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Uroczyste obchody. Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna przedszkola „Słoneczko” zaprasza wszystkich absolwentów, ich rodziców oraz „dobrodziejów” 
placówki na uroczyste obchody Roku Przedszkolaka. 

30 maja o godz. 17.00 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie odbędzie się uroczysty koncert Chóru Chłopięcego prof. S. Stuligrosza „Poznańskie 
Słowiki”. Następnie o godz. 18.00 odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia  w podziękowaniu za dar istnienia przedszkola.

(raf)

POD NASZYM PATRONATEM

Festyn w Siódemce
RADA Rodziców oraz dy-

rekcja Zespołu Szkół nr 1 z Od-
działami  Integracyjnymi im. H. 
Jordana w Krotoszynie (Parcelki)  
zaprasza na festyn „Żyjmy zdro-

wo i kolorowo”, który odbędzie 
się w sobotę, 23 maja, od godz. 
17.00 na terenie szkoły.

(raf)

- pokaz kolorowej mody w wykonaniu uczniów kl. O - III SP,
- prezentacje kl. IV - VI zachęcające do jedzenia warzyw i  owoców,
- konkurs na najciekawszy pojazd „Dostawczak do Wawrzyniaka” kl. I - III gimnazjum,
- piosenki, tańce i zabawy w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego „Gama”,
- wiersze recytowane przez uczniów klas I - III SP,
- pokaz formacji tanecznej „Show Dance”
Całość programu festynu organizuje i prowadzi szkolny teatr „Bez Sceny”

W programie

MOTORY

Na stałe w szeregach 
Blue Knights

OD 15 do 17 maja w Kazi-
mierzu Dolnym nad Wisłą miało 
miejsce otwarcie sezonu moto-
cyklowego przez Oddział I Blue 
Knights Poland z siedzibą w Ra-
ciborzu. 

Wśród siedmiu kandydatów 
mianowanych na członków sta-
łych Blue Knights Poland znalazł 
się krotoszynianian.

Do grona „błękitnych ryce-
rzy” dołączył Jacek Piechota 
– dotychczasowy kandydat.

Uroczystości przewodniczył 
Prezydent Oddziału I – Dariusz 
Górski. On również dokonywał 
aktu mianowania. Zaprzysięże-
nie odbyło się w obecności pozo-
stałych władz Oddziału I tj. vice 
Prezydenta Sergiusza Hadrycha 
i Sekretarza Waldemara Dobro-
wolskiego.

Uroczystość odbyła się pod 
patronatem i w obecności za-
stępcy burmistrza - Macieja Żu-
rawieckiego.  

Mianowani „rycerze” otrzy-
mali okolicznościowe certyfi katy 
oraz legitymacje klubowe.

Od tego czasu nowo miano-
wani mają prawo nosić klubowe 
„niebieskie” kamizelki wraz z in-
sygniami „policyjnych błękitnych”

Przypomnijmy. Blue Knights 
jest międzynarodowym motocy-
klowym klubem stróżów prawa, 
który narodził się w Stanach 

Zjednoczonych. Klub na całym 
świecie wspomaga pomocą fi -
nansową dzieci, szczególnie 
chore na raka i serce, dając im w 
ten sposób, w miarę możliwości, 
szansę na dłuższe i szczęśliwe 
życie. Członkowie klubu starają 
się żyć godnie i uczciwie, tym 
samym szczycąc się hasłem 
„RIDE WITH PRIDE” – JEDŹ Z 
DUMĄ. Celem zrzeszenia jest 
zapewnienie wzajemnej pomocy, 
promowanie i rozwijanie sportu 
motocyklowego oraz bezpiecznej 
jazdy motocyklem, służba w inte-
resie właścicieli i użytkowników 
motocykli, promowanie przykła-
dem bezpiecznej jazdy i czerpa-
nia radości z jazdy motocyklem, 
pielęgnowanie ducha braterstwa 
między stróżami prawa a spo-
łeczeństwem. Klub jest na swój 
sposób elitarny, gdyż przy ca-
łej swej masowości może mieć 
członków wyłącznie spośród lu-
dzi, którzy mają obowiązek strzec 
przestrzegania prawa wśród 
społeczeństwa. Dotyczy to więc: 
policji, straży granicznej, CBŚ, 
ABW, czyli tych, którzy noszą 
broń i kajdanki, mogą ich użyć 
dla ochrony innych ludzi. Natu-
ralnie, muszą też być motocykli-
stami, co ich łączy silniejszymi 
więzami, dużo mocniejszymi niż 
noszone przy paskach kajdanki.                                 
(mel)

Podczas mianowania na stałego członka Blue Knights – Jacka 
Piechoty.

RAPORT PRASY

Pierwsze picie 
w domu
Kto najczęściej podaje dziecku alkohol? Kiedy nasza pociecha wyra-
bia nawyk picia procentów? Czy narkotyki to problem Krotoszyna?

JUŻ podczas najbliż-
szych spotkań radnych 
powiatowych temat pro-
blemów uzależnień, w tym 
alkoholizmu i narkomanii, 
będzie poruszany. PRASA 
jednak postanowiła spraw-
dzić, jak sytuacja wygląda 
w całym powiecie, gdzie 
najczęściej dzieci mają do 
czynienia z alkoholem, i 
czy narkotyki pojawiają 
się na szkolnych boiskach.

Alkohol i dzieci
Picie alkoholu w szko-

łach to zjawisko margi-
nalne, tak przynjamniej 
twierdzi policja. Również 
młodzież to potwierdza. 
- Alkohol w szkole nie jest 
mile widziany – bo przede 
wszystkim go czuć – tłuma-
czy Kasia*, ubiegłoroczna 
maturzystka. 

 Okazuje się, że mło-
dzi, a nawet dzieci sięgają 
po alkohol, jednak poza 
terenem szkoły. - Takich 
sytuacji mamy dużo – wy-
jaśnia Włodzimierz Szał 
z Komendy Powiatowej 
Policji w Krotoszynie. 
- Porównując ten rok do 
ubiegłego, mamy już wię-
cej zgłoszeń – podkreśla. 
Według policji picie piwa, 
wódki czy innych trunków 
wynika przede wszystkim 
z braku nadzoru rodziców. 
Co ważne, funkcjonariusze 
w Krotoszynie zatrzymują 
małolatów nie tylko z pato-

logicznych rodzin, ale co-
raz częściej również z tzw. 
„dobrych rodzin”. 

 - Moim zdaniem sami 
rodzice przyczyniają się do 
tego, że dzieci sięgają po 
alkohol – mówi W. Szał. - 
Lampka szampana na imie-
ninach u cioci, odrobina 
wina na rodzinnej imprezie 
– wszystko to powoduje, 
że dziecko nabiera chęci 
i pobudza swą ciekawość. 
Niektórzy twierdzą nawet, 
że podanie dziecku bez-
alkoholowego szampana 
to pierwszy błąd wycho-
wawczy. Dziecko bowiem 
wynosi tego typu nawyki z 
domu i czeka, by na impre-
zach podnieść kieliszek z 
napojem – nawet jeśli jest 
bez alkoholu.

Narkotyki 
dobrze ukryte
Mimo że szkoły orga-

nizują pogadanki i specjal-
ne spotkania, na których o 
zgubnych skutkach brania 
narkotyków mówi się czę-
sto godzinami, to jednak 
problem istnieje. I choć 
policja twierdzi inaczej, to 
uczniowie krotoszyńskich 
szkół uważają, że nie ma 
problemów ze zdobyciem 
środków odurzających. 
Często więc o tym, że obok 
szkoły można dostać amfę 
czy „gandzię”, wiedzą 
wszyscy, tylko nie dyrek-
cja, nauczyciele i policja...

 - Wystarczy wejść w 
odpowiednie środowisko – 
tłumaczy PRASIE Tomek*, 
który jest uczniem drugiej 

klasy jednej z krotoszyń-
skich szkół ponadgimna-
zjalnych. - Większość chce 
spróbować, poczuć, jak to 
jest na lekcji po „maryś-
ce”. Z kolei w innej szkole 
w Krotoszynie niektórzy 
noszą przy sobie tzw. lufki. 
- Zawsze może nadarzyć się 
okazja – śmieje się Kasia. 

 Problem z narkoty-
kami – a w szególności z 
amfetaminą – pojawia się 
tym częściej, im częściej 
są egzaminy (konkursy, 
olimpiady, matura). - To 
polega na tym, że kumpela 
mówi, że po amfi e nauczy-
ła się wszystkiego bez pro-
blemu – tłumaczy PRASIE 
Kasia. - Nie wspomina 
o tym, że potem miała 
„zjazd”. Dlatego sięgasz 
po ten narkotyk, bo skoro 
ona mogła, to czemu nie ja. 
To ludzka ciekawość. No i 
cena kusi. Kupno amfy to 
wcale nie jest duży wyda-
tek – dodaje. 

Uczniowie podkre-
ślają, że potrafi ą kryć się 
ze swoimi słabościami. 
Nauczyciele często nie 
wiedzą, jak sprawdzić, czy 
są pod wpływem. A udział 
w konferencji bądź progra-
mie edukacyjnym, które 
organizuje się – z myślą o 
nich – co może narkotyk 
czy alkhol - dla wielu jest 
po prostu niezłą zabawą.

* na prośbę osób 
wypowiadających imiona 

zostaly zmienione

Monika Kalisz-Hnatów
monika@prasalokalna.pl

KOBYLIN

Drogowe sprawy
NA XXIX sesji Rady Miej-

skiej w Kobylinie gościł Krzysztof 
Jelinowski, dyrektor Powiato-
wego Zarządu Dróg. Nie mogło 
zatem zabraknąć pytań ze strony 
radnych odnośnie dróg powiato-
wych na terenie gminy Kobylin. 
K.Jelinowski starał się wyjaśnić 
wszelkie wątpliwości, ale – jak 
wiadomo – w kwestii dróg nie 
sposób udzielić odpowiedzi, któ-
re by usatysfakcjonowały wszyst-
kich niezadowolonych. 

Dyrektor Jelinowski ponad-
to poinformował radnych, jakie 
remonty drogowe Powiatowy 
Zarząd Dróg zamierza zrealizo-
wać jeszcze w tym roku. I tak 
od początku maja trwa łatanie 
dziur na drogach powiatowych w 
gminie Kobylin. Trwa także prze-
budowa drogi na 230-metrowym 
odcinku w Rębiechowie. Ponadto 
pod koniec maja ma być poło-
żona nawierzchnia na odcinku 
w Łagiewnikach. Na czerwiec z 

kolei zaplanowano powierzch-
niowe utrwalenie dróg na odcin-
ku od Ochli do Łagiewnik oraz 
w Starkówcu, a także naprawę 
niedrożnego przepustu w Zalesiu 
Wielkim. Jak powiedzieł dyrektor 
PZD – jest także szansa na to, że 
we wrześniu zrobiony zostanie 
chodnik na ulicy Kolejowej w Ko-
bylinie. Jednak ta inwestycja to 
– póki co – nic pewnego. 

(anka)        

ZDUNY
Sprawne 
hydranty

Z POCZĄTKIEM wiosny i 
zbliżających się upalnych i su-
chych dni w gminie Zduny został 
sprawdzony stan techniczny hy-
drantów. - Strażacy z Zarządu 
Miejsko-Gminnego Oddziału 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Zdunach wraz z pracownikami 
sieci wodociągowej przeprowa-
dzili inspekcję  stanu techniczne-
go hydrantów na terenie gminy 
- mówi Andrzej Figlak, prezes 
OSP Zduny. Kontrola wypadła 
pomyślnie. - Obecnie wszystkie 
hydranty na terenie gminy są 
sprawne i wydajne - zapewnia 
A. Figlak. W Zdunach spraw-
dzono 60 hydrantów. Znacznie 
mniejsza liczba tych urządzeń 
znajduje się w sołectwach. Na 
przykład w Chachalni jest ich 12, 
w Bestwinie - 7, a w Rudzie - 8. -  
Hydranty, które podczas inspekcji 
okazały się niesprawne, zostały 
albo całkowicie zdemontowane, 
albo wymienione na nowe urzą-
dzenia. Zamontowaliśmy nowy 
hydrant w Bestwinie. W Rochach 
dotychczasowy hydrant znajdują-
cy się w ziemi, został zamieniony 
na urządzenie stojące - wyjaśnia 
prezes.

(ala)

W Konarzewie wymieniono 
dwa hydranty przy blokach 
mieszkalnych. 

ZDUNY
Artyści 
z DPS-u

W OSTATNIM dniu Tygo-
dnia Bibliotek, 15 maja, w Fi-
lii Bibliotecznej w Baszkowie 
odbyło się kolejne spotkanie z 
mieszkańcami Domu Pomocy 
Społecznej w Baszkowie. Ze 
względu na panującą porę roku 
nosiło tytuł: „Idzie wiosna, idzie 
lato - czekaliśmy tylko na to!” 
Pensjonariusze - osoby w róż-
nym wieku - aktywnie uczest-
niczyli w zajęciach, które były 
urozmaicone i utworami o te-
matyce wiosenno-letniej. Na 
zakończenie wspólnie, przy 
dźwiękach poloneza, stworzyli 
piękną, wiosenną, kolorową łąkę.
Atmosfera na spotkaniu jak za-
wsze była ciepła i pełna humoru.

(ala)
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