ka dni póź niej kro to szyń ska spor t -
smen ka bra ła udział w Tria th lo nie Rze -
szów 2022, któ ry przy cią gnął oko ło 700
za wod ni ków i za wod ni czek z Pol ski i za gra -
ni cy. 4 czerw ca ry wa li za cja to czy ła się
w Pu cha rze Eu ro py na dy stan sie sprin ter -
skim, a na za jutrz prze pro wa dzo no Mi -
strzo stwa Pol ski Age -Gro up na dy stan sie
sprin ter skim oraz Pu char Pol ski na dy stan -
sie su per sprin ter skim.

M. Jad czak star to wa ła w Mi strzo -
stwach Pol ski AG. Do po ko na nia mia -
ła 0,75 km w wo dzie, 20 km na ro we rze
i 5 km bie gu. Kro to szy nian ka do tar ła
do me ty w cza sie 1: 00: 12,19 i upla so wa -
ła się na dru gim miej scu.

(AN KA)
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Monika w wielkiej formie


