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ZDUNY

Gwiazdy porwały
publiczność do zabawy

Czytaj na str. 6

KROTOSZYN-ROZDRAŻEW

Na rowerowym szlaku,
czyli śladami bany Czytaj na str. 5
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Aktualności2 WTOREK, 28 CZERWCA 2022

W pią tek w Gmin nym Ośrod ku Kul -
tu ry w Ko by li nie od był się wer ni saż
wy sta wy au tor stwa Ko ri ny Pierz cha -
ły. Ar tyst ka spe cja li zu je się w re ali -
stycz nych por tre tach. 

Ko ri na Pierz cha ła uro dzi ła się w Ko -
by li nie, ale od kil ku na stu lat miesz ka
w Lesz nie. Ry sun kiem zaj mu je się hob by -
stycz nie od dwóch lat. Jest sa mo ukiem.
Two rzy re ali stycz ne por tre ty w ołów ku
oraz por tre ty eks pe ry men tal ne. 

Ce lem wy sta wy jest pro pa go wa nie
sztu ki i ar ty zmu wśród miesz kań ców re -
gio nu, a tak że pro mo cja dzia łań Gmin ne -
go Ośrod ka Kul tu ry w Ko by li nie oraz
mar ki „Kart ki do Szu fla dy”. 

Wśród prac wy ko na nych ołów kiem
nie bra ku je wy jąt ko wych dzieł wy ko na -
nych nie ty po wą tech ni ką – ma lo wa nych
na tu ral ny mi barw ni ka mi i wy koń czo nych
zło tą far bą. Go ście by li pod wra że niem,
a swo imi od czu cia mi chęt nie dzie li li się

z au tor ką prac. Nie za bra kło też kwia tów
i upo min ków. 

W imie niu ca łe go Gmin ne go Ośrod -
ka Kul tu ry gra tu la cje ar ty st ce zło ży ła An -
na Ro wic ka, sze fo wa pla ców ki. Ja ko że
Ko by lin jest czę ścią ży cia Ko ri ny Pierz cha -
ły, dla wie lu uczest ni ków wy sta wy by ła ona
swe go ro dza ju po dró żą w prze szłość. 

Pra ce moż na po dzi wiać w GOK -
-u przez naj bliż szy mie siąc.

OPRAC. (LE NA)

WYSTAWA

Ekspozycja wyjątkowych portretów
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W so bo tę w Ko by li nie przy uli cy
Strze lec kiej wy buchł po żar nie użyt -
ko wa ne go od dłuż sze go cza su bu -
dyn ku. Gę sty, czar ny dym był wi docz -
ny z kil ku na stu ki lo me trów. Stra ża cy
wal czy li z ży wio łem czte ry go dzi ny.
Na szczę ście w zda rze niu nikt nie
ucier piał. 

Zgło sze nie o po ża rze wpły nę ło do Sta -
no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta Po wia -
to we go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie oko ło go dzi ny 14.00. Na ak -
cję za dys po no wa no dwa za stę py z Jed nost -

ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
oraz po jed nym z jed no stek OSP Ko by lin,
OSP Za le sie Wiel kie i OSP Smo li ce. 

W chwi li przy by cia na miej sce pierw -
szych stra ża ków po żar był w peł ni roz wi -
nię ty. W pierw szej fa zie dzia łań
ra tow ni cy po da li dwa prą dy ga śni cze
w na tar ciu na pa lą cy się bu dy nek oraz
dwa prą dy w obro nie za gro żo nych obiek -
tów. Drew nia na kon struk cja da chu by ła
po kry ta pa pą, co sprzy ja ło szyb kie mu roz -
prze strze nia niu się ognia. 

Po przy by ciu ko lej nych za stę pów
oraz pod no śni ka hy drau licz ne go prze gru -

po wa no si ły i środ ki, by zwięk szyć in ten -
syw ność dzia łań ga śni czych. Dzię ki te mu
uda ło się ogra ni czyć roz prze strze nia nie
się po ża ru. Po tem stra ża cy przy stą pi li
do usu wa nia nie sta bil nych ele men tów
kon struk cyj nych i do ga sza li ukry te za rze -
wia ognia. 

Spraw dzo no też, czy w bu dyn ku nie
ma osób po szko do wa nych. Na szczę ście
obiekt był pu sty. Stra ża cy na bie żą co
spraw dza li bu dy nek ka me ra mi ter mo wi -
zyj ny mi, któ re po twier dzi ły li kwi da cję za -
gro że nia. Ak cja trwa ła czte ry go dzi ny. 

(AN KA)

KOBYLIN

Płonął nieużytkowany budynek
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18 czerw ca w Wy ga no wie (gmi -
na Ko by lin) w ha li pro duk cyj nej wy -
buchł po żar. Stra ża cy wal czy li z ży -
wio łem po nad pięć go dzin. Na szczę -
ście ni ko mu nic się nie sta ło.

Ogień ob jął wnę trze obiek tu o du żej
po wierzch ni oraz ma te ria ły pal ne, skła do -
wa ne tuż przy ścia nach ze wnętrz nych.
Na szczę ście był to dzień wol ny od pra cy
i we wnątrz ha li nikt nie prze by wał.

Na ak cję skie ro wa no sie dem za stę pów
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz po jaz dy ga śni cze z jed no stek
OSP z Ko by li na, Basz ko wa, Zdun, Za le sia
Wiel kie go, Smo lic, Wy ga no wa, Ku kli no wa
i Be nic. Pierw sze przy by łe na miej sce za -
stę py za sta ły po żar moc no roz wi nię ty.
Na miej sce za dys po no wa no więc ko lej ne
si ły, sys te ma tycz nie zwięk sza jąc in ten syw -
ność po da wa nia środ ka ga śni cze go. 

– Dzia ła nia utrud nia ły du ża in ten syw -
ność spa la nia ma te ria łów zgro ma dzo nych
we wnątrz ha li, sil ne za dy mie nie oraz wy -
so ka tem pe ra tu ra. W mo men cie do tar cia
na miej sce ko lej nych jed no stek łącz nie po -
da no sześć sku tecz nych prą dów ga śni czych
w na tar ciu na pa lą ce się wnę trze ha li oraz
ma te ria ły przy ścia nie ze wnętrz nej – in for -
mu je st. asp. Ma te usz Dy mar ski.

Na miej scu zor ga ni zo wa no za opa trze -
nie wod ne w opar ciu o po bli ską sieć hy -

dran to wą. Gdy opa no wa no sy tu ację po ża -
ro wą, do bu dyn ku wpro wa dzo no ro ty ga -
śni cze, któ re do ga sza ły ogień w róż nych
czę ściach ha li i ko or dy no wa ły usu wa -
nie  nad pa lo nych ma te ria łów na ze wnątrz.
Ha lę sys te ma tycz nie od dy mia no, sto su jąc
wen ty la cję nad ci śnie nio wą. 

Przed przy by ciem jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej je den z do mow ni -
ków pod jął pró bę ewa ku acji czę ści war to -
ścio we go mie nia, przez co od czu wał skut ki
od dzia ły wa nia wy so kiej tem pe ra tu ry i dy -
mów po ża ro wych. W związ ku z tym
udzie lo no mu kwa li fi ko wa nej pierw szej

po mo cy, ocze ku jąc na przy jazd służb me -
dycz nych. Po szcze gó ło wej dia gno sty ce
w ka ret ce po go to wia kie row nik Ze spo łu
Ra tow nic twa Me dycz ne go stwier dził, że
nie ma pod staw do ho spi ta li za cji.

Stra ża cy ro ze bra li zde for mo wa ną kon -
struk cję me ta lo wą, któ ra utrud nia ła do -
stęp do czę ści so cjal no -by to wej obiek tu,
usu nę li ma te ria ły skła do wa ne w pry zmach
na ze wnątrz i do ga si li za rze wia ognia, zlo -
ka li zo wa ne ka me rą ter mo wi zyj ną. Po pię -
ciu go dzi nach ak cja stra ży po żar nej
do bie gła koń ca.

(AN KA)

W czerw cu dla miesz kań ców gmi ny Kro to -
szyn udo stęp nio no dwa no we miej sca z za -
kre su ma łej ar chi tek tu ry. 

Jed no to si łow nia ze wnętrz na przy Wiej skim
Do mu Kul tu ry w Chwa li sze wie. Skła da się
z trzech urzą dzeń. Oprócz ich za ku pu oraz mon -
ta żu wy ko na no tak że utwar dze nie pod urzą dze -
nia mi i wy rów na no te ren wo kół obiek tu.

Z ko lei na ist nie ją cym te re nie re kre acyj nym
w Ko bier nie, gdzie miesz czą się plac za baw, si -
łow nia ze wnętrz na oraz wia ta re kre acyj na, za -
mon to wa ny zo stał be to no wy stół do te ni sa
sto ło we go, a te ren pod utwar dzo no.

Środ ki fi nan so we na re ali za cję tych za dań
po cho dzi ły z bu dże tu gmi ny Kro to szyn oraz fun -
du szu so łec kie go Ko bier na i Chwa li sze wa. 

(AN KA)

Na nie daw nej se sji Ra da Miej ska
w Zdu nach za ję ła się wy ko na niem
bu dże tu w ro ku 2021. Oce nio no je
po zy tyw nie, cze mu da no wy raz
w gło so wa niu w spra wie udzie le nia
ab so lu to rium bur mi strzo wi To ma -
szo wi Chu de mu. 

Uchwa łę w spra wie udzie le nia wło da -
rzo wi wo tum za ufa nia rad ni przy ję li jed -
no gło śnie. Póź niej przy szedł czas
na spra woz da nie z wy ko na nia bu dże tu
za 2021 rok wraz ze spra woz da niem fi -
nan so wym gmi ny. 

Osta tecz nie, po wszyst kich zmia nach
na prze strze ni ro ku, do cho dy wy nio -
sły 50 068 220,59 zł, na to miast wy dat -
ki – 52 513 201,80 zł. Bur mistrz Zdun
przy po mniał rad nym, co uda ło się zre ali -
zo wać w mi nio nym ro ku. 

Wy dat ki ma jąt ko we do ty czy ły m. in.
bu do wy ka na li za cji sa ni tar nej dla wsi Basz -
ków (718 355 zł), roz bu do wy wo do cią -
gów wiej skich (38 000 zł), prze bu do wy ul.
Mic kie wi cza (666 000 zł), prze bu do wy ul.
Łac no wej (1 186 000 zł), prze bu do wy dro -
gi gmin nej w Perzy cach (117 000 zł), prze -
bu do wy chod ni ków w miej sco wo ści
Basz ków (140 000 zł), prze bu do wy ul.
Mły nar skiej i Pod gór nej (279 000 zł), roz -
bu do wy mo ni to rin gu miej skie go (11 000
zł), re wi ta li za cji te re nów po prze my sło -
wych i zde gra do wa nych w Zdu nach

(6 178 000 zł), uno wo cze śnie nia ba zy dy -
dak tycz nej dla szkół pod sta wo wych w ra -
mach pro jek tu „La bo ra to ria Przy szło ści”
(92 000 zł), mon ta żu kli ma ty za cji bu dyn -
ku Przed szko la Pu blicz ne go (19 000 zł),
bu do wy ka na li za cji sa ni tar nej dla mia sta
Zdu ny – II etap (860 000 zł), mo der ni za -
cji i roz bu do wy miej skiej sie ci wo do cią go -
wej (275 000 zł), bu do wy i mo der ni za cji
PSZOK -u (104 000 zł), udzie lo nych do ta -
cji na do fi nan so wa nie kosz tów wy mia ny
sys te mów ogrze wa nia wę glo we go na no we,
eko lo gicz ne źró dła ogrze wa nia (90 000 zł),
bu do wy ścież ki edu ka cyj nej na pod da ne -
mu re kul ty wa cji skła do wi sku od pa dów
(90 000 zł), na kła dów na roz bu do wę in -
fra struk tu ry oświe tle nio wej (130 000 zł),
uło że nia kost ki bru ko wej przy świe tli cy
wiej skiej w Ko na rze wie (35 000 zł), bu do -
wy grzyb ka re kre acyj ne go przy świe tli cy
wiej skiej w Perzy cach (17 000 zł), mo der -
ni za cji to rów na krę giel ni (30 000 zł), za -
ku pu cią gni ka ogro do we go dla so łec twa
Cha chal nia (12 000 zł), bu do wy pla ców
spor to wo -re kre acyj nych w Zdu nach i Ko -
na rze wie (113 000 zł), bu do wy bo isk spor -
to wo -re kre acyj nych w Cha chal ni
i Basz ko wie (84 000 zł), opra co wa nia do -
ku men ta cji pod przy szłe in we sty cje
(125 000 zł). 

Rad ni jed no gło śnie udzie li li bur mi -
strzo wi ab so lu to rium. 

(LE NA)
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GMINA KROTOSZYN

Kolejne miejsca do rekreacji

ZDUNY

Radni pozytywnie ocenili
wykonanie budżetu
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WYGANÓW

Hala produkcyjna stanęła w ogniu



Po nad set ka ro we rzy stów przed kil -
ko ma dnia mi wzię ła udział w raj dzie
pro mu ją cym no wą ścież kę ro we ro -
wą, łą czą cą Kro to szyn z Roz dra że -
wem. Nie ste ty, tra sa ta ma już pew -
ne man ka men ty… 

W raj dzie uczest ni czy ły gru py re pre -
zen tu ją ce szko ły pod sta wo we w No wej
Wsi i Roz dra że wie, Ze spół Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 1 i Ze spół Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 2 w Kro to szy nie
oraz I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. H.
Koł łą ta ja w Kro to szy nie, kro to szyń ski od -
dział PTTK (klub Pe le ton), jak rów nież
chęt ni ro we rzy ści. 

Tra sa roz po czy na ła się przy po mni ku
ba ny, znaj du ją cym się obok kro to szyń skie -
go dwor ca i wio dła w więk szo ści no wą
ścież ką pie szo -ro we ro wą na od cin ku Kro -
to szyn -Roz dra żew. In we sty cja ta by ła re ali -
zo wa na przez Po wia to wy Za rząd Dróg
trzy eta po wo – ścież kę od Kro to szy na
do No we go Fol war ku oraz od Hen ry ko wa
do Roz dra że wa wy ko na no dzię ki wspar ciu
środ ków kra jo wych oraz przy współ fi nan -
so wa niu gmin, z ko lei ostat ni etap, No wy
Fol wark -Brzo za, to re ali za cja pro jek tu w ra -
mach Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020. 

Ro we rzy ści mo gli za po znać się z ta bli -
ca mi in for ma cyj ny mi, ulo ko wa ny mi

wzdłuż tra sy, któ re po ka zu ją hi sto rię kro -
to szyń skiej ko lei wą sko to ro wej. Rajd za -
koń czył się przy bu dyn ku daw nej sta cji
ko le jo wej w Roz dra że wie (dziś jest to bu -
dy nek pocz ty). Tam wójt Roz dra że wa Ma -

riusz Dy mar ski opo wie dział o dzie jach ko -
lei oraz o prze bu do wie ul. Dwor co wej
w Roz dra że wie. Na stęp nie wszy scy uda li
się do „Cha ty na Roz dro żu”, gdzie cze kał
na nich po czę stu nek.

Ma rze na Wi śniew ska, kie row nik Biu -
ra Pro mo cji i Roz wo ju w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Kro to szy nie, za pre zen to wa ła
apli ka cję, w któ rej znaj dzie my cie ka we tra -
sy ro we ro we, sieć ście żek, roz kła dy jaz dy
trans por tu pu blicz ne go oraz Kro to wer.
Z ko lei wa lo ry po wia tu kro to szyń skie go
przy bli żył ro we rzy stom An to ni Azgier,
a Grze gorz Śnie ciń ski z To wa rzy stwa Mi -

ło śni ków i Ba da czy Zie mi Kro to szyń skiej,
au tor ta blic przy ścież ce, opo wie dział o hi -
sto rii Kro to szyń skiej Ko lei Do jaz do wej.
Krzysz tof Je li now ski, dy rek tor Po wia to we -
go Za rzą du Dróg, mó wił na to miast o tech -
nicz nych kwe stiach, do ty czą cych bu do wy
ścież ki. 

Na za koń cze nie uczest ni cy raj du mo -
gli spraw dzić swo ją wie dzę w kon kur sie
dru ży no wym. Naj le piej spi sa ła się dru ży -
na nr 2 Szko ły Pod sta wo wej w Roz dra że -
wie. 

(LE NA)

Na bieżąco 5
KROTOSZYN-ROZDRAŻEW

Na rowerowym szlaku, czyli śladami bany

 
 

 
 

F
O

T
. 
S

z
y
m

o
n
 S

ik
o
ra

W mi nio ny czwar tek ko by liń scy rad -
ni jed no gło śnie udzie li li bur mi strzo -
wi To ma szo wi Le siń skie mu ab so lu -
to rium z ty tu łu wy ko na nia bu dże tu
za rok 2021.

W pierw szej ko lej no ści rad ni, za -
po znaw szy się z ra por tem o sta nie
gmi ny, jed no gło śnie przy ję li uchwa łę
w spra wie udzie le nia bur mi strzo wi
Ko by li na wo tum za ufa nia. Na stęp nie
wło darz od czy tał spra woz da nie rocz -
ne z wy ko na nia bu dże tu.  – Ra da miej -
ska okre śli ła do cho dy bu dże to we

w kwo cie 38 907 577,50 zł, na to miast
wy dat ki w wy so ko ści 40 297 895,50 zł.
De fi cyt bu dże to wy miał wy -
nieść 1 390 318 zł. Na prze strze ni ro ku
do ko ny wa no zmian bu dże to wych.
Osta tecz nie do cho dy zre ali zo wa no
w 103,39%, co da ło kwo -
tę48532864,85zł. Zko lei wy dat ki wy -
nio sły 42 415 427,84 zł, co sta no wi
po nad 94 pro cent pla nu. Do naj waż niej -
szych za dań in we sty cyj nych w 2021
ro ku na le ża ły bu do wa przed szko la
wraz z po miesz cze nia mi szko ły dla
edu ka cji wcze snosz kol nej w Smo li -

cach – 2 612 508,30 zł, utwar dze nie
dro gi gmin nej w Za le siu Wiel -
kim – 60 762 zł, do fi nan so wa nie
do prze bu do wy dro gi Ko by lin -Gór ka -
-Za le sie Ma łe z uwzględ nie niem ścież ki
pie szo -ro we ro wej – etap I – 824 000 zł,
z cze go 324 000 to do fi nan so wa nie
z rzą do we go fun du szu in we sty cji lo kal -
nych, Wiel ko pol ska Od no wa Wsi – tu -
taj sko rzy sta ły so łec twa Ła giew ni ki
i Za le sie Ma łe – 167 242 zł, do fi nan so -
wa nie z Urzę du Mar szał kow skie go wy -
nio sło 89 969 zł, za kup kost ki bru ko wej
i obrze ży do wy mia ny na wierzch ni

chod ni ków na te re nie gmi -
ny – 137 214,37 zł – wy mie niał bur -
mistrz To masz Le siń ski. 

Uchwa łę w spra wie udzie le nia
bur mi strzo wi ab so lu to rium rad ni
przy ję li jed no gło śnie. (LE NA)

Na bo isku spor to wym w Czar nym
Sa dzie zor ga ni zo wa no VIII Po wia to -
we Za wo dy Si ka wek Kon nych.
W zma ga niach ry wa li zo wa ło je de na -
ście dru żyn, w tym dwie ko bie ce.
Trium fo wa ły eki py z OSP Dą bro wa. 

W nie dzie lę, 19 czerw ca, nie mi ło sier -
ny upał wszyst kim bar dzo do skwie rał. Mi -
mo tak trud nych wa run ków dru ho wie da li
z sie bie wszyst ko. Spo śród dzie wię ciu dru -
żyn mę skich naj lep sza oka za ła się re pre zen -
ta cja OSP Dą bro wa (wy nik – 36,6).
Na po dium zna la zły się tak że OSP Basz ków
(38,5) i OSP Go ście jew (38,8). Ko lej ne

miej sca za ję ły OSP Ka niew (40,3), OSP Sul -
mie rzy ce (43,5), OSP Tom ni ce (47,5), OSP
Perzy ce (51,2), OSP Bo ża cin (55,8) i OSP
Grę bów (56). W ko bie cej ry wa li za cji pa nie
z OSP Dą bro wa (45) po ko na ły ry wal ki
z OSP Grę bów (49,3).

Za rząd Od dzia łu Miej sko -Gmin ne go
skła da po dzię ko wa nia za po moc w or ga ni za -
cji za wo dów gmi nie Koź min Wlkp., OSP
Koź min Wlkp., OSP Czar ny Sad, OSP Ka -
niew, OSP Go ście jew, OSP Bo rzę cicz ki, OSP
Wrot ków, Gmin ne mu Ze spo ło wi In sty tu cji
Kul tu ry oraz Gmin ne mu Ośrod ko wi Spor -
tu w Koź mi nie Wlkp., OSP Bo rzę ci ce, OSP
Mo kro nos i OSP Wał ków. (AN KA)

KOBYLIN

Absolutorium udzielone jednogłośnie

ZAWODY

Sikawki konne w Czarnym Sadzie

Na naszą redakcyjną skrzynkę otrzymaliśmy zdjęcia od Czytelnika zaniepokojonego
stanem technicznym nowej ścieżki. Udaliśmy się tam więc osobiście, aby to sprawdzić.
Faktycznie, na odcinku Nowy Folwark-Brzoza ścieżka nie wygląda najlepiej. Asfalt
„wypchnęły” rosnące roślinki, tworząc niebezpieczne dla użytkowników trasy
nierówności. Wiele do życzenia pozostawiają też obrzeża ścieżki. Kolejny bubel
inwestycyjny za publiczne pieniądze..?
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Ron nie Fer ra ri i Sta chur sky – kon -
cer ty tych ar ty stów przy cią gnę ły tłu -
my mi ło śni ków mu zy ki w róż nym
wie ku. Te go rocz ne Dni Zdun ob fi to -
wa ły w wie le atrak cji.

Po pan de micz nej prze rwie na sta dion
miej ski wró ci ło świę to mia sta, or ga ni zo wa -
ne przez Zdu now ski Ośro dek Kul tu ry
i gmi nę Zdu ny. Świę to wa nie roz po czę ło się
w so bo tę. Przed po łu dniem na or li ku od był
się Tur niej Gry w Pił kę Noż ną Dzie ci Przed -
szkol nych i Szkol nych. Przez kil ka go dzin
w „krwio bu sie” moż na by ło od dać krew. 

Pro gram sce nicz ny otwo rzył po kaz ta -
necz ny w wy ko na niu uczniów Szko ły Tań -
ca To wa rzy skie go Art of Dan ce. Na stęp nie
swo je ta len ty wo kal ne za pre zen to wa li
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Zdu -
nach. Wi dzo wie mo gli też wy słu chać kon -

cer tu gi ta ro we go Kac pra Bo ży kow skie go
oraz kon cer tu skrzyp co we go Zdu now skie -
go Ze spo łu Ka me ral ne go Ak cent, pro wa -
dzo ne go przez Gra ży nę i Sła wo mi ra
Mo raw skich. Do tań ca wi dow nię po rwa ła
Folk La dy, wy ko nu ją ca utwo ry in spi ro wa -
ne mu zy ką lu do wą. Przed uczest ni ka mi

im pre zy za pre zen to wał się rów nież ze spół
Re cep ta. 

Mło dzież w ocze ki wa niu na wy stęp
gwiaz dy wie czo ru skan do wa ła pseu do nim
swo je go ido la – Ron nie Fer ra ri, czy li Hu -
ber ta Kac per skie go – pol skie go pio sen ka -
rza i ra pe ra. Ka rie rę mu zycz ną roz po czął
od pu bli ko wa nia utwo rów na You Tu be.
Na po cząt ku by ły to co ve ry, a z cza sem au -
tor skie pio sen ki, któ re okre śla się ja ko po -

łą cze nie di sco po lo, hip -ho pu, mu zy ki fol -
ko wej i tech no. Zgro ma dzo na przed sce ną
pu blicz ność świet nie się ba wi ła, a na po -
cząt ku kon cer tu za śpie wa ła z ar ty stą je go
naj bar dziej zna ny utwór – „Ona by tak
chcia ła”. So bot nie świę to wa nie za koń czo -
no dys ko te ką w pia nie. 

Dru gi dzień im pre zy otwo rzy ły wy stę -
py dzie ci z Przed szko la Pu blicz ne go
w Zdu nach. Na stęp nie swo je umie jęt no ści
ta necz ne za pre zen to wa ła gru pa An cy -
mon ki. Na sce nie wy stą pi ły też ma lu chy
z Przed szko la Pa ra fial ne go w Zdu nach
oraz pod opiecz ni Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej w Zdu nach. Moż na by ło tak że po dzi -
wiać wy stę py gru py ta necz nej Gwiaz dy
oraz uczniów kla sy IIc SP w Zdu nach. 

Lu do wym brzmie niem ura czył słu -
cha czy ze spół Folk lor Bło nie. Na stęp nie

wy stą pi ła gru pa Mu zy ka Koń ca La ta. Du -
żym za in te re so wa niem cie szył się kon cert
lo kal ne go ze spo łu Ta cy Nie In ni. Gwiaz dą
nie dziel ne go wie czo ru był Sta chur sky,
a wła ści wie Ja cek Wła dy sław Łasz czok. To
pol ski pio sen karz wy ko nu ją cy mu zy kę
z po gra ni cza pop i dan ce, a tak że di sco po -
lo i mu zy ki klu bo wej. Wo ka li sta po rwał
tłum do wspól nej za ba wy. 

Przed zdu now ską wi dow nią za pre -
zen to wał się jesz cze Te atr In fer nal z pro gra -
mem „Gol den Ni ght”. Te go rocz ne
świę to wa nie za koń czo no za ba wą ta necz ną
z DJ -em Cup bla ke Mu sic. 

(LE NA)

ZDUNY

Gwiazdy porwały publiczność do zabawy

Kro to szyń ski park w piąt ko wy wie -
czór cof nął się do da le kiej prze szło -
ści – do cza sów sło wiań skich. Od by -
wa ło się tam bo wiem wy jąt ko we wy -
da rze nie – „Noc Ku pa ły”. 

Wie le atrak cji cze ka ło na miesz kań -
ców Kro to szy na w piąt ko wy wie czór
w par ku miej skim pod czas „No cy Ku pa ły”.
Pod na zwą tą kry je się sło wiań skie świę to,
zwią za ne z let nim prze si le niem Słoń ca,
ob cho dzo ne w cza sie naj krót szej no cy
w ro ku, któ ra przy pa da na 21-22 czerw ca. 

Uczest ni cy wy da rze nia mo gli zo ba -
czyć po ka zy fit ness oraz jo gi. Każ dy mógł
przy łą czyć się do ćwi czeń. Nie mo gło za -
brak nąć ple ce nia wian ków, któ re są sym -
bo lem „ku pal noc ki”. Od by ły się też
warsz ta ty z ro bie nia ta li zma nów.

Du żym za in te re so wa niem cie szył
się kram zie lar sko -książ ko wy „Wier szo -
ba ję dy”. Wy kład zie lar ski prze pro wa dzi -
ła Ka ta rzy na Geo r giou. Jest to
na uczy ciel ka z wie lo let nim ka na dyj skim
do świad cze niem oraz po et ka, po sia da ją -
ca ogrom ną wie dzę na te mat ziół, ich
wła ści wo ści i wy ko rzy sta nia. Opo wie -
dzia ła o wy bra nych ro śli nach, o tym, jak
je zbie rać, na ja kie do le gli wo ści mo gą po -
móc i w ja ki spo sób przy go to wy wać
z nich róż ne na pa ry, ma ści czy na lew ki.
Słu cha cze z ogrom ną cie ka wo ścią słu -

cha li pro wa dzą cej i chęt nie chło nę li cen -
ne in for ma cje. 

W trak cie „No cy Ku pa ły” dla zgro ma -
dzo nych wy stą pił ze spół Folk lor Bło nie. Ob -
cho dy sło wiań skie go świę ta zwień czy ło
po szu ki wa nie kwia tu pa pro ci. Jest to je den
z naj bar dziej wy ra zi stych ele men tów świę -

to jań skiej no cy. Kwiat pa pro ci bu dził cie ka -
wość Sło wian, bo wiem za kwi tał tyl ko raz
w ro ku, wła śnie pod czas prze si le nia let nie -
go. We dle le gend szczę śli we mu zna laz cy ów
„skarb” miał za pew nić bo gac two i do sta tek. 

Or ga ni za to rem „No cy Ku pa ły” był
Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry, (LE NA)

NOC KUPAŁY

Słowiańskie obrzędy w krotoszyńskim parku
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21 czerw ca roz strzy gnię to kon -
kurs pro mu ją cy te ma ty kę od na wial -
nych źró deł ener gii (OZE), zor ga ni zo -
wa ny przez sa mo rząd wo je wódz twa
wiel ko po lo we go. Au to rzy naj lep -
szych prac z sub re gio nu ka li skie go
zo sta li na gro dze ni. Wśród lau re atów
zna la zła się uczen ni ca Szko ły Pod -
sta wo wej w Bo rzę ci cach. 

Uro czy ste roz strzy gnię cie kon kur -
su „Czte ry po ry ro ku z OZE” od by ło
się w sie dzi bie Urzę du Mar szał kow -
skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
w Po zna niu. Wi ce mar sza łek Krzysz tof
Gra bow ski pod su mo wał prze bieg
przed się wzię cia, po gra tu lo wał uczest -
ni kom oraz wrę czył na gro dy lau re -
atom i wy róż nio nym. 

Dzie sią ta edy cja kon kur su skie ro -
wa na by ła do dwóch grup uczniów
szkół pod sta wo wych. Ucznio wie
klas IV -VI mie li przy go to wać pla kat,

a ucznio wie klas VII -VIII mu sie li roz -
wią zać test z za kre su od na wial nych
źró deł ener gii oraz wy ko nać pra cę
w for mie ka len da rza na 2023 rok.

– Od na wial ne źró dła ener gii to
wy zwa nie i przy szłość, przed któ ry mi
stoi mło dzież i przy szłe po ko le nia, aby
za spo ko ić za po trze bo wa nie na ener gię
nie zbęd ną ludz ko ści. Kon kurs or ga ni -
zo wa ny przez sa mo rząd wo je wódz twa
wiel ko pol skie go to oka zja do za po zna -
nia się z te ma ty ką do ty czą cą od na wial -
nych źró deł ener gii. Ucznio wie, bio rąc
udział w kon kur sie, ro bią pierw szy
krok do wzro stu świa do mo ści w kwe -
stii ochro ny śro do wi ska, in spi ra cji dal -
szych dzia łań zmie nia ją cych na sze
oto cze nie na mniej szko dli we i bar -
dziej zdro we. Edu ka cja naj młod szych
po ko leń w du chu ochro ny za so bów
i sta nu na szej pla ne ty oraz efek tyw ne -
go wy ko rzy sta nia al ter na tyw nych źró -
deł ener gii to jed no z naj waż niej szych

za dań sys te mu edu ka cji – oznaj mia
Krzysz tof Gra bow ski, wi ce mar sza łek
wo je wódz twa wiel ko pol skie go

W młod szej ka te go rii na kon kurs
wpły nę ły 33 pra ce, a ucznio wie
klas VII -VIII na de sła li ich 28. Ka pi tu -
ła kon kur so wa oce nia ła je pod ką tem
zgod no ści z te ma ty ką, stop nia trud no -

ści wy ko na nia, es te ty ki oraz po my sło -
wo ści. Łącz na war tość na gród przy -
zna nych lau re atom i szko łom
z sub re gio nu ka li skie go wy nio sła po -
nad 13,1 tys. zł.

W gro nie uczniów klas IV -
-VI trium fo wał Ma ciej Moż dża now ski
z kla sy V Szko ły Pod sta wo wej im. Ewe -

ry sta Est kow skie go w Mik sta cie, dru gie
miej sce za ję ła Zu zan na Rem bi szew ska
z kla sy IV Szko ły Pod sta wo wej nr 10
im. Ma rii Ko nop nic kiej w Ka li szu,
a trze cia lo ka ta przy pa dła Ju lii Pe st ce
z kla sy VI Szko ły Pod sta wo wej im. Sta -
ni sła wa Mi ko łaj czy ka w Bo rzę ci cach.
Po nad to wy róż nio no Ju lię Ma tusz kie -
wicz z kla sy V SP nr 10 w Ka li szu.

W star szej ka te go rii na trzech czo -
ło wych miej scach zna leź li się Mi ko łaj
Ku rza wa z kla sy VII Ze spo łu Szkół
w Wi ta szy cach, Kin ga Kli ber z kla -
sy VIII Szko ły Pod sta wo wej im. Ar mii
Kra jo wej w Skar sze wie i An na Bro -
dziak z kla sy VII SP w Mik sta cie. Wy -
róż nie nie tra fi ło do Ma cie ja Bal cer ka
z kla sy VII Ze spo łu Szkół w Opa to wie.

Po za tym Za rząd Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go przy znał na gro dy pie -
nięż ne dla szkół, z któ rych po cho dzą
lau re aci. Tak więc po 1000 zło tych
otrzy ma ły pla ców ki w Mik sta cie i Wi -
ta szy cach, po 700 zł – szko ły w Ka li szu
i Skar sze wie, a po 500 zł – w Bo rzę ci -
cach i Mik sta cie.

OPRAC. (AN KA)

KONKURS

Cztery pory roku z OZE
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21 czerw ca w Koź mi nie Wlkp. na te -
re nie bez do ty ko wej myj ni sa mo cho -
do wej do szło do pod pa le nia śmiet ni -
ka przez gru pę nie roz sąd nych osób.
Fir ma bę dą ca wła ści cie lem obiek tu
na gło śni ła spra wę w me diach spo -
łecz no ścio wych.

– Gru pa przy ja ciół po sta no wi ła sko -
rzy stać z na szej myj ni bez do ty ko wej. Gdy
kie row ca po jaz du mar ki Peu ge ot z ła two -
ścią usu wał brud ze swo je go po jaz du, je go
to wa rzy sze od da li li się od sta no wi ska my -
ją ce go, aby za czerp nąć odro bi ny po wie -
trza. Nie ste ty – na sku tek wspo mnia nej
już lek ko myśl no ści to wa rzy stwo wy rzu ci -
ło ża rzą ce się nie do pał ki do śmiet ni ka (i jak
są dzi my po prze ana li zo wa niu na grań – by -
li świa do mi ry zy ka za pło nu). Co by ło da -
lej, naj pew niej ła two się do my ślić – kosz
za czął się tlić, a na stęp nie wy buchł po żar.
Po zo sta łych Pań stwa pro si my o udo stęp -
nie nie te go po sta da lej ku prze stro dze, aby

uświa do mić in nym, że je den ma ły nie do -
pa łek mo że spo wo do wać już nie tak ma ły
po żar. Przy po mi na my, że obok kon te ne ra
tech nicz ne go myj ni znaj du je się po piel -
nicz ka – czy ta my w ko mu ni ka cie Cen -
trum Mo to ry za cyj ne go BO WIT – Aixam
Li gier Mi cro car. 

Fir ma na swo im pro fi lu opu bli ko wa -
ła zdję cia z ka mer mo ni to rin gu z prze bie -
gu ca łe go zda rze nia i zwró ci ła się z ape lem

do spraw ców o spo tka nie w ce lu bliż sze go
wy ja śnie nia szkód, któ re wy wo ła li. 

Zwró ci li śmy się do Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji wKro to szy nie zpy ta niem, czy po -
wyż sze zda rze nie zo sta ło zgło szo ne. Jak nam
po wie dzia no, funk cjo na riu sze usta li li per so -
na lia spraw ców, ale stro na po krzyw dzo na
nie zło ży ła wnio sku o ich ści ga nie. Do szło
bo wiem do po ro zu mie nia, w wy ni ku któ re -
go ma ją sa mi na pra wić szko dę. (FE NIX)

KOŹMIN WLKP.

Lekkomyślność może być początkiem tragedii

W mi nio ny week end mi ło śni cy ame -
ry kań skiej mo to ry za cji zje cha li
do Wro cła wia, 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 od by ła się 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.

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 pro mu je kla sycz ną,
ame ry kań ską mo to ry za cję w Pol sce i chce
ją oca lić od za po mnie nia. 

Na Ame ri can Cars Ma nii moż na by ło
spo tkać 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. We Wro cła wiu mie li śmy jed -
ną z nie wie lu oka zji w ży ciu, by zo ba czyć
te cu da. Głów nym ce lem Ame ri can Cars
Ma nii by ła oczy wi ście pro mo cja kul to wej,

ame ry kań skiej mo to ry za cji, ale or ga ni za to -
rzy nie za po mnie li o do dat ko wych atrak -
cjach. Na uczest ni ków zlo tu cze ka ły
bo wiem 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 czy mu zy ka na ży wo. 

Po nad to 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 zlo tu prze -
pro wa dzo no wiel ką ak cję cha ry ta tyw ną.

OPRAC. (AN KA)

MOTORYZACJA

Zlot amerykańskich pojazdów
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W dniach 23-24 czerw ca w Cen tral -
nej Szko le Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Czę sto cho wie od by ły
się XXXVIII Mi strzo stwa Pol ski
w Spo rcie Po żar ni czym. W dru ży nie
z Wiel ko pol ski zna leź li się stra ża cy
z KP PSP w Kro to szy nie. Eki pa z na -
sze go wo je wódz twa upla so wa ła się
na dzie sią tym miej scu.

Wiel ko pol skę re pre zen to wa li funk cjo -
na riu sze z Ko men dy Miej skiej PSP w Ka li -
szu, Ko men dy Po wia to wej PSP
w Ple sze wie oraz młod szy ognio mistrz
Szy mon Ku ja wa i star szy sek cyj ny Łu kasz
Ochnio z Ko men dy Po wia to wej PSP
w Kro to szy nie.

Pod czas dwu dnio wych zma gań stra ża -
cy ry wa li zo wa li w czte rech kon ku ren cjach.
Po żar ni czy tor prze szkód po le gał na prze -
bie gnię ciu 100 me trów i rów no cze snym
wy ko na niu ta kich czyn no ści jak po ko na nie
ścia ny, roz wi nię cie i po łą cze nie dwóch od -
cin ków wę ża po żar ni cze go W52, po ko na -
nie rów no waż ni oraz pod łą cze nie jed ne go
koń ca li nii wę żo wej do na sa dy roz dzie la cza,
a dru gie go do prą dow ni cy.

Jed ną z naj bar dziej wi do wi sko wych
kon ku ren cji by ło nie wąt pli wie wspi na nie
przy uży ciu dra bi ny ha ko wej. Każ dy za -
wod nik, trzy ma jąc dra bi nę ha ko wą, do bie -
gał do wspi nal ni i – za ci na jąc dra bi nę
o pa ra pet okna na po szcze gól nych kon dy -
gna cjach – wspi nał się na trze cie pię tro.

W szta fe cie 4 x 100 m z prze szko da mi
pierw szy za wod nik po ko ny wał do mek, bie -
gnąc po da chu, ko lej ny po ko ny wał ścia nę,
na stęp ny prze bie gał przez rów no waż nię, łą -
czył dwa wę że w li nię wę żo wą i pod łą czał
ją do roz dzie la cza, a ostat ni ga sił przy uży -
ciu ga śni cy prosz ko wej pa lą cą się ciecz.
Funk cję pa łecz ki peł ni ła prą dow ni ca.

Ćwi cze nie bo jo we wy ko ny wa ło z ko lei
sied miu stra ża ków, ma ją cych do dys po zy -
cji mo to pom pę, dwa od cin ki wę ża ssaw ne -
go W110, smok ssaw ny, trzy od cin ki wę ża
W75, czte ry od cin ki wę ża W52, roz dzie -
lacz, dwie prą dow ni ce. Dru ży na mu sia ła
zbu do wać li nię ssaw ną do usta wio ne go
obok mo to pom py zbior ni ka, li nię głów ną

i dwie li nie ga śni cze. Po za ję ciu sta no wisk
przez prą dow ni ków na le ża ło na peł nić 10-
li tro wy zbior nik wo dą po da wa ną przez
otwo ry na le wo we w tar czach.

Zwy cię ży ła re pre zen ta cja wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go. Wiel ko po la nie zo sta -
li skla sy fi ko wa ni na dzie sią tej lo ka cie.

OPRAC. (AN KA)

PSP

Krotoszyńscy strażacy na mistrzostwach Polski
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W Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro ni -
ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie zor ga -
ni zo wa no kil ka wy da rzeń zwią za nych
z Eu ro pej ski mi Dnia mi Ar che olo gii. 

Przez trzy dni bli sko 140 uczniów
szkół pod sta wo wych i po nad pod sta wo wych
wzię ło udział w bez płat nych za ję ciach mu -
ze al nych. Młod si mo gli do wie dzieć się,
czym jest ar che olo gia, po znać za sa dy
i przed miot pra cy ar che olo gów. Bra li też
udział w warsz ta tach po szu ki wa nia me ta li
za po mo cą wy kry wa cza w spe cjal nie na tę
oka zję przy go to wa nej pia skow ni cy.

Star si ucznio wie roz ma wia li nate mat ar -
che olo gii iskar bów wpo pkul tu rze – wksiąż -

kach, fil mach i grach kom pu te ro wych. Po -
nad to uczest ni czy li w warsz ta tach po szu ki -
wa nia sta no wisk ar che olo gicz nych zapo mo cą
kom pu te rów i smart fo nów.

14 czerw ca od był się otwar ty dla
wszyst kich „Wie czór z ar che olo gią”. Se ba -
stian Przy byl ski, ar che olog, pra cow nik
kro to szyń skie go mu zeum i ini cja tor
wzmian ko wa nych wy da rzeń, przy bli żył
uczest ni kom kwe stie zwią za ne z lo kal -
nym dzie dzic twem ar che olo gicz nym. Po -
sił ku jąc się te ma ty ką skar bów, omó wił
aspek ty praw ne, zwią za ne z po szu ki wa -
niem za byt ków i pro wa dze niem ba dań ar -
che olo gicz nych. 

(FE NIX)

MUZEUM

Spotkania z archeologią
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Ucznio wie klas IIIc i IVa Szko ły Pod -
sta wo wej nr 3 im. Ja na Paw -
ła II w Kro to szy nie w ma ju i czerw cu
bra li udział w pro jek cie edu ka cyj -
nym „eMO Cje w GŁO WIE”, do któ re -
go ma te ria ły zo sta ły opra co wa ne
przez UNI CEF Pol ska. 

Ce lem przed się wzię cia by ło kształ to -
wa nie świa do mo ści w za kre sie zdro wia
psy chicz ne go mło dzie ży oraz za pre zen to -
wa nie spo so bów dba ło ści o nie. Ucznio wie
za po mo cą ko mik su „Wspa nia ła Mei
i przy ja cie le” do wie dzie li się, jak chro nić
swo je zdro wie psy chicz ne. Uczy li się roz -

po zna wać zna ki, ja kie da ją nam cia ło
i mózg, kie dy do świad cza się róż nych
uczuć. Mia ło to na ce lu wy czu le nie mło -
dzie ży na to, że war to po pro sić o po moc
za ufa ną oso bę al bo sa me mu po dać ko muś
po moc ną dłoń. 

Zor ga ni zo wa no tak że spo tka nie ze
szkol ną pe da gog, któ ra opo wie dzia ła
o swo jej pra cy i wy ja śni ła, z ja ki mi pro ble -
ma mi mo gą zwra cać się do niej ucznio wie
oso bi ście bądź po przez wia do mo ści wrzu -
ca ne do spe cjal nej skrzyn ki, znaj du ją cej się
w świe tli cy szkol nej. Pod czas za jęć mło -
dzież wy ka zy wa ła się du żym za an ga żo wa -
niem i ak tyw no ścią. OPRAC. (LE NA)

SP NR 3 KROTOSZYN

W trosce o zdrowie psychiczne

Ka dra wy cho waw cza Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie uczest ni czy ła
w uro czy sto ściach z oka zji za koń cze -
nia ro ku szkol ne go 2021/22. Wy -
cho waw cy uda li się do współ pra cu -
ją cych pla có wek, że by po gra tu lo wać
pod opiecz nym prze brnię cia ko lej ne -
go eta pu kształ ce nia, pro mo cji
do klas wyż szych, a uczniom ostat -
nich klas – ukoń cze nia szko ły.

Uczest ni cy ze Szko ły Pod sta wo wej
z Od dzia ła mi Przy spo sa bia ją cy mi do Pra -
cy i Bran żo wej Szko ły I stop nia „Fa cho -
wiec” w Kro to szy nie przy by li ze

świa dec twa mi do Huf ca Pra cy, gdzie
na oso by szcze gól nie za an ga żo wa ne
w dzia łal ność jed nost ki cze ka ły dy plo my
i na gro dy. Mło dzie ży prze ka za no gra tu la -
cje i od czy ta no list od ko men dan ta głów -
ne go OHP – Mał go rza ty Zwier can.

– Za koń cze nie ro ku szkol ne go to za -
rów no dla was – uczniów, jak i dla
nas – wy cho waw ców – szcze gól ny i uro -
czy sty dzień. Pa mię taj cie jed nak, że ja ko
pra cow ni cy mło do cia ni ma cie obo wią zek
od by cia prak tyk w wa ka cje. Pod czas wa ka -
cyj ne go urlo pu za pra sza my też do ko rzy -
sta nia z ak cji „La to” i za jęć spor to wych,
ofe ro wa nych przez Hu fiec Pra cy w Kro to -

szy nie, a tak że do udzia łu w kon kur sach
mul ti me dial nych – zwró cił się do mło -
dzie ży wy cho waw ca Ar tur Grę da

Wy cho waw cy uczest ni czy li w za koń -
cze niu ro ku szkol ne go uczest ni ków ze
Szko ły Bran żo wej I stop nia w Ko by li nie
oraz w Odo la no wie, gdzie tak że uho no ro -
wa no mło dzież za ak tyw ne uczest nic two
w za ję ciach or ga ni zo wa nych przez hu fiec. 

W ostat ni dzień ro ku szkol ne go ka dra
HP 15-2 zło ży ła ser decz ne po dzię ko wa nia
za ca ło rocz ną współ pra cę dy rek to rom
szkół oraz sze fo wej Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Ko by li nie.

OPRAC. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Rok szkolny dobiegł końca

Czas wa ka cji to dla dzie ci okres
więk szej swo bo dy, wol no ści, po czu -
cia nie skrę po wa nia obo wiąz ka mi
szkol ny mi i – nie ste ty – czę sto czas
wol ny od nad zo ru do ro słych i od od -
po wie dzial no ści. A dla do ro słych?
Po li cja przy po mi na, że dla tych, któ -
rzy są ro dzi ca mi czy opie ku na mi, po -
wi nien to być to czas zwięk szo nej
kon cen tra cji na dziec ku – je go za in -
te re so wa niach, spo so bie spę dza nia
wol ne go cza su. 

Ma łe dzie ci po win ny być przed mio -
tem na szej szcze gól nej tro ski. Jed nym
z naj więk szych za gro żeń dla dziec ka,
zwłasz cza ma łe go, jest po zo sta wie nie go
bez opie ki. Brak uwa gi ro dzi ca lub opie ku -
na mo że ge ne ro wać nie bez piecz ne i tra -
gicz ne w skut kach wy da rze nia. Wie le
z nich to nie szczę śli we wy pad ki, ale też sy -
tu acje, w któ rych in ne oso by wy rzą dza ją
dziec ku krzyw dę. 

Wa ka cyj ne wy jaz dy czę sto sprzy ja ją
sy tu acjom, w któ rych ła twiej jest „za po -
dziać”  na szą po cie chę. Nie do puść do te -
go, aby ma łe dziec ko choć na chwi lę stra cić
z oczu, szcze gól nie w tak za tło czo nych
miej scach jak pla ża, ma so wa im pre za (fe -
sty ny, kon cer ty, im pre zy spor to we) czy ga -
le ria han dlo wa. Dziec ko po zo sta wio ne
na wet na krót ki czas bez opie ki  ro dzi ca czy
opie ku na mo że stać się ofia rą prze stęp stwa

bądź ulec groź ne mu w skut kach wy pad ko -
wi lo so we mu (wy pa dek ko mu ni ka cyj ny,
uto nię cie, utknię cie w nie bez piecz nym dla
nie go miej scu, ta kim jak stu dzien ka, głę -
bo ki rów, itp.).

Je śli w okre sie wa ka cyj nym je ste śmy
zmu sze ni wy na jąć do opie ki nad dziec -
kiem do tych czas ob cą dla nas oso bę, upew -
nij my się, że to ktoś god ny za ufa nia.
Sprawdź my re fe ren cje za trud nia nej opie -
kun ki, po ob ser wuj my, jak dziec ko za cho -
wu je się w jej to wa rzy stwie. Bądź my czuj ni
na wszel kie mo gą ce nas za nie po ko ić zmia -
ny w za cho wa niu na sze go dziec ka (strach
przed po zo sta niem z opie ku nem, zwięk -
szo na ner wo wość, płacz li wość, mo cze nie
się), po zo sta wia ne go pod opie ką wy na ję tej
przez nas oso by.

Czę sto, w róż nych kon tek stach, po ja -
wia się w na szych ustach żart – „kon tro la
naj wyż szą for mą za ufa nia”. Sfor mu ło wa -
nie to mo że bu dzić kon tro wer sje, jed nak
je śli wy stę pu je my w ro li ro dzi ca, to spo czy -
wa ją ca na nas od po wie dzial ność za dziec -
ko po win na być wy star cza ją cym po wo dem
do przy ję cia po sta wy za in te re so wa nia
i przy glą da nia się te mu, czym na sze ono się
zaj mu je, jak i z kim spę dza swój wol ny czas
i czy jest w tym wszyst kim bez piecz ne.

Du żym ry zy kiem dla star sze go dziec ka
jest też tra fie nie do gru py ró wie śni czej, po -
dej mu ją cej nie ak cep to wa ne spo łecz nie za -
cho wa nia – za to da ją cej wła śnie uwa gę,

za in te re so wa nie imoż li wość by cia kimś waż -
nym ido ce nio nym, czę sto zace nę speł nie nia
okre ślo nych wa run ków, np. do ko na nia kra -
dzie ży, roz bo ju czy się gnię cia poal ko hol inar -
ko ty ki. Okres wa ka cji, kie dy to cza su
wol ne go jest re la tyw nie wię cej niż za in te re -
so wa nia i kon tro li ze stro ny ro dzi ców, sprzy -
ja po szu ki wa niu te go ro dza ju re la cji.

Naj częst szym po wo dem za gi nięć star -
szych dzie ci i na sto lat ków są uciecz ki z do -

mów. Mo ty wa cją do uciecz ki dziec ka,
obok po czu cia bez rad no ści wo bec kon -
kret ne go pro ble mu, pró by uwol nie nia się
od nie go i złych emo cji z nim zwią za nych
(prze moc, mo le sto wa nie psy chicz ne i sek -
su al ne, upo ko rze nie, bie da, nie po wo dze -
nia mi ło sne, de pre sja), jest czę sto pró ba
zwró ce nia na sie bie uwa gi ro dzi ca. W ta -
kich przy pad kach uciecz ka to krzyk i wo -
ła nie o na szą uwa gę i za in te re so wa nie.

Nic nie za stą pi bez po śred nie go, szcze -
re go kon tak tu z dziec kiem, co dzien nej
uwa gi i roz mo wy. Po święć mu swój czas,
swo je za in te re so wa nie, okaż, że jest dla

Cie bie bar dzo waż ne. Roz ma wiaj ze swo -
im dziec kiem i bądź uważ nym słu cha -
czem. Wy ko rzy staj wa ka cyj ny czas
na za cie śnie nie wię zi ro dzin nych, na po -
pra wę re la cji za bu rzo nych w fer wo rze co -
dzien nych obo wiąz ków. Ro dzi ciel stwo to
przy wi lej, ale i rów nież ogrom na od po wie -
dzial ność. Nie za wiedź swo je go dziec ka,
nie po zwól, aby Two ją ro lę prze jął ktoś in -
ny – gru pa ró wie śni cza czy przy pad ko wo
po zna ne przez Two je dziec ko oso by. Ta ka
zna jo mość mo że oka zać się tra gicz na
w skut kach.

OPRAC. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Bądźmy odpowiedzialni w okresie wakacyjnym!

POLICJA PRZYPOMINA:
- małego dziecka nie zostawiaj bez opieki osoby dorosłej w domu

czy na podwórku
- zaopatrz dziecko w karteczkę ze swoim numerem

telefonu,  naucz je, aby swego imienia, nazwiska i miejsca
zamieszkania nie podawało obcym ludziom
- naucz dziecko rozpoznawać sytuacje dla niego groźne bez

budzenia w nim lęku
- naucz dziecko korzystać z telefonu - wyeksponuj w domu kartkę

z numerami telefonów  do najbliższych oraz alarmowymi,
poinstruuj, jak ma się zachować w sytuacji, która wzbudzi w nim
niepokój czy strach
- wyjaśnij dziecku, że  w sytuacjach problemowych ma prawo

głośno krzyczeć, wołać o pomoc, płakać
- szczególną uwagę zwracaj na dziecko w zatłoczonych miejscach

publicznych (supermarkety, imprezy plenerowe, itp.), trzymaj je za
rękę – pamiętaj, że to Ty masz pilnować dziecka, a nie ono Ciebie!
- wyjaśnij dziecku, że w razie zaginięcia powinno stać w miejscu i

czekać na Ciebie (opiekuna), ewentualnie zwrócić się o pomoc do
osoby dorosłej - najlepiej do policjanta, ochroniarza, sprzedawcy
sklepowego

- naucz dziecko, że  nie powinno rozmawiać z nieznajomymi,
przygotuj je na ewentualny kontakt z obcym, zwróć uwagę, że ma
zdecydowanie odmawiać, kiedy nieznajoma osoba pod
jakimkolwiek pretekstem je zaczepia (częstuje słodyczami,
proponuje „podwiezienie”); przestrzeż dziecko, że kiedy ktoś puka
do drzwi pod Twoją nieobecność, kategorycznie nie może
wpuszczać nikogo do domu
- naucz dziecko mądrze korzystać z Internetu, wyjaśnij, jakim

zagrożeniem jest podawanie obcym osobom swoich danych
kontaktowych; pokaż mu, że sympatyczny rówieśnik poznany w
sieci może być zupełnie kimś innym niż osobą, za którą się podaje;
uświadom dziecku, jak niebezpieczna może być anonimowość
obcych osób, poznanych tą drogą
- nigdy nie zezwalaj dziecku na podróżowanie autostopem
- staraj się poznać przyjaciół i znajomych dziecka, interesuj się tym,

jak i z kim spędza swój wolny czas
- nie bagatelizuj problemów swojej pociechy, nie pozwól, by brak

zainteresowania i wsparcia z Twojej strony ułatwił dziecku podjęcie
decyzji o ucieczce z domu
- reaguj, gdy widzisz dziecko w sytuacji problemowej, także wtedy,

gdy to nie Twoja latorośl.
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20 czerw ca w Ko by li nie od był się II Po -
wia to wy Kon kurs Po ezji Śpie wa nej
„Vo ice Po eti ca”. Mło dzi ar ty ści za chwy -
ci li swo imi wy stę pa mi. Wy da rze nie,

nad któ rym pa tro nat ob jął sta ro sta
kro to szyń ski, zor ga ni zo wa ła Szko ła
Pod sta wo wa w Ku kli no wie, we współ -
pra cy z Gmin nym Ośrod kiem Kul tu ry.

W ju ry za sie dli Mał go rza ta Zu cho -
wicz, Jo lan ta Ta da szak, Ma riusz Kaź mier -
czak i Łu kasz Przy by szew ski. Mło dzi wo -
ka li ści ry wa li zo wa li w dwóch ka te go -
riach – szkół pod sta wo wych oraz po nad -
pod sta wo wych. Ar ty ści po ka za li, że po ezja
śpie wa na nie jest im ob ca i ko mi sja kon -
kur so wa nie mia ła ła twe go za da nia. 

W młod szej ka te go rii zwy cię stwo
wy śpie wał so bie Da mian Woź niak (SP
w Zdu nach). Dru gie miej sce za ję ła Jo an -
na Łu czak (SP w Ko by li nie), a na trze cim
ex aequo zna la zły się Pa try cja Kla mec ka
(SP w Po go rze li) oraz Na ta lia Ba na szak
(SP w Bo rzę ci cach). Po nad to wy róż nie -
nie przy zna no Ad rian nie Zię tek (SP
w Ku kli no wie). 

Po śród uczniów szkół po nad pod sta -
wo wych bez kon ku ren cyj ne oka za ły się
dwie smo li czan ki, któ rym przy zna no ex
aequo pierw sze miej sce – Zu zan na Pła -
czek (ZSP nr 2 w Kro to szy nie) i Wik to ria
Łu ko wiak (I LO w Kro to szy nie). Na dru -
giej lo ka cie upla so wa ła się Wik to ria Ski ba
(ZSP nr 1 w Kro to szy nie), a na trze ciej Ka -
ro li na Kacz ma rek (ZSP w Koź mi nie
Wlkp.). (LE NA)

KOBYLIN

Pięknie śpiewali poezję

19 czerw ca w Ce ko wie ko ło Ka li sza
od by ła się Es tra da Folk lo ru. Im pre za
po łą czo na by ła z 20-le ciem Ze spo łu
Śpie wa cze go Ce ko wian ki. W wy da -
rze niu uczest ni czy li tak że ar ty ści
z po wia tu kro to szyń skie go.

Na sce nie es tra do wej za pre zen to wa ły
się ze spo ły z po łu dnio wej Wiel ko pol ski.
Wy stą pi ły Ce ko wian ki, Brze zi nian ki i Ja -
ni na Plich ta,  Ko rze nie wian ki,  Ale Bab -
ki  z Ko ściel ca,  Li sko wia nie, Ze spół
z Ko ci ny oraz Gło go wia nie. Nasz po wiat
re pre zen to wa ły Biad ko wian ki i Lu to gnie -
wia cy. 

Es tra dzie to wa rzy szy ły Tar gi Sztu ki Lu -
do wej, naktó rych moż na by ło po dzi wiać wy -
ro by haf ciar skie, ko ron kar skie, pa pie ro we czy
rzeź by z drew na. W tar gach uczest ni czył
Piotr Ba rań czak z Trze mesz na (gmi na Roz -
dra żew), któ ry sły nie z wy ro bów ze sło my.

Zwień cze niem im pre zy był fe styn ro -
dzin ny. Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły
Cen trum Kul tu ry i Sztu ki Ka li szu oraz
Cen trum Kul tu ry Spor tu i Re kre acji w Ce -
ko wie -Ko lo nii.

(AN KA)

FOLKLOR

Na ludową nutę
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19 czerw ca za wo da mi we Wron kach
roz po czął się cykl Sam sung Ri ver
Tria th lon Se ries 2022. Ko lej ny uda ny
start za no to wa ła Mo ni ka Jad czak,
któ ra by ła trze cia wśród ko biet.

Prócz Wro nek tria th lo ni ści w ra mach
cy klu ry wa li zo wać bę dą tak że w Go rzo wie
Wlkp., Ko ni nie, Ko le, Mię dzy cho dzie oraz
Unie jo wie. Za wod ni cy ma ją do wy bo ru
dy stan se 1/8IM oraz 1/4IM – in dy wi du al -
nie i w szta fe tach. Aby być skla sy fi ko wa -
nym w ca łym cy klu, na le ży wziąć udział
w co naj mniej czte rech z sze ściu im prez. 

Do ry wa li za cji na dy stan sie 1/8IM
przy stą pi ła Mo ni ka Jad czak, któ ra ze
star tu na start udo wad nia, że zna ko mi -
cie czu je się w tym spo rcie. Mi mo mło -
de go wie ku już ma na kon cie suk ce sy
w tej dys cy pli nie. Kro to szy nian ka i tym
ra zem spi sa ła się wy śmie ni cie, po ko nu -
jąc tra sę w cza sie jed na go dzi na, dzie -
więć mi nut i 52 se kun dy. Mo ni ka za ję ła
trze cie miej sce w open ko biet. War to
do dać, że prze gra ła z wie lo krot ną mi -
strzy nią Pol ski ama to rek, Na ta lią Kraw -
czyk.

(AN KA)

TRIATHLON

Monika na podium we Wronkach

Na 50-me tro wym ba se nie Term Mal -
tań skich w Po zna niu od by ły się Let -
nie Mi strzo stwa Okrę gu Wiel ko pol -
ski w Pły wa niu. Bar dzo do brze spi sa -
ła się Ju lia Bie law na. 

Za wo dy przy cią gnę ły 200 za wod ni -
ków i za wod ni czek z 20 klu bów, głów nie
z Wiel ko pol ski, ale tak że z Zie lo nej Gó ry,
Gło go wa czy Byd gosz czy. W ka te go rii

open ry wa li zo wa ła Ju lia Bie law na. Re pre -
zen tant ka KS Kro tosz zdo by ła brą zo wy
me dal na dy stan sie 200 m sty lem kla sycz -
nym, uzy sku jąc czas 3: 08,75. Bli sko po -
dium by ła tak że na 100 m sty lem
kla sycz nym z cza sem 1: 22,27, zaj mu jąc
czwar te miej sce, a tak że w wy ści gu
na 50 m sty lem kla sycz nym (35,66),
w któ rym do me da lu za bra kło jej za le d -
wie 0,11 se kun dy. (AN KA)

PŁYWANIE

Julia znów z medalem

Przed ostat ni, wy jąt ko wo upal ny
week end czerw ca był bar dzo in ten -
syw ny dla bie ga czy z po wia tu kro to -
szyń skie go. Przed sta wi cie le klu bów
z na sze go te re nu star to wa li bo wiem
w kil ku im pre zach spor to wych w róż -
nych za kąt kach kra ju. 

W so bo tę Iwo na Sob ko wiak z Kro to -
szyń skiej Gru py Bie go wej spró bo wa ła swo -
ich sił w Par kRun w Lesz nie, osią ga jąc tam
czas 32: 52. Z ko lei jej klu bo wy ko le ga, Ma -
ciej To biasz, ry wa li zo wał w To ru niu, gdzie
od by wa ła się Noc na Dy cha Ko per ni ka.
Nasz za wod nik do biegł do me ty z re zul ta -
tem 44: 03 i zo stał skla sy fi ko wa ny na 37.

lo ka cie. 
8. PKO Noc ny Wro cław Pół ma ra ton

zgro ma dził bli sko 8 ty się cy mi ło śni ków
bie ga nie. W tym gro nie zna leź li się przed -
sta wi cie le trzech klu bów z po wia tu kro to -
szyń skie go. Wit kow ski Run ning Te am
re pre zen to wa li Pa weł Kacz ma rek
(01: 52: 04), Agniesz ka Kacz ma rek
(01: 52: 48), Ma te usz Szcze pań ski
(01: 53: 01) i Kon rad Grze siak
(01: 55: 53). Z Kro to szyń skiej Gru py Bie -
go wej w sto li cy Dol ne go Ślą ska po bie gli Ja -
ro sław To rzec ki (01: 44: 30), Ra fał
By strow ski (01: 52: 24), Mo ni ka Do la ta
(02: 00: 03), Ma rek Ostój (02: 02: 58),
Ma ciej Ka ro lew ski (02: 03: 00). W pół ma -

ra to nie wzię li też udział bie ga cze KS Kro -
tosz – Pa tryk Kar wik (01: 27: 05), Ma rek
Jo cha niak (01: 46: 07), Da riusz Pocz ta
(01: 48: 54), Pa weł Bła żu tycz (01: 52: 45),
Krzysz tof Za rad niak (02: 00: 17), Jan Ja -
ru zel (02: 30: 49) oraz Piotr Ty czyń ski
(02: 36: 10). 

Po nad to re pre zen tan ci Kro to sza star -
to wa li w Grand Prix Do li ny Ba ry czy – Me -
mo ria le W. Grund man na i J. Wi zow skie go
w Żmi gro dzie oraz w Lot to Chal len ge
Gdańsk. Cze sław Sien kie wicz wal czył na -
to miast na Mi strzo stwach Pol ski Ma sters
w To ru niu, gdzie za jął pią te miej sce na dy -
stan sie 10 km oraz siód me w bie gu
na 5 km. (LE NA)

BIEGI

Na trasach w różnych częściach kraju
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11 czerw ca przed sta wi cie le UKS
Sho dan Zdu ny ry wa li zo wa li w In ter -
na tio nal Ka ra te Grand Prix Ma zo via
Ka ra te Cup w Zie lon kach ko ło War -
sza wy. Zdu no wia nie wy wal czy li łącz -
nie dzie więć me da li.

Im pre za przy cią gnę ła po nad pół ty -
sią ca ka ra te ków z Pol ski, Czech i Ukra iny.
Re pre zen tan ci Sho da na zdo by li dwa me -
da le w zma ga niach dru ży no wych i sie -
dem in dy wi du al nie, w re zul ta cie cze go
za ję li szó ste miej sce w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej klu bów. 

W ka ta dru ży no wym 10-13 lat
trium fo wał zdu now ski ze spół w skła dzie:

Mar ta Streu bel, Na ta sza Adam ska i Alek -
san dra Adam ska. Z ko lei w ka ta dru ży -
no wym 9 lat i młod sze naj lep sze oka za ły
się Alek san dra Adam ska, An na Cho ma
i Sa ra Bed na rek. 

Zło te krąż ki in dy wi du al nie wy wal czy -
li A. Adam ska (ka ta 10 lat) oraz Ja ro sław
Adam ski (ka ta ma sters), na dru gim stop -
niu po dium sta nę li Sa ra Bed na rek (ka ta 10
lat), An na Pau liń ska -Zie lon ka (ka ta ma -
sters C) i Eryk Szym czak (ku mi te 14-15
lat -57 kg), a brąz zdo by ły N. Adam ska (ka -
ta U’12) i M. Streu bel (ka ta U’14). 

Był to ostat ni start zdu now skich ka ra -
te ków przed wa ka cja mi.

(LE NA)

KARATE

Ekipa Shodana z dziewięcioma medalami

Igor Ham rol star to wał w II run dzie
Mię dzy wo je wódz kich Dru ży no wych
Mi strzostw Mło dzi ków 13 lat w Pły -
wa niu. We wszyst kich kon ku ren -
cjach in dy wi du al nych kro to szyń ski
pły wak po pra wił swo je re kor dy.

W Oświę ci miu ry wa li zo wa li za wod -
ni cy z wo je wództw dol no ślą skie go, opol -
skie go, ślą skie go, ma ło pol skie go
i pod kar pac kie go. W Ostrow cu Świę to -
krzy skim od by ły się za wo dy dla mło dzi -
ków z wo je wództw ma zo wiec kie go,
łódz kie go, świę to krzy skie go i lu bel skie go.
Z ko lei w Byd gosz czy star to wa li pły wa cy
z Wiel ko pol ski, Pod la sia oraz wo je wództw
za chod nio -po mor skie go, ku jaw sko -po mor -

skie go, po mor skie go i war miń sko -ma zur -
skie go. 

W trze ciej gru pie zna lazł się Igor
Ham rol, uczeń Szko ły Pod sta wo wej nr 4
im. Woj ska Pol skie go w Kro to szy nie, re pre -
zen tu ją cy UKS Ma ra toń czyk Ostrów
Wlkp. Uta len to wa ny pły wak dwu krot nie
wy stą pił w szta fe cie, a po nad to ry wa li zo -
wał w czte rech kon ku ren cjach in dy wi du -
al nych i w każ dej z nich usta no wił no wy
re kord ży cio wy. I. Ham rol za jął ósme miej -
sce na 100 m sty lem grzbie to wym
(1: 12,07), dzie wią te na 200 m tym sa -
mym sty lem (2: 38,25), dzie sią te
na 100 m sty lem mo tyl ko wym (1: 11,85)
i sie dem na ste na 100 m sty lem do wol nym
(1: 04,90). (LE NA)

PŁYWANIE

Rekordy życiowe Igora Hamrola
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W śro dę Piast Ko by lin udał się
do Śre mu, by zmie rzyć się z miej sco -
wą War tą w ostat niej ko lej ce se zo -
nu. Nie ste ty, nasz ze spół za koń czył
roz gryw ki wsty dli wą po raż ką. 

W po cząt ko wej fa zie me czu pod -
opiecz ni Krzysz to fa Ma tu sza ka mie li dwie
stu pro cen to we oka zje, któ rych nie wy ko -
rzy sta li, co – jak się póź niej oka za ło – sro -
dze się ze mści ło. Wy nik spo tka nia
otwo rzył w 33. mi nu cie Adam Wi śniew -
ski, któ ry naj przy tom niej za cho wał się
w po lu kar nym w za mie sza niu po do środ -

ko wa niu z rzu tu roż ne go. Kil ka mi nut
póź niej na 2: 0 pod wyż szył Bar tosz
Skrzyp czak. 

W dru giej od sło nie go spo da rze nie
mie li li to ści dla ry wa li. Ka mil Szy man de -
ra w krót kim cza sie ustrze lił hat trick,
a po jed nym tra fie niu do ło ży li Pa tryk
Słom czyń ski, Piotr Ja nic ki i Krzysz tof Ko -
złow ski. Ko by li nia nie od po wie dzie li tyl ko
ho no ro wym go lem Ja ku ba Smek ta ły. Tak
więc War ta wy gra ła 8: 1, de kla su jąc na szą
dru ży nę.

Piast za koń czył se zon z do rob kiem 39
punk tów. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Katastrofa na zakończenie sezonu
WARTA ŚREM – PIAST KOBYLIN 8:1

(2:0)
BRAMKI:
1:0 – Adam Wiśniewski (33)
2:0 – Bartosz Skrzypczak (40)
3:0 – Kamil Szymandera (60)
4:0 – Patryk Słomczyński (64)
5:0 – Kamil Szymandera (67)
6:0 – Kamil Szymandera (70)
6:1 – Jakub Smektała (72)
7:1 – Piotr Janicki (90)
8:1 – Krzysztof Kozłowski (92)
PIAST: Klejewski – Snela, A. Kurzawa, Wachowiak,
Szymanowski (70’ Jędrzejak), Smektała, 
M. Kurzawa (77’ Matuszak), Frąckowiak 
(45’ Kowalski), Gałczyński, Pacyński, Olikiewicz

Ostat ni mecz w tym se zo nie był nie -
zwy kle waż ny dla kro to szyń skiej
Astry. Po je dy nek z Ze fką Ko by la Gó -
ra de cy do wał bo wiem o po zo sta niu
w V li dze. Bez bram ko wy re mis za -
pew nił na szej dru ży nie utrzy ma nie.

Dla kro to szyń skich pił ka rzy by ło to
spo tka nie z ga tun ku tych o wszyst ko.
Ostat nio Astra mu sia ła zmie rzyć się z ko -
lej nym pro ble mem – bra kiem bram ka rza,
bo wiem obaj gol ki pe rzy do zna li kon tu zji.

Dzię ki trans fe ro wi me dycz ne mu mię dzy
słup ka mi na sze go ze spo łu w dwóch ostat -
nich kon fron ta cjach moż na by ło zo ba czyć
Ja ro sła wa Rey era, na co dzień gra ją ce go
w Tar cha lan ce Tar cha ły. 

Obie eki py chcia ły zwy cię żyć. Two rzy -
ły wie le do god nych sy tu acji, choć te
po stro nie Ze fki wy ni ka ły za zwy czaj z błę -
dów kro to szyń skich pił ka rzy lub z szyb -
kich kontr ata ków. Żad na ak cja jed nak nie
za koń czy ła się umiesz cze niem pił ki w siat -
ce i mecz za koń czył się bez bram ko wym re -

mi sem. Ta ki re zul tat, przy jed no cze snej
po raż ce Pia sta Cze ka nów z koź miń ski mi
Or ła mi, po zwo lił Astrze utrzy mać się
w V li dze. 

– Bar dzo trud ny fi zycz nie mecz, bio -
rąc pod uwa gę wa run ki po go do we, ale
i psy chicz nie – wal ka o po zo sta nie w V li -
dze. Moż na po wie dzieć, że był to zwy cię -
ski re mis. Dzię ku ję chło pa kom za wal kę
w tym i w każ dym in nym me czu. Nie za -
wsze wy cho dzi ło tak, jak by śmy chcie li, pa -
trząc na wy ni ki. Jed nak wo li wal ki nie
moż na im od mó wić. Dzię ku je my rów nież
Jar ko wi Rey ero wi za po moc mię dzy słup -
ka mi w dwóch ostat nich spo tka niach oraz
ki bi com za ten trud ny i na ła do wa ny emo -
cja mi se zon. Czas na od po czy nek, ła do wa -
nie ba te rii i za pla no wa nie przy szło ści
klu bu – pod su mo wa ła An na Kry stek, kie -
row nik Astry. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Astra zostaje w V lidze!

W so bo tę Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
po dej mo wał eki pę Pia sta Cze ka -
nów. Za cię ty po je dy nek wygrali
gospodarze, któ rzy za koń czy li se zon
na siód mym miej scu.

Mecz za po wia dał się cie ka wie, gdyż
ry wa le koź mi nian wal czy li o utrzy ma nie
w V li dze i po trze bo wa li zwy cię stwa.
Od po cząt ku więc sta ra li się ata ko wać i już

w 14. mi nu cie uda ło im się wyjść na pro -
wa dze nie po tra fie niu Paw ła Kro cza ka.
Miej sco wi od po wie dzie li dość szyb ko.
Krzysz tof Cza bań ski przy mie rzył z rzu tu
wol ne go i pił ka za trze po ta ła w siat ce. Jesz -
cze przed prze rwą gol ki per Pia sta mu siał
po raz dru gi ska pi tu lo wać, tym ra zem
po ude rze niu Oska ra Ma cie jew skie go
z rzu tu kar ne go, któ ry po dyk to wa ny zo stał
po fau lu na Ma te uszu Ka sprza ku. 

W dru giej od sło nie jed ni i dru dzy
stwa rza li so bie do god ne sy tu acje, ale wy -
nik 2: 1 utrzy my wał się nie mal do sa me go
koń ca. Nie mal, bo w 88. mi nu cie K. Cza -
bań ski po now nie za sko czył gol ki pe ra Pia -
sta strza łem z dy stan su. Go ście jesz cze
zdą ży li zmniej szyć roz mia ry po raż ki
za spra wą P. Kro cza ka, jed nak na wy rów -
na nie już za bra kło im cza su. Fru stra cja
spo wo do wa na spad kiem z V li gi wy wo ła ła
ostrą wy mia nę zdań wśród pił ka rzy Pia sta
tuż po ostat nim gwizd ku sę dzie go.

Or ły za koń czy ły se zon na siód mej po -
zy cji, z do rob kiem 43 punk tów.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orły na siódmym miejscu
BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP 

– PIAST CZEKANÓW 3:2 (2:1)
BRAMKI:
0:1 – Paweł Kroczak (14)
1:1 – Krzysztof Czabański (23)
2:1 – Oskar Maciejewski (40’ karny) 
3:1 – Krzysztof Czabański (88)
3:2 – Paweł Kroczak (92)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak (90’
Mucha), Konopka, Hajdasz, Maciejewski,
Nowakowski (88’ Ma. Borowczyk), Pacholski,
Kasprzak (67’ Kamiński), Konieczny (46’ Mi.
Borowczyk), Czabański, Namysłowski (67’ Rój)
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Na 32. Mi strzo stwach Pol ski w Lek -
kiej Atle ty ce Ma sters, któ re od by ły
się w To ru niu, Cze sław Rosz czak
zdo był czte ry me da le. To do bry pro -
gno styk przed mi strzo stwa mi świa ta
w fiń skim Tam pe re. 

Był to ostat ni start kon tro l ny miesz -
kań ca Ła giew nik (gmi na Ko by lin) przed tą
im pre zą. W To ru niu Cze sław Rosz czak ry -
wa li zo wał w czte rech kon ku ren cjach rzu -
to wych i w każ dej zna lazł się w ści słej
czo łów ce. 

W rzu cie mło tem re pre zen tant UKS
Olim pij czyk Po go rze la wy wal czył srebr ny
me dal z wy ni kiem 33,41 m (916 pkt.).
Lep szy od nie go był tyl ko Po lak z Ka na -
dy – Ma rek Gło wac ki. Nie dłu go po tem
lek ko atle ta z na sze go po wia tu mu siał wal -
czyć w rzu cie oszcze pem. – Bocz ny, sil ny
wiatr prze szka dzał w uzy ska niu do brych
wy ni ków, po nie waż oszczep wa żą cy 400
gra mów w ogó le nie chciał le cieć – mó wi
Rosz czak, któ ry w tej kon ku ren cji upla so -

wał się na trze ciej po zy cji z re zul ta -
tem 24,94 m (755 pkt.).

Jesz cze te go sa me go dnia nasz za wod -
nik mu siał ry wa li zo wać w pchnię ciu ku -
lą. – Nie wie le by ło cza su na przy go to wa nie
się do tej kon ku ren cji. Tym bar dziej cie szy
uzy ska ny wy nik, któ ry na mi strzo stwach
świa ta mo że dać na wet zło to – stwier dza
ła giew ni cza nin, któ ry w pchnię ciu ku lą nie
miał so bie rów nych i zdo był ty tuł mi -
strzow ski z wy ni kiem 12,15 m (1284 pkt.) 

Trzy me da le zdo by te te go dnia ma ją
szcze gól ny wy miar, al bo wiem wte dy wła -
śnie Rosz czak świę to wał 81. uro dzi ny. Tyl -
ko po zaz dro ścić for my!

Dru gi zło ty krą żek miesz ka niec Ła -
giew nik wy wal czył na za jutrz w rzu cie dys -
kiem. Rzu cił na od le głość 29,18 m (868
pkt.), uzy sku jąc re zul tat o bli sko pięć me -
trów lep szy od ko lej ne go za wod ni ka. 

W dniach 29 czerw ca -10 lip ca lek ko -
atle ta z po wia tu kro to szyń skie go star to wał
bę dzie w mi strzo stwach świa ta w Tam pe -
re. Trzy ma my kciu ki! (AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Dobra forma przed
mistrzostwami świata

ASTRA KROTOSZYN – ZEFKA
KOBYLA GÓRA 0:0

ASTRA: J. Reyer – Jankowski, D. Reyer (80’
Juszczak), Ishchuk (65’ Rebelka), Budziak,
Błażejczak, Czołnik, Brink, Motyl, Jędrkowiak
(65’ Skrzypniak), Goliński (25’ Mizerny)

F
O

T
. 
A

n
n
a
 K

ry
s
te

k


