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Dźwięk sil ni ka V8 w ame ry kań skim
wo zie spra wia ra dość nie jed nej oso -
bie. Nic więc dziw ne go, że mi ło śni cy
tej kul to wej, za ni ka ją cej mo to ry za cji
przy ja dą do Wro cła wia z ca łej Pol ski
i Eu ro py, że by po dzi wiać set ki ory gi -
nal nych aut zza oce anu (po jaz dy
od ro ku 1908 do naj now -
szych). IX edy cja Ame ri can Cars Ma -
nii już od 24 do 26 czerw ca na Tar -
czyń ski Are na Wro cław.

Ame ri can Cars Ma nia to jed na ze
sztan da ro wych, du żych im prez mo to -
ry za cyj nych, or ga ni zo wa nych na Dol -
nym Ślą sku. Jed no cze śnie jest to je den
z naj więk szych zlo tów ame ry kań skich
po jaz dów w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej.

Uchro nić przed za po mnie niem
Kla sycz ne ame ry kań skie sa mo -

cho dy z I poł. XX wie ku oraz lat 60.
i 70. sta ły się bia łym kru kiem nie tyl -
ko eu ro pej skich, ale i ame ry kań skich
ulic. Po wo dem jest nie tyl ko brak czę -
ści na ryn ku, ale tak że kosz ty eks plo -
ata cji, wy so kie zu ży cie pa li wa oraz
co raz moc niej sze ob ostrze nia eko lo -
gicz ne, dyk to wa ne pro du cen tom sa -
mo cho dów.

– Praw da jest ta ka, że ta kich aut
jak w la tach 60. czy 70. już się nie ro -
bi – mó wi Ma riusz Wy py chow ski, je -
den z or ga ni za to rów zlo tu, któ ry
za cel sta wia so bie m. in. pro mo cję kla -
sycz nej, ame ry kań skiej mo to ry za cji
w Pol sce i oca le nie jej przed za po -
mnie niem. – Tam te cza sy i nie ste ty
nie wiel ka świa do mość na te mat za -
gro żeń eko lo gicz nych po zwa la ły
na two rze nie po tęż nych sil ni ków, po -
że ra ją cych ben zy nę jak sza lo ne. Ame -

ry kań ska mo to ry za cja ma spe cy ficz -
ną, ro man tycz ną du szę. 

Ja kie sa mo cho dy przy ja dą
do Wro cła wia?

Peł na li sta sa mo cho dów zgło szo -
nych do zlo tu znaj du je się w na stro nie
ame ri can car sma nia. pl. – Przy jeż dża -
jąc na Ame ri can Cars Ma nię, masz
pew ność, że spo tkasz świet nie za cho -
wa ne, dzia ła ją ce eg zem pla rze ame ry -
kań skiej mo to ry za cji. Co dzien nie o te
ory gi nal ne au ta dba ją set ki mi ło śni -
ków -zlo to wi czów z ca łej Pol ski i z za -
gra ni cy. Na ogół scho wa ne w ga ra żach,
po ja wią się wszyst kie w jed nym miej -
scu, we Wro cła wiu. Być mo że bę dzie
to jed na z nie wie lu oka zji w ży ciu, że -
by zo ba czyć te cu da nie współ cze snej
tech ni ki na wła sne oczy! – do po wia da
Adam Ro stal ski, dru gi ze współ or ga ni -
za to rów zlo tu.

Nie tyl ko zlot kla sy ków
Mi mo że głów nym ce lem Ame ri -

can Cars Ma nii jest pro mo cja w Pol sce
kul to wej, ame ry kań skiej mo to ry za cji,
to or ga ni za to rzy nie za po mi na ją o do -
dat ko wych atrak cjach. Na uczest ni -
ków zlo tu cze kać bę dą: stre fa
po jaz dów spe cjal nych (po li cyj nych
i woj sko wych), kon kurs na naj moc -
niej szy po jazd zlo tu, kon kurs pa le nia
gu my, Mu zeum Ame ry kań skiej Mo -
to ry za cji, wy bo ry Miss Pin Up, kon -
kur sy z na gro da mi dla zlo to wi czów
(jed ną z na gród jest dwu oso bo wa wy -
ciecz ka do Sta nów Zjed no czo nych),

mu zy ka na ży wo (wy stą pią m. in. To -
masz „Ko wal” Ko wal ski, La bi rytm,
Woj ciech Pi li chow ski,

So bo ta, An to ny Esca, Fi li pek i in -
ni), spo tka nie z by łym żoł nie rzem
GROM i au to rem ksią żek NA VA LEM
oraz Ma cie jem Ste be lem, pol skim sze -
ry fem w hrab stwie Do uglas w Ne va -
dzie. Do dat ko wo pod czas im pre zy
bar ber Ma rio May er z ze spo łem po dej -
mie spek ta ku lar ną pró bę po bi cia re -
kor du Gu in nes sa w strzy że niu
na czas, któ ry do tej po ry na le ży
do Au stra lij czy ków. Chęt ni, któ rzy
chcą po móc w ich „po bi ciu”, pro sze ni
są o kon takt.

Po ma ga my ho spi cjum i Ukra inie
Na im pre zie w tym ro ku nie za -

brak nie tak że lu dzi o wiel kim ser cu,
po nie waż or ga ni za to rzy na wią za li
współ pra cę z Wro cław skim Ho spi -
cjum dla Dzie ci, na rzecz któ re go
w cza sie im pre zy od bę dzie się wiel ka
ak cja cha ry ta tyw na.

Do dat ko wo w so bo tę bę dzie mia -
ło miej sce ofi cjal ne wrę cze nie żół to -
-nie bie skiej Woł gi, któ ra zo sta ła
ufun do wa na przez Prze my sła wa Sza -
frań skie go (Mo to syn te za), a któ rą
wszy scy mo gli po dzi wiać w pro gra -
mie „Du da kon tra Sza frań ski”
w TVN Tur bo. W tej chwi li trwa li -
cy ta cja Woł gi na pro fi lu FB Mo to syn -
te za. Ze bra ne w ten spo sób pie nią dze
po słu żą do za ku pu ar ty ku łów pierw -
szej po trze by dla wal czą cych o wol -
ność Ukra iń ców.

Bi le ty
Bi le ty na Ame ri can Cars Ma nię

moż na ku pić na je den, dwa lub trzy
dni im pre zy. Ich ce na bę dzie za le żeć
od te go, kie dy je ku pi my – do 23
czerw ca bę dą tań sze niż w dniu zlo tu.
Wię cej in for ma cji na te mat bi le tów
na stro nie ame ri can car sma nia. pl. 

MOTORYZACJA

Największy taki zlot w Polsce!

W Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie od -
by ła się pro mo cja książ ki „Ma jąt ki
wiel ko pol skie. Tom X. Po wiat kro to -
szyń ski” au tor stwa Sta ni sła wa Ma -
łysz ko pod re dak cją na uko wą prof.
dra hab. Ja na Sku ra to wi cza. 

Pu bli ka cja jest dzie sią tym i – jak przy -
zna ją au to rzy – naj ob szer niej szym to mem
mo nu men tal nej se rii „Daw ne bu dow nic -
two fol warcz ne”, wy da wa nej przez Mu -
zeum w Szre nia wie. Za wie ra mnó stwo
szcze gó ło wych in for ma cji na te mat pa ła -
ców, dwo rów i za bu do wań fol warcz nych,

usy tu owa nych na te re nie po wia tu kro to -
szyń skie go oraz gmi ny Po go rze la. Oprócz
te go w książ ce moż na zna leźć wie le fak tów
zwią za nych z hi sto rią oraz wła ści cie la mi
po szcze gól nych miej sco wo ści. Ca łość uzu -
peł nio no o licz ne, czar no -bia łe fo to gra fie,
ma py, sche ma ty, prze kro je i in dek sy. 

W trak cie spo tka nia w mu zeum mó -
wio no o cie ka wych fak tach hi sto rycz nych,
zwią za nych z na szym re gio nem, np. z pa -
ła cem w Smo li cach czy nie ist nie ją cym już
dom ku my śliw skim ro dzi ny Czar to ry -
skich „Mój Raj” w He le no po lu. Na ko niec
moż na by ło za ku pić pu bli ka cję i zdo być
au to graf au to ra. (FE NIX)

MUZEUM

Dzieje majątków na Ziemi Krotoszyńskiej
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Zna ne gwiaz dy mu zycz ne, moc
atrak cji i nie spo dzia nek – to wszyst -
ko cze ka ło na uczest ni ków te go rocz -
nych Dni Ko by li na. Na sce nie wy stą -
pił m. in. An drzej Pia secz ny.

Ob cho dy dni mia sta po dzie lo no
na dwa dni. W so bo tę świę to wa nie roz po -
czę to wy stę pem ze spo łu wo kal ne go
z Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Ko by li -
nie. Póź niej na sce nie za pre zen to wał się
du et – Wik to ria Łu ko wiak i Be ata Gie zek.
Na stęp nie od był się kon cert ze spo łu
W Sta rym Skła dzie, któ ry wy ko nał utwo -
ry z lat 80. i 90. 

So bot ni wie czór na le żał do gwiazd.
Naj pierw wy stą pił Fi li pek – ra per, fre esty -
ler i au tor tek stów. Swo im gło sem pu blicz -
ność ocza ro wa ła Bar ba ra Pa rzę czew ska,
zwy cięż czy ni dru giej edy cji po pu lar ne go
pro gra mu te le wi zyj ne go „The Vo ice of Se -
nior”. Kon cer to wy ma ra ton za mknął wy -
stęp gwiaz dy wie czo ru – An drze ja
Pia secz ne go, zna ne go z ta kich utwo rów jak
„W imię desz czu” czy „Śnia da nie do łóż -
ka”. So bot nie ob cho dy za koń czy ła za ba wa
ta necz na, na któ rej przy gry wał ze spół Blue
Sta jen ka.

Nie dziel ną im pre zę roz po czął wy lot
go łę bi. Na sce nie ja ko pierw sze po ja wi ły się
dzie ci ze szkół z te re nu gmi ny. Chęt ni mo -
gli spró bo wać swo ich sił w Mi strzo stwach

Świa ta w Rzu cie Be re tem. Dla miesz kań -
ców za gra ła Ko by liń ska Or kie stra Dę ta.
Zor ga ni zo wa no też po kaz strong ma nów,
któ ry po łą czo no z kon kur sem dla si ła czy
z wi dow ni. Na stęp nie na sce nie za pre zen -
to wał się ze spół Am bi tus. Zwień cze niem
Dni Ko by li na był kon cert Maj ki Je żow -
skiej, zna nej wszyst kim głów nie z pio se nek
dla młod szych słu cha czy. 

Od wie dza ją cy mo gli ko rzy stać z atrak -
cji to wa rzy szą cych. Cze ka ły na nich m. in.
sto iska ga stro no micz ne, a tak że punk ty

róż nych in sty tu cji. Naj młod si mo gli ko rzy -
stać z dmu cha nych zam ków i wie lu in nych
roz ry wek. Zor ga ni zo wa no tak że wie le im -
prez to wa rzy szą cych, jak choć by tur nie je
te ni sa sto ło we go i ko pa spor to we go, za wo -
dy strze lec kie czy węd kar skie. 

Nie ste ty, swe go ro dza ju tra dy cją sta ły
się już pro ble my na szych dzien ni ka rzy
pod czas Dni Ko by li na. Po dob nie jak nie -
gdyś, tak i tym ra zem na sze mu fo to re por -
te ro wi unie moż li wio no wej ście na te ren
przy sce nie, a na wet na miej sce, gdzie prze -
by wa ła pu blicz ność. Nie po da no przy tym
kon kret ne go po wo du tej dziw nej de cy zji.
Ta kie wi dzi mi się or ga ni za to rów…

(LE NA) 
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We wto rek w sa li Ce chu Rze miosł
Róż nych w Kro to szy nie od by ło się
spo tka nie otwar te z po sła mi Plat for -
my Oby wa tel skiej – Ja ro sła wem
Urba nia kiem i Ra fa łem Gru piń skim,
prze wod ni czą cym wiel ko pol skich
struk tur naj więk szej par tii opo zy cyj -
nej. Roz mo wa do ty czy ła trud nej sy -
tu acji bie żą cej w kra ju. Po li ty cy moc -
no skry ty ko wa li rzą dy Pra wa i Spra -
wie dli wo ści.

Za pro sze ni par la men ta rzy ści wy ja -
śni li, że ich przy jazd do Kro to szy na zor -
ga ni zo wa no w ra mach pro jek tu
Plat for my Oby wa tel skiej pod na zwą
„1000 spo tkań na te re nie ca łe go kra ju”.
Ma ją one nace lu na wią za nie bliż szych re -
la cji z oby wa te la mi, stwo rze nie oka zji
dodys ku to wa nia nate mat sy tu acji wkra -
ju iza pre zen to wa nie pro gra mu tej par tii. 

Ra fał Gru piń ski zde cy do wa nie
kry tycz nie oce nił sie dem lat rzą dów

Pra wa i Spra wie dli wo ści, cze go skut ka -
mi – jak stwier dził – są ro sną ca in fla -
cja, dro ży zna i utra ta zna cze nia Pol ski
na świe cie. – Wszy scy mo że my od -
czuć kosz ty złej po li ty ki. Obec na eki -
pa, do pó ki mo gła, ko rzy sta ła z do brej
ko niunk tu ry, któ rą wy pra co wał po -
przed ni rząd. Do te go do szły du że pro -
gra my roz da wa nia pie nię dzy, któ re są
tyl ko for mą prze kup stwa lu dzi ich
wła sny mi pie niędz mi. Kie dy za czę ły
się pro ble my, mo że my zo ba czyć, jak
szwy pę ka ją na tym pań stwie. Skut -
kiem roz daw nic twa jest wy so ka in fla -
cja. Wi dać, że po li ty cy PiS nie ma ją
żad ne go po my słu, aby za trzy mać ten
pro ces. Dru gim po waż nym pro ble -
mem jest utra ta moc nej po zy cji na are -
nie mię dzy na ro do wej. Pol ska jest
na mar gi ne sie Eu ro py. Ma my cią głe
spo ry, na kła da ne są na nas ka ry, któ re
idą w mi liar dy eu ro. Przy go to wu je my
pro gram na praw czy, któ ry wdro ży my,

gdy tyl ko od bie rze my wła dzę PiS -owi.
Od by ły się w tej spra wie dwa kon gre -
sy w Wiel ko pol sce – mó wił szef wiel -
ko pol skich struk tur PO. 

Od no sząc się dowy so kich cen pa liw
nasta cjach ben zy no wych, po seł rzekł, iż
w cza sach naj więk sze go kry zy su, za rzą -
dów Do nal da Tu ska, ce na ba rył ki ro py
kształ to wa ła się po dob nie jak dzi siaj. Jak
stwier dził, Pra wo iSpra wie dli wość z jed -
nej stro ny wpro wa dzi ło tar czę an ty in fla -
cyj ną, a z dru giej – pod le gły par tii
rzą dzą cej kon cern Or len pod niósł opła -
tę ra fi ne ryj ną o kil ka ty się cy pro -
cent. – Pro szę spoj rzeć na re kor do we
zy ski Or le nu przez to, co się te raz dzie je.
Część z nich moc no za si la bu dżet pań -
stwa – pod kre ślił R. Gru piń ski.

Na spo tka niu by li obec ni lo kal ni
rad ni oraz przed się bior cy. Ape lo wa li
oni do par la men ta rzy stów, że by bar -
dziej się za an ga żo wa li w obro nę sa mo -
rzą dow ców oraz sku pi li na na pra wie

przede wszyst kim edu ka cji i służ by
zdro wia, a tak że by w dys ku sji ze swo -
imi opo nen ta mi po li tycz ny mi uży wa -
li si ły ar gu men tów, a nie emo cji.

– Prze ra ża mnie po stę po wa nie
rzą dzą cych. Bo nie zwy kle ła two jest
im wrę czać nam pie nią dze wcze śniej

nam za bra ne. To nie są pre zen ty da wa -
ne z oszczęd no ści i z wła snej kie sze ni.
Za bra no sa mo rzą dom ogrom ną ilość
środ ków. Mu si cie tłu ma czyć oby wa te -
lom, skąd się to bie rze – oznaj mił Sła -
wo mir Au gu sty niak, rad ny miej ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na po cząt ku czerw ca gru pa 19 har -
ce rzy z Huf ca ZHP w Koź mi nie Wlkp.
kil ka dni prze by wa ła we Fran cji. Uda -
ło im się bo wiem za kwa li fi ko wać
na mię dzy na ro do wy zlot skau tów In -
ter camp, gdzie re pre zen to wa li tak że
Cho rą giew Wiel ko pol ską i ca ły ZHP. 

In ter camp to mię dzy na ro do wy zlot
dla skau tów z ca łej Eu ro py i USA, od by -
wa ją cy się co ro ku w in nym kra ju. By ła już
to pią ta edy cja, w któ rej przed sta wi cie le
koź miń skie go huf ca bra li udział. Na szą
gru pę two rzy li har ce rze z Koź mi na i Roz -
dra że wa.

– Za nim jed nak uda li śmy się na zlot,
po sta no wi li śmy zwie dzić Stras burg, któ ry
znaj do wał się nie da le ko miej sca te go wy da -
rze nia. W tym ro ku, zgod nie z tra dy cją
z po przed nich zlo tów, czę sto wa li śmy har -
ce rzy z in nych kra jów pol ski mi pącz ka mi.
Sa mi rów nież mie li śmy oka zję spró bo wać
cie ka wych dań z róż nych za kąt ków Eu ro -
py i świa ta – opo wia da ją uczest ni cy In ter -
cam pu.

Na zlo cie cze ka ło wie le atrak cji. Po ce -
re mo nii otwar cia har ce rze pra co wa li
na blo kach za ję cio wych w mię dzy na ro do -
wych gru pach. By ła to świet na oka zja
na szli fo wa nie umie jęt no ści ję zy ko wych
w prak ty ce. Ko lej ne go dnia z sa me go ra na
gru pa uda ła się na 15-ki lo me tro wą wę -
drów kę. Po po wro cie roz po czę ły się przy -
go to wa nia do fo od fe sti va lu.

W dro dze po wrot nej har ce rze znów
po je cha li do Stras bur ga, gdzie cze ka ła
na nich nie spo dzian ka. Koź miń skiej gru -
pie uda ło się skon tak to wać z eu ro po słem
Ro ber tem Bie dro niem, któ ry zgo dził się
opro wa dzić ich po Par la men cie Eu ro pej -
skim.

OPRAC. (AN KA)

13 czerw ca wie czo rem na dro dze
z Kro to szy na do Cha chal ni ja dą cy sa -
mo cho dem mar ki Ford męż czy zna
stra cił pa no wa nie nad po jaz dem,
w wy ni ku cze go au to zje cha ło
do przy droż ne go ro wu. Jak się oka za -
ło, kierowca za słabł w trak cie jaz dy. 

– 37-let ni miesz ka niec po wia tu kro -
to szyń skie go, kie ru jąc po jaz dem mar ki
Ford, w wy ni ku za słab nię cia stra cił
nad nim pa no wa nie. Sa mo chód zje chał
do przy droż ne go ro wu. Au tem po dró żo -
wa ła tak że 66-let nia miesz kan ka po wia tu
kro to szyń skie go. Uczest ni cy zda rze nia nie
od nie śli ob ra żeń. Kie row ca był trzeź wy.
Zo stał uka ra ny man da tem w wy so ko -

ści 1500 zł i za trzy ma no mu do wód re je -
stra cyj ny – 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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POLITYKA

Polska na marginesie Europy?

HARCERSTWO

Na zlocie we Francji
NA DRODZE

Zasłabł i stracił panowanie nad pojazdem
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WY JA ŚNIA MY
Jak po in for mo wa ła nas Ko men da Po wia -
to wa Po li cji w Kro to szy nie, sa mo cho dem
oprócz kie row cy je cha ła rów nież pa sa żer -
ka. Man dat kar ny w wy so ko ści 1500 zł zo -
stał na ło żo ny za stwo rze nie re al ne go
za gro że nia w ru chu dro go wym, na ra ża ją -
ce go ko bie tę na utra tę ży cia lub zdro wia.
Do wód re je stra cyj ny zo stał za trzy ma ny
przez po li cję w związ ku z tym, że uszko dze -
nie po jaz du wy klu cza ło do pusz cze nia go
do dal szej jaz dy.



W śro dę, 15 czerw ca, w Cen trum Na -
rzę dzio wo -Bu dow la nym „TOR”
w Kro to szy nie od by ło się wiel kie
otwar cie ogro du wy sta wo we go, któ -
re by ło swo istym Dniem Bru ka rza.
Nie bra ko wa ło atrak cji dla naj młod -
szych od wie dza ją cych, jak i dla fa -
chow ców. 

Od te raz przed Cen trum Na rzę dzio wo -
-Bu dow la nym „TOR” cze ka na klien tów po -
nad300 m2 ogro du wy sta wo we go, wktó rym
znaj dzie my eks po zy cje, bę dą ce źró dłem in spi -
ra cji dla osób, któ re chcą wwy jąt ko wy spo sób
urzą dzić swój ogród. W asor ty men cie znaj -
dzie my przede wszyst kim kost kę bru ko wą,
ogro dze nia czy kru szy wa ozdob ne.

Wy da rze nie nio sło ze so bą wie le atrak -
cji. Przez kil ka go dzin klien ci mo gli po roz -

ma wiać z pro jek tan tem fir my DROG -
BRUK, któ ry słu żył fa cho wym do radz -
twem. Oczy wi ście nie mo gło za brak nąć
nie spo dzia nek dla naj młod szych od wie -
dza ją cych. Ro dzi ce mo gli bo wiem zo sta -
wić swo je po cie chy pod opie ką
ani ma to rów Mar ty ny Ba na szak Bub ble Pa -
in ter. Dzie ci mo gły też sko rzy stać z ma lo -
wa nia twa rzy czy wy sza leć się
na dmu cha nych zam kach od fir my Świat
Za ba wy u Ma zie go.

O godz. 17.00 roz po czę ła się część po -
świę co na fa chow com. Od by ły się bo wiem
warsz ta ty dla bru ka rzy, pod czas któ rych
prze pro wa dzo no szko le nie i za pre zen to -
wa no no wo ści fir my DROG BRUK. Fa -
chow com oprócz sze ro kiej wie dzy
za pro po no wa no kon kur sy z na gro da mi. 

(LE NA)

Na bieżąco 5
POD NASZYM PATRONATEM

Dzień pełen atrakcji
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Na bieżąco 7

Pod czas se sji Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie Jan Zych po ru szył pro blem,
któ ry zgła sza ją mu ro dzi ce. Cho dzi
o au to ma ty z za baw ka mi na kro to -
szyń skim Bło niu.

– Wnio sku ję o zli kwi do wa nie na te re -
nie zie lo nym przy pla cu za baw na Bło niu
au to ma tów do sprze da ży za ba wek. Wie lu
ro dzi ców uskar ża się, że urzą dze nia te
znie chę ca ją do wi zyt w wy mie nio nym
miej scu, gdyż nie za wsze ma się przy so bie
mo ne ty, co w kon se kwen cji wy zwa la

u dzie ci ne ga tyw ne emo cje. Po nad to au to -
ma ty te wy glą da ją bar dzo nie este tycz nie
na tle obiek tu po re wi ta li za cji. Po nad to
na te re nie wo kół nich jest du żo śmie ci
po za baw kach – mó wił J. Zych. 

Rad ny stwier dził, że ta kie miej sca nie
po win ny za mie niać się w „tar go wi ska”. Jak
do dał, zysk z ta kich au to ma tów nie jest za -
pew ne du ży, a nie sie to za so bą wie le ne ga -
tyw nych aspek tów. Za wnio sko wał więc
o prze sta wie nie ich w bar dziej od po wied nie
miej sce niż oko li ce pla cu za baw, gdzie dzie ci
po win ny ak tyw nie spę dzać czas. (LE NA)

W tym ro ku po raz 30. uczest ni cy
Ochot ni czych Huf ców Pra cy wzię li
udział w ogól no pol skiej Piel grzym ce
na Ja sną Gó rę. Mło dzież po dzię ko -
wa ła Czar nej Ma don nie za oka za ne
ła ski i po wie rzy ła swo je tro ski Bo żej
opatrz no ści.

Te go rocz na piel grzym ka od by ła się
w dniach 9-10 czerw ca pod ha słem „Po sła -
ni w po ko ju Chry stu sa”. Z Wiel ko pol ski
na Ja sną Gó rę uda li się uczest ni cy z Kro to -
szy na i Ka li sza. Wy jazd do Czę sto cho wy
był tak że oka zją do wzię cia udzia łu w Ogól -
no pol skim Prze glą dzie Pio sen ki Re li gij nej
Mło dzie ży OHP. Kro to szyń ską jed nost kę
re pre zen to wa ła Ad rian na Bie der mann

z Bran żo wej Szko ły I stop nia w Ko by li nie.
Zma ga nia kon kur so we po prze dził kon cert
ze spo łu Wy rwa ni z Nie wo li. 

Ko lej ne go dnia mło dzież, bę dą ca tam
pod opie ką Zu zan ny Jan kow skiej – wy cho -
waw czy ni Huf ca Pra cy w Kro to szy nie,
uczest ni czy ła w spo tka niu w Ba zy li ce Ar -
chi die ce zjal nej, gdzie opo wie dzia no o hi -
sto rii Ochot ni czych Huf ców Pra cy i ro li,
ja ką ode grał św. Jan Pa weł II w kształ to wa -
niu Ju nac kich Huf ców Pra cy pod czas swo -
jej pra cy dusz pa ster skiej w Ma ło pol sce. 

Na stęp nie mło dzi piel grzy mi ze sztan -
da ra mi prze szli w mar szu na Ja sną Gó rę,
by wziąć udział w Mszy świę tej w Sank tu -
arium Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Młodzież pielgrzymowała
na Jasną Górę

Z SESJI

Niepotrzebne automaty?
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W mi nio ną so bo tę na kro to szyń skim
Bło niu zor ga ni zo wa no ko lej ny Tar get
One Fe sti val. Dla licz nie zgro ma dzo -
nej pu blicz no ści wy stą pi ły to po we
gwiaz dy mu zy ki klu bo wej. W po łą -
cze niu z nie sa mo wi tą opra wą au dio -
wi zu al ną oraz pi ro tech nicz ną stwo -
rzo no nie po wta rzal ny kli mat. Im pre -
za zgro ma dzi ła tłu my fa nów elek tro -
nicz nych brzmień, któ rzy ba wi li się
bia łe go ra na. Or ga ni za to rem wy da -
rze nia by ła Tar get One Agen cy. 

Bra my wej ścio we otwar to o go dzi -
nie 19.00 i z każ dą go dzi ną na miej scu po -
ja wia ło się co raz wię cej pu blicz no ści..
Na po trze by im pre zy dla uczest ni ków
przy go to wa no tak że sto iska z ga dże ta mi,
ga stro no mią i ba rem. Na wiel kiej sce -
nie – naj więk szej, bio rąc pod uwa gę po -
przed nie edy cje – wy stą pi ło dzie wię ciu
czo ło wych ar ty stów: DJ KRIS, DJ MA TYS,
SKY TECH, DJ KU BA & NE ITAN, 4
STRINGS, CJ STO NE, EM DI, AVER GY

i MATH SUN SHI NE. Wszy scy stwo 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. 

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.

– Je ste śmy bar dzo za do wo le ni z prze -
bie gu im pre zy pod wzglę dem fre kwen cyj -
nym i or ga ni za cyj nym. Wszyst kie ce le, któ re
so bie po sta wi li śmy, uda ło się zre ali zo wać.
Lu dzie by li za chwy ce ni tech ni ką sce nicz no -
-ar ty stycz ną i pi ro tech ni ką – pod su mo wa li
or ga ni za to rzy. (FE NIX)

Po prze rwie spo wo do wa nej pan de -
mią i to wa rzy szą cy mi jej ob ostrze -
nia mi do ka len da rza im prez po wró -
ci ły Dni Gmi ny Roz dra żew. Na miesz -
kań ców cze ka ło wie le atrak cji.

Im pre za od by ła się na te re nie
przy Cha cie na Roz dro żu. Ob cho dy roz -
po czę ły się w so bo tę. Wów czas zor ga ni zo -
wa no za ba wę ta necz ną, na któ rej
przy gry wał ze spół ADEX. 

W nie dzie lę przez Roz dra żew prze mie -
rzy ła pa ra da pie szych i po jaz dów bez sil ni -
ko wych, któ rej to wa rzy szy li mi ło śni cy
za byt ko wych sa mo cho dów. Po śród aut
prze wa ża ły kul to we fia ty 126p. Mo ty wem
prze wod nim pa ra dy by ło po par cie po ko ju
na świe cie i sprze ciw wo bec woj ny na Ukra -
inie. Uczest ni cy prze szli z par kin gu
przy przed szko lu na te ren im pre zy, a naj bar -
dziej kre atyw ne oso by zo sta ły na gro dzo ne. 

Ofi cjal ne go otwar cia wy da rze nia do -
ko nał wójt Ma riusz Dy mar ski. Na stęp nie

przy szedł czas na wy stę py ar ty stycz ne
w wy ko na niu przed szko la ków i uczniów
z pla có wek z te re nu gmi ny, a tak że ani ma -
cje i za ba wy dla dzie ci, pro wa dzo ne przez
Te atr Ava tar z Le gni cy. 

Na sce nie po ja wi li się też go ście
z Ukra iny, któ rzy prze by wa ją w gmi nie

Roz dra żew. Wy stą pi li w to wa rzy stwie ze -
spo łu Roz dra że wia nie. 

Gwiaz dą wie czo ru był Ka ba ret K2,
któ ry sku tecz nie roz śmie szał pu blicz -
ność. Uczest ni ków wy da rze nia swo im
pro gra mem „Gol den ni ght” za chwy cił
Te atr Ognia In fer nal. Świę to wa nie za -

koń czył kon cert ze spo łu Bos scy Rock
Co ver Band. 

W trak cie im pre zy nie za bra kło sto isk
ga stro no micz nych. Spró bo wać moż na by -
ło tak że dań ukra iń skich. (LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Wielkie granie na krotoszyńskim Błoniu

ROZDRAŻEW

Upał nie przeszkodził w integracji
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W stu diu Ku ra to rium Oświa ty w Po -
zna niu od by ła się kon fe ren cja on li -
ne, po świę co na pro jek to wi „La bo ra -
to ria Przy szło ści”, na któ ry wiel ko -
pol skie szko ły pod sta wo we otrzy ma -
ły po nad 94 mi lio ny zło tych. W spo -
tka niu uczest ni czył Ja cek Za wod ny,
dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

Ce lem kon fe ren cji by ło przed sta -
wie nie przy kła dów dzia łań or ga ni za cyj -
nych i me to dycz nych, re ali zo wa nych
w ra mach pro jek tu. Mó wi li o nich J. Za -
wod ny z koź miń skiej Je dyn ki, Ali na
Ża lik – dy rek tor Ze spół Szkół w Ką ko -
le wie, Ro bert Do ra wa – wi ce dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej im. A. Mic kie wi -
cza w Sko kach, Mał go rza ta Wy soc -
ka – dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej we
Wła dy sła wo wie, An na Zim na – dy rek -
tor Szko ły Pod sta wo wej w Bie ga no wie.

Pro gram „La bo ra to ria Przy szło ści”
ma na ce lu wspar cie wszyst kich szkół
pod sta wo wych w bu do wa niu wśród
uczniów kom pe ten cji przy szło ści z tzw.
kie run ków STE AM (na uka, tech no lo -
gia, in ży nie ria, sztu ka oraz ma te ma ty -
ka). – W Ku ra to rium Oświa ty
w Po zna niu za pre zen to wa łem je den
z warsz ta tów, ja ki pla ców ka re ali zu je
w ra mach pro gra mu „La bo ra to ria Przy -

szło ści”. Szko ła po zy ska ła z pro gra -
mu 108 tys. zł na za kup po mo cy dy -
dak tycz nych, w tym urzą dzeń do za jęć
z przy go to wy wa nia po sił ków, ro bo ty ki,
pro gra mo wa nia, a tak że lap top, ta blet,
apa rat fo to gra ficz ny, ka me rę i dru kar -
kę 3D. Cie szę się, bo po zy ska ne środ ki
z róż nych źró deł wzbo ga ca ją in fra -
struk tu rę i ba zę dy dak tycz ną szko ły, co
przy czy nia się do jej roz wo ju i słu ży na -
szym uczniom – po wie dział Ja cek Za -
wod ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie
Wlkp.

War to pod kre ślić, iż SP nr 1
w Koź mi nie Wlkp. w ro ku szkol -
nym 2021/2022 re ali zo wa ła aż osiem
pro gra mów i pro jek tów, dzię ki któ -
rym uda ło się po zy skać do dat ko we
środ ki fi nan so we. Przy czy ni ły się one

do wzbo ga ce nia in fra struk tu ry pla -
ców ki. Wśród pro jek tów i pro gra mów
by ły i ta kie, któ rych głów nym ce lem
jest edu ka cja uczniów. 

W koź miń skiej Je dyn ce zre ali zo -
wa no: pro gram oświa to wej sub wen cji
ogól nej MEN, pro gram „Ak tyw na ta -
bli ca”, „Na ro do wy Pro gram Roz wo ju
Czy tel nic twa 2.0 na la ta 2021-2025”,
pro gram „Po znaj Pol skę”, pro jekt „E -li -
der”, pro jekt „Cy fro wa Szko ła Wiel ko -
polsk@ 2020”, pro jekt „Cen trum
Mi strzo stwa In for ma tycz ne go”, pro -
gram „La bo ra to ria Przy szło ści”.

Łącz nie w mi nio nym ro ku szkol -
nym z owych pro gra mów i pro jek tów
uda ło się po zy skać dla szko ły po -
nad 200 ty się cy zło tych. 

OPRAC. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Innowacyjne projekty i programy 
w koźmińskiej Jedynce
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11 czerw ca Szy mon Staś ko wiak
wraz ze swo ją part ner ką ry wa li zo wa -
li w Grand Prix Pol skie go To wa rzy -
stwa Ta necz ne go w Go go li nie (woj.
opol skie). Pa ra za ję ła wy so kie
czwar te miej sce.

Dzie wią ta edy cja tur nie ju od by ła się
w ha li spor to wej w Go go li nie. Or ga ni za to -
ra mi wy da rze nia by ły Aka de mia Tań ca
Ma estro Opo le, Pol skie To wa rzy stwo Ta -
necz ne Okręg Opol ski. Kie row nik za wo -
dów, Pa weł Szaj da, pod kre ślał, że ce lem
im pre zy jest m. in. pro mo cja tań ca, moż li -
wość ry wa li za cji i pod wyż sza nia klas ta -
necz nych uczest ni ków, a tak że
do star cza nie roz ryw ki – za rów no spor to -
wej, jak i ar ty stycz nej – miesz kań com Go -
go li na. 

Na par kie cie w szran ki sta nę ło 200
par z ca łej Pol ski. Szy mon Staś ko wiak wraz
ze swo ją part ner ką, Rok san ną Ży łą, za pre -
zen to wa li się w tań cach stan dar do wych

w ka te go rii 16+ lat w kla sie ta necz nej B.
Pa ra wy tań czy ła so bie awans do fi na łu.
Osta tecz nie Szy mon i Rok san na upla so wa -
li się tuż za po dium, uzy sku jąc ko lej ny
punkt pre mium. 

Tan ce rze pod kre śla ją, że każ dy tur niej
jest zwień cze niem ich pra cy na tre nin gach,

ale wy cho dząc na par kiet, chcą ba wić tań -
cem pu blicz ność i ro bić to, co ko cha ją. 

Kro to szy nia nin tre nu je na co dzień we
Wro cław skiej Aka de mii Tań ca. Do jaz dy
na tre nin gi nie by ły by moż li we, gdy by nie
wspar cie ro dzi ny, wier nych ki bi ców oraz
gmi ny Kro to szyn. OPRAC. (LE NA)

TANIEC

Szymon i Roksanna znów w czołówce
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W so bo tę kro to szyń scy pił ka rze ro ze -
gra li waż ny mecz z Kro bian ką Kro bią
na jej te re nie. Wal czą ca o utrzy ma -
nie w V li dze Astra zre mi so wa ła z go -
spo da rza mi 1: 1.

Pech nie opusz cza kro to szyń skiej dru -
ży ny. Tuż przed za koń cze niem se zo nu
kon tu zji do zna li obaj bram ka rze. Dzię ki
trans fe ro wi me dycz ne mu i uprzej mo ści
pre ze sa Tar cha lan ki Tar cha ły Wiel kie w so -
bot nim me czu w bram ce Astry sta nął Ja -
ro sław Rey er.

W pierw szym kwa dran sie spo tka nia
spo ro się dzia ło, a ak cje spraw nie prze no si -
ły się spod jed nej bram ki pod dru gą. Go -
spo da rze mie li dwie do bre oka zje.
W pierw szej sy tu acji J. Rey er so bie po ra -
dził, a po dru gim strza le pił ka od bi ła się
od słup ka. W 15. mi nu cie miej sco wi ob ję -
li pro wa dze nie za spra wą Ma te usza Wa -
cho wia ka.

W dru giej od sło nie pił ka rze Kro bian -
ki już nie gra li tak do brze, cze go efek tem
by ła zmia na wy ni ku. W 75. mi nu cie krob -
skie go bram ka rza po ko nał Ar tur Bła żej -

czak. Go spo da rze mo gli po now nie wyjść
na pro wa dze nie, jed nak szczę śli wie dla
kro to szy nian ar bi ter do pa trzył się po zy cji
spa lo nej. Bli ski za sko cze nia wła sne go
bram ka rza był Do mi nik Ję dr ko wiak, ale

pił ka tra fi ła w słu pek. Wy nik już nie uległ
zmia nie i Astra zdo by ła cen ny – w kon tek -
ście utrzy ma nia w V li dze – punkt. 

– Sy tu acja ka dro wa jest bar dzo trud -
na. Ośmiu za wod ni ków zma ga się z kon -

tu zja mi. Sło wa uzna nia kie ru ję do pił ka rzy
za to, że mi mo wszyst ko cią gle wy ka zu ją
wo lę wal ki. Dzię ku ję też Ja ro sła wo wi Rey -
ero wi za nie oce nio ną po moc – sko men to -
wał Ma riusz Ra taj czak, pre zes Astry
Kro to szyn.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Zdobyli cenny punkt

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 8
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. M.
Skło dow skiej -Cu rie wy wal czy li ty tuł
wi ce mi strzów kra ju w czwór bo ju lek -
ko atle tycz nym w ra mach Igrzysk
Dzie ci. Wcze śniej oka za li się naj lep -
si w na szym wo je wódz twie.

Ze spół z kro to szyń skiej Ósem ki two -
rzy li Mi chał Dro żyń ski, Kac per No wak,
Ma ciej Kraw czyk, Szy mon Kli ber, Bo rys
Tra fas i Woj ciech Ulbrich. W fi na le wo je -
wódz kim M. Dro żyń ski zo stał naj lep szym

za wod ni kiem w Wiel ko pol sce pod wzglę -
dem zdo by czy punk to wej we wszyst kich
kon ku ren cjach. Trium fo wał w rzu cie pi -
łecz ką pa lan to wą, a po nad to za jął trze cie
miej sce w bie gu na 60 m. Z ko lei W.
Ulbrich zna lazł się na trze ciej lo ka cie
w rzu cie pi łecz ką pa lan to wą. Dzię ki wy -
wal cze niu mi strzo stwa Wiel ko pol ski eki -
pa z SP nr 8 awan so wa ła do kra jo we go
fi na łu w Głu cho ła zach. 

Pierw sze go dnia za wo dów ry wa li zo -
wa no w rzu cie pi łecz ką pa lan to wą, sko -
ku w dal i bie gu na 60 m. Na za jutrz

od był się bieg na 1000 m. Spor tow cy
z Ósem ki spi sa li się zna ko mi cie i zo sta li
wi ce mi strza mi Pol ski! Naj lep sza by ła
dru ży na z Alek san dro wa Ma zo wiec kie -
go. Mło dzi lek ko atle ci z Kro to szy na wy -
ka za li się wiel kim za an ga żo wa niem
i w de cy du ją cej kon ku ren cji po pra wi li
swo je re kor dy ży cio we na wet o kil ka na -
ście se kund. 

Tre ne ra mi ze spo łu są Łu kasz Rak
i Hu bert Wro nek. Chłop cy za de dy ko wa li
me dal swo im ko le gom z kla sy spor to wej.

(LE NA)

LEKKA ATLETYKA

Wicemistrzowie Polski z Ósemki!
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W pierw szy week end czerw ca w Bia -
łym sto ku od by ły się Mi strzo stwa
Kra jo we go Zrze sze nia LZS w Lek kiej
Atle ty ce U’18 i U’20. Da wid Grzą ka
z Kro to szy na wy wal czył srebr ny me -
dal w sprin cie na 100 m. 

Do ry wa li za cji w za wo dach przy stą pi -
ło po nad 700 za wod ni ków, re pre zen tu ją -
cych bli sko sto klu bów z 12 wo je wództw.
W tym gro nie zna lazł się kro to szy nia nin
Da wid Grzą ka, któ ry na co dzień tre nu je

w KS Stal LA Ostrów Wiel ko pol ski. Mło -
dy lek ko atle ta z Kro to szy na wy star to wał
w bie gu na 100 me trów w ka te go rii U’18
i spi sał się bar dzo do brze, zdo by wa jąc
srebr ny me dal. Szyb szy od nie go był tyl ko
Da wid Ła zo wy z WMLKS Nad odrze Po -
wo do wo. Na naj niż szym stop niu po dium
w tej kon ku ren cji sta nął klu bo wy ko le ga
Da wi da – Kac per Ce gła. 

Ze wzglę du na od nie sio ną kon tu zję
był to pierw szy w tym ro ku start kro to -
szyń skie go spor tow ca. (LE NA)

LEKKA ATLETYKA

Dawid ze srebrnym medalem 

F
O

T
. 
S

P
 8

 K
ro

to
s
z
y
n

KROBIANKA KROBIA 
– ASTRA KROTOSZYN 1:1 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Mateusz Wachowiak (15)
1:1 – Artur Błażejczak (76)
ASTRA: Reyer – Jankowski, Czołnik (65’
Mizerny), Motyl, Jędrkowiak, Budziak (75’
Sekula), Błażejczak, Goliński, Brink,
Rebelka, Ishchuk 
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W czwar tek Piast Ko by lin w der bach
po wia tu kro to szyń skie go zmie rzył
się na wła snym obiek cie z Bia łym
Or łem Koź min Wlkp. Go ście zwy cię -
ży li 3: 1, po raz dru gi po ko nu jąc
w tym se zo nie ko by liń ską dru ży nę.
W run dzie je sien nej koź mi nia nie wy -
gra li bo wiem 3: 0.

Czwart ko wą kon fron ta cję le piej roz po -
czę li miej sco wi. Już w 10. mi nu cie bram ka -

rza przy jezd nych po ko nał nie za wod ny Ja -
kub Smek ta ła. Ry wa le od po wie dzie li jesz -
cze w pierw szej po ło wie. Krzysz tof
Cza bań ski z rzu tu wol ne go za grał do Ery ka
Ja now skie go, któ ry strza łem gło wą skie ro -
wał pił kę do siat ki. Po tem jesz cze z rzu tu
wol ne go koź miń skie go gol ki pe ra pró bo wał
za sko czyć J. Smek ta ła, ale za bra kło cel no ści. 

Krót ko po roz po czę ciu dru giej od sło -
ny przy jezd ni zna ko mi cie ro ze gra li rzut

roż ny. Po wrzut ce Woj cie cha Ka miń skie -
go Hu bert Rosz czak po ko nał bram ka rza
Pia sta ude rze niem gło wą. Kil ka na ście mi -
nut póź niej koź mi nia nie pod wyż szy li pro -
wa dze nie. Po do środ ko wa niu z pra wej
stro ny bo iska w od po wied nim miej scu po -
la kar ne go, tuż przy le wym słup ku, zna -
lazł się Szy mon Pa chol ski, któ ry do peł nił
for mal no ści.

Po tem jesz cze Ma te usz Ka sprzak miał
do brą oka zję po po da niu K. Cza bań skie go,
ale nie uda ło mu się umie ścić pił ki w siat -
ce. Z ko lei Ma te usz Oli kie wicz mógł
zmniej szyć roz mia ry po raż ki, lecz Ma te -
usz Wro nec ki nie dał się za sko czyć. 

War to wspo mnieć, iż mecz kil ka ra zy
był prze ry wa ny, gdyż na mu ra wie po ja wiał
się… pies. W ostat niej ko lej ce te go se zo nu

Bia ły Orzeł po dej mo wać bę dzie Pia sta
Cze ka nów, a ko by li nia nie w Śre mie zmie -
rzą się z miej sco wą War tą. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orły mają patent na Piasta

PIAST KOBYLIN 
– BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 

1:3 (1:1) 
BRAMKI:
1:0 – Jakub Smektała (10)
1:1 – Eryk Janowski (36)
1:2 – Hubert Roszczak (49)
1:3 – Szymon Pacholski (63)
PIAST: Wojtkowiak – A. Kurzawa, Snela (72’
Siepa), Wosiek, Wachowiak, Matuszak (30’
Szymanowski), M. Kurzawa, Kowalski,
Gałczyński, Smektała, Pacyński (57’
Olikiewicz) 
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski,
Roszczak, Konopka, Hajdasz (75’
Konieczny), Kamiński (58’ Oleśków),
Maciejewski, Nowakowski (86’ Kęsy) ,
Pacholski, Kasprzak (58’ Derwich),
Czabański 

Po prze rwie spo wo do wa nej pan de -
mią do spor to we go ka len da rza po -
wró cił Gro dzi ski Pół ma ra ton Sło wa -
ka. W gro nie star tu ją cych zna la zła
się licz na gru pa bie ga czy z po wia tu
kro to szyń skie go. 

Do me ty do tar ło bli sko trzy ty sią ce za -
wod ni ków, któ rzy mu sie li zmie rzyć się nie
tyl ko z tra są o dłu go ści 21,097 km, ale
i z upal ną po go dą. Zwy cię żył Wi ta lij Kuź nie -
cow (01: 11: 33), a naj szyb szą ko bie tą oka -
za ła się Wa len ty na Wa rec ka (01: 19: 00). 

W bie gu wy star to wa ła sil na re pre zen -
ta cja KS Kro tosz. Jak za wsze świet nie za -
pre zen to wa ła się Ju sty na Ka rol czak, któ ra
by ła pią ta po śród pań, a w swo jej ka te go rii
wie ko wej za ję ła dru gie miej sce
(01: 20: 39). Z ko lei Ser giusz Sój ka upla so -
wał się na trze ciej lo ka cie w ka te go rii M18
(01: 24: 27). Po nad to bieg ukoń czy li Pa -
tryk Kar wik (01: 26: 04), Ka rol Olej ni czak
(01: 36: 02), Mi łosz Kacz ma rek
(01: 36: 53), Piotr Grzem pow ski
(01: 39: 37), An na Świ der ska (01: 39: 49),
Krzysz tof Ka sprzak (01: 43: 43), Ra fał Sój -

ka (01: 43: 44), Łu kasz Za jąc (01: 47: 29),
Szy mon Szyr ner (01: 49: 09), Pa weł Bła żu -
tycz (01: 52: 27), Da niel De plew ski
(01: 53: 35), Ma ri ka Mrocz kow ska
(02: 06: 34), To masz Kna pik (02: 08: 27)
i Jo an na Olej ni czak (02: 21: 59). 

W Gro dzi sku ry wa li zo wa li tak że
przed sta wi cie le Kro to szyń skiej Gru py
Bie go wej – Grze gorz Kro czak
(01: 37: 47), Ja ro sław To rzec ki
(01: 43: 46), Mar ta Ja nik (01: 49: 23),
Ra fał Póź niak (01: 50: 12), Ra fał By strow -
ski (01: 50: 14), Ani ta Jad czak
(01: 52: 20), Oskar Ra kow ski
(01: 58: 31), Ma rek Ostój (01: 58: 34),
Ma ciej Ka ro lew ski (01: 59: 30), Da riusz
Obal (01: 59: 41), Szy mon Ka bat
(02: 01: 50), Mo ni ka Do la ta (02: 03: 23),
Ka rol Mar cisz (02: 07: 14), Wio let ta By -
strow ska (02: 11: 44), Ma rek Olej nik
(02: 28: 52) oraz Iwo na Sob ko wiak
(02: 54: 05).

Nie za bra kło tak że bie ga czy z gru py
Wit kow ski Run ning Te am. Tra sę pół ma ra -
to nu po ko na li Ry szard Mie rze jew ski
(01: 51: 36), Prze my sław No wak
(01: 54: 05), Ja cek Za wod ny (01: 58: 18)
i Elż bie ta Grusz czyń ska (01: 59: 43). 

W za wo dach star to wa li rów nież za -
wod ni cy z eki py Koź min Bie ga – Mar cin
Wojt ko wiak (01: 34: 28), Bar tło miej Ko -
cik (01: 50: 53), Pa weł Bie law ny
(01: 52: 27) oraz Mi chał Wło dar czyk
(01: 52: 28). Z ko lei Ka mil Szew czyk
(02: 32: 24) re pre zen to wał Bia łe go Or ła
Koź min Wlkp. 

(LE NA)

BIEGI

Niestraszny im upał
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Re pre zen tan ci UKS Sam son Ko by lin
star to wa li w Mię dzy wo je wódz kich
Mi strzo stwach Mło dzi ków w Su mo.
Na si mło dzi za wod ni cy spi sa li się
bar dzo do brze, zdo by wa jąc czte ry
me da le. 

Ko by li nia nie ry wa li zo wa li w fi na le re -
gio nu A, w któ rym wal czą spor tow cy z wo -
je wództw wiel ko pol skie go, lu bu skie go,
za chod nio po mor skie go i po mor skie go.
Do Go rzo wa Wlkp. po je cha ła sied mio oso -
bo wa re pre zen ta cja UKS Sam son Ko by lin.
Na sza eki pa wy wal czy ła czte ry me da le

oraz je de na ście punk tów w sys te mie spor -
tu mło dzie żo we go i za ję ła dru gie miej sce
w kla sy fi ka cji me da lo wej. 

Naj lep si w swo ich ka te go riach wa go -
wych by li An to ni Cze ba tu ra (60 kg),
Krzysz tof Perz (65 kg) oraz Mi ko łaj Czwoj -
drak (+70 kg). Na naj niż szym stop niu po -
dium sta nął Ja kub Po śled nik (+70 kg).
Na pią tej lo ka cie upla so wał się Mak sy mi -
lian Cał ka (40 kg), a na dzie wią tej – Ni ko -
dem Wojt ko wiak (55 kg). Wśród
dziew cząt na siód mej po zy cji zna la zła się
Kin ga Ad ler (55 kg). 

(LE NA)

SUMO

Cztery medale
kobylińskich młodzików


