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STRAŻ POŻARNA

Promesy 
dla jednostek 
OSP

LEKKA ATLETYKA

Trzy srebra 
na mistrzostwach kraju Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 16
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Nie trzeź wy oby wa tel Gru zji, miesz ka -
ją cy na te re nie po wia tu kro to szyń -
skie go, uszko dził co naj mniej 24 sa -
mo cho dy na par kin gu przy ul. Mah -
le. Męż czyź nie mo że gro zić do pię ciu
lat po zba wie nia wol no ści.

– O go dzi nie 6.15 dy żur ny Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie otrzy mał
zgło sze nie ouszko dze niu po jaz du napar kin -
gu przy ul. Mah le. Pa trol in ter wen cyj ny, któ -
ry udał się na miej sce zda rze nia, usta lił, iż
uszko dzo nych jest co naj mniej kil ka na ście

sa mo cho dów – po in for mo wał Piotr Szcze -
pa niak, ofi cer pra so wy KPP w Kro to szy nie. 

Po spraw dze niu na grań z mo ni to rin -
gu funk cjo na riu sze wy ty po wa li spraw cę,
któ re go za trzy ma no nie dłu go po tem. Oka -
za ło się, iż czy nu do ko nał 30-let ni oby wa -
tel Gru zji, miesz ka ją cy na te re nie po wia tu
kro to szyń skie go, bę dą cy pod wpły wem al -
ko ho lu. Umiesz czo no go w po li cyj nym
aresz cie. 

– Do chwi li obec nej (czy li do 13 lip -
ca – przyp. red.) zgła sza ją się po krzyw dzo -
ne oso by. Od każ de go przyj mo wa ne są

za wia do mie nia o po peł nie niu prze stęp -
stwa. Na tę chwi lę usta lo no, iż męż czy zna
uszko dził co naj mniej 24 sa mo cho dy. Po -
jaz dy ma ją po ury wa ne lu ster ka oraz za ry -
so wa ną po wło kę la kier ni czą – po wie dział
P. Szcze pa niak. 

Pó ki co łącz ne stra ty osza co wa no
na 29 ty się cy zło tych. Gdy już ze bra ne zo -
sta ną wszyst kie ma te ria ły w spra wie, męż -
czy zna praw do po dob nie usły szy za rzu ty
uszko dze nia mie nia. Za ten czyn Ko deks
kar ny prze wi du je ka rę do pię ciu lat po zba -
wie nia wol no ści. (LE NA)

Aktualności2 WTOREK, 19 LIPCA 2022

W Urzę dzie Mar szał kow skim Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go w Po zna niu
pod pi sa no umo wę na do fi nan so wa nie
utwo rze nia trzech zie lo nych przy stan -
ków au to bu so wych na te re nie Kro to -
szy na. Za da nie zo sta nie zre ali zo wa ne
w ra mach pro gra mu „Błę kit no -zie lo ne
ini cja ty wy dla Wiel ko pol ski”. 

Do pro gra mu przy stą pić mo gły sa mo -
rzą dy z Wiel ko pol ski, z wy jąt kiem miast
na pra wach po wia tu. Do fi nan so wa nie ob -
ję to głów nie ini cja ty wy ma ją ce na ce lu za -
cho wa nie i zwięk sze nie te re nów zie lo nych,
po pra wę ja ko ści wód, wy ko rzy sta nie
na więk szą ska lę od na wial nych źró deł
ener gii czy eli mi na cję za nie czysz cze nia
śro do wi ska. 

W urzę dzie mar szał kow skim Kro to -
szyn re pre zen to wa li bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek oraz skarb nik Grze gorz Ga lic -
ki. Nasz gmi na otrzy ma ła do ta cję w kwo -

cie 49 500 zł. Kro to szyń ski pro jekt bę dzie
re ali zo wa ny w ob rę bie ulic Pia stow skiej,
Ma ły Ry nek oraz Mic kie wi cza. W ra mach
przed się wzię cia wy re mon to wa ne zo sta ną
dwa ist nie ją ce przy stan ki przy ul. Mic kie -
wi cza i Ma ły Ry nek, a po nad to bę dą upięk -
szo ne po przez ob sa dze nie ich
wie lo let ni mi ro śli na mi. Wia ta przy ul. Pia -

stow skiej bę dzie wy ko na na od pod staw
i wy po sa żo na w po ra sta ją cy tra wą dach.
Wo kół przy stan ków, któ re bę dą po sia dać
zie lo ne ścia ny – pa ne le z blusz czu, sta ną
do ni ce i po sa dzo no bę dą róż no rod ne ro śli -
ny, m. in. tra wy ozdob ne, la wen da czy szał -
wia. Cał ko wi ty koszt in we sty cji sza cu je się
na oko ło 75 000 zł. OPRAC. (LE NA)

KROTOSZYN

Powstaną zielone przystanki
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KROTOSZYN

Niszczył pojazdy na parkingu
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Sie dem jed no stek Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej z po wia tu kro to szyń skie -
go otrzy ma ło pro me sy w ra mach
„Ogól no pol skie go pro gra mu fi nan so -
wa nia służb ra tow ni czych”. Uro czy ste
wrę cze nie od by ło się 13 lip ca na pla -
cu przed Ko men dą Miej ską Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Ko ni nie.

Or ga ni za to rem uro czy sto ści był
Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Po -
zna niu. Z tej oka zji do Ko ni na
przy by li m. in. se kre tarz sta nu w Mi -
ni ster stwie Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi – Ry szard Bar to sik, po sło wie
Mar ta Ku biak, Ka ta rzy na Sój ka, Wi -
told Czar nec ki, Zbi gniew Do la ta, Le -
szek Ga lem ba, To masz Ław ni czak,
Jan Mo siń ski, Mar cin Po rzu cek, Bar -
tło miej Wró blew ski, dy rek tor biu ra
se kre ta rza Ko mi te tu Ra dy Mi ni strów
ds. Bez pie czeń stwa Na ro do we go
i Obron nych Zbi gnie wa Hof f man -
na – Jo an na La cho wicz, dy rek tor biu -
ra eu ro po seł An dże li ki
Moż dża now skiej – An na Lis, za stęp -
ca ko men dan ta głów ne go PSP – nad -
bryg. Ar ka diusz Przy by ła, wo je wo da
wiel ko pol ski Mi chał Zie liń ski, za stęp -
ca pre ze sa Za rzą du Na ro do we go Fun -

du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej – Sła wo mir Ma zu rek,
wiel ko pol ski ko men dant wo je wódz ki
PSP – nad bryg. Da riusz Mat czak,
wraz z za stęp cą – bryg. To ma szem
Gre la kiem, ko men dan ci PSP oraz
przed sta wi cie le OSP z te re nu wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go.

Jed nost ki OSP Koź min Wlkp.,
OSP Roz dra żew, OSP Kro to szyn, OSP
Rosz ki i OSP Lu to gniew otrzy ma ły  pro -
me sy na do fi nan so wa nie za kup sprzę tu
ra tow ni cze go i wy po sa że nia, na to miast
OSP Zdu ny i OSP Ku kli nów do sta ły
pro me sy na do fi nan so wa nie za ku pu sa -
mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze go. 

Przy oka zji nad bryg. Da riusz Mat -
czak i bryg. To masz Gre lak wrę czy li
oko licz no ścio we me da le Ko men dy
Wo je wódz kiej PSP w Po zna niu dla Jo -
lan ty Ra taj czak – pre zes WFO ŚiGW,
Alek san dry Dur kow skiej – wi ce pre zes
WFO ŚiGW, Sła wo mi ra Ma zur ka – za -
stęp cy pre ze sa Za rzą du NFO ŚiGW.

W 2022 ro ku, dzię ki po mo cy fi -
nan so wej WFO ŚiGW oraz NFO -
ŚiGW, jed nost ki PSP i OSP
z Wiel ko pol ski wzbo ga ci ły się o sprzęt
i sa mo cho dy za bli sko 10 mi lio nów
zło tych w ra mach nie mal 300 do fi -
nan so wa nych przed się wzięć.

OPRAC. (AN KA)

13 lip ca w Kro to szy nie do szło
do zda rze nia dro go we go z udzia łem
ro we rzy sty i sa mo cho du oso bo we go.
W re zul ta cie 11-let ni cy kli sta tra fił
do szpi ta la. 

Do wy pad ku do szło na skrzy żo wa niu
ulic Ja snej i Srebr nej. – Ja dą cy ro we -
rem 11-let ni chło piec, miesz ka niec po wia -

tu kro to szyń skie go, nie udzie lił pierw szeń -
stwa prze jaz du po jaz do wi mar ki BMW,
któ rym kie ro wa ła 33-let nia ko bie ta – po -
in for mo wa ła Pau li na Po ta rzyc ka z KPP
w Kro to szy nie. 

Na sto la tek zo stał prze trans por to wa ny
do szpi ta la. Czyn no ści w spra wie te go zda -
rze nia pro wa dzi Ko men da Po wia to wa Po -
li cji w Kro to szy nie. (LE NA)

NA DRODZE

Młody rowerzysta nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu
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Promesy dla jednostek OSP
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Od pierw sze go lip ca trwa na bór
wnio sków do dru giej edy cji Kro to -
szyń skie go Bu dże tu Oby wa tel skie -
go. Po my sły moż na zgła szać do 16
wrze śnia.

W ubie głym ro ku po przez gło so wa nie
miesz kań cy wy bra li na stę pu ją ce pro jek ty:
Zie lo na Kla sa przy Szko le Pod sta wo wej
w Ko bier nie, „Gra my na okrą gło” – wspar -
cie in fra struk tu ry Cen trum Spor tów Pla -
żo wych na od kry tej pły wal ni przy ul.
Ogro dow skie go w Kro to szy nie, do po sa że -
nie sa li przy re mi zie stra żac kiej przy ul. Ko -
piecz ki w Kro to szy nie, bu do wa miej sca
spor to wo -re kre acyj ne go przy świe tli cy
wiej skiej w Dzier ża no wie, wzbo ga ce nie
ma łej ar chi tek tu ry na pla cu przy grzyb ku
w Ja no wie, po pra wa wa run ków funk cjo -
no wa nia lo kal nych or ga ni za cji spo łecz nych
w Cen trum Kro to szyń skich Ini cja tyw,
„Odłóż ko mó rę –po znaj na tu rę” – czy li al -
tan ka edu ka cyj na dla dzie ci, V edy cja Kro -
to Am Car Spot 2022 oraz pu blicz ny
do stęp do AED (au to ma tycz nych de fi bry -
la to rów ze wnętrz nych) w Kro to szy nie. 

Pod czas mar co wej se sji Ra da Miej ska

w Kro to szy nie pod ję ła uchwa łę zmie nia ją -
cą re gu la min Kro to szyń skie go Bu dże tu
Oby wa tel skie go. W te go rocz nej edy cji do -
pusz czo ne jest zgła sza nie wnio sków nie
tyl ko dro gą elek tro nicz ną, ale i w for mie
pa pie ro wej w Urzę dzie Miej skim w Kro to -
szy nie. To sa mo do ty czy gło so wa nia. 

Każ dy z pro jek tów mu si być po par ty
przez co naj mniej 25 miesz kań ców gmi ny.
Miesz ka niec mo że zgło sić tyl ko je den pro -
jekt w da nym ro ku. Pro jek ty mo gą mieć
cha rak ter za rów no in we sty cyj ny, jak i spo -
łecz ny. O do pusz cze niu bądź nie do pusz -
cze niu zgło szo ne go pro jek tu
do gło so wa nia de cy du je ko mi sja. Wy bo ru
pro jek tów do ko nu ją miesz kań cy, a każ dy
z nich mo że za gło so wać tyl ko raz. 

Kro to szyń ski Bu dżet Oby wa tel ski wy -
no si 150 000 zł. W te go rocz nej edy cji
koszt da ne go pro jek tu nie mo że prze kro -
czyć 20 pro cent ca ło ści KBO, a nie 10 pro -
cent, jak w ro ku po przed nim. Po my sły
moż na zgła szać do 16 wrze śnia bie żą ce go
ro ku. Szcze gó ły do ty czą ce KBO znaj du ją
się na stro nie Urzę du Miej skie go w Kro to -
szy nie. 

OPRAC. (LE NA)

KROTOSZYN 

Ruszyła druga edycja
budżetu obywatelskiego



Wie lu ar ty stów z na sze go po wia tu
za pre zen to wa ło się – z suk ce -
sem! – w 26. Bie sia dzie Folk lo ru Zie -
mi Ka li skiej. Im pre za od by ła się
w dniach 9-10 lip ca w Brze zi nach.
Or ga ni za to rem wy da rze nia by ło Cen -
trum Kul tu ry i Sztu ki w Ka li szu.

Ce lem Bie sia dy Folk lo ru Zie mi Ka li -
skiej jest pro mo cja i pod trzy ma nie tra dy cji
folk lo ru re gio nu. W ju ry za sie dli dr Ar le ta
Na wroc ka -Wy soc ka – prze wod ni czą ca, et -
no mu zy ko log (In sty tut Sztu ki Pol skiej
Aka de mii Na uk w War sza wie, Aka de mia
Mu zycz na w Ło dzi), An na We ro ni ka Brze -
ziń ska – et no loż ka (Uni wer sy tet im. Ada -
ma Mic kie wi cza w Po zna niu), Piotr
Kul ka – et no cho re olog, folk lo ry sta, kie -
row nik Ze spo łu Wiel ko po la nie

(Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz -
na i Cen trum Ani ma cji Kul tu ry w Po zna -
niu), An naMa ria Gał czyń ska – folk lo ryst ka,

spe cja list ka ds. dzie dzic twa kul tu ro we go
CKiS w Ka li szu.

Do obej rze nia by ło aż 61 pro gra -
mów – 3 ze spo łów ta necz nych, 4 ze spo łów
ob rzę do wych, 1 ze spo łu dzie cię ce go, 20 ze -
spo łów śpie wa czych, 7 ka pel, 4 ka pel dzie -
cię co -mło dzie żo wych, 17 so li stów
śpie wa ków oraz 5 pro gra mów du ży/ma ły.
Przy oce nie ju ry kie ro wa ło się do bo rem re -
per tu aru, sty lem wy ko na nia i ce cha mi
gwa ro wy mi śpie wu, po praw no ścią in stru -
men ta rium w ka pe lach, tech ni ką wy ko na -
nia tań ca, do bo rem stro ju, a tak że
po zio mem ar ty stycz nym pre zen ta cji.

Aż trzy gru py, w tym dwie z po wia tu
kro to szyń skie go, za ję ły ex aequo pierw sze
miej sce w ka te go rii ze spo łów śpie wa czych.
Tym sa mym z na gro dą pie nięż ną w wy so -
ko ści 800 zło tych i sta tu et ką z bie sia dy
wró ci ły Biad ko wian ki (na zdję ciu) i Ko bie -
rzan ki. Trze cią lo ka tę przy zna no z ko lei
Lu to gnie wia kom (na gro da – 500 zł), a wy -

róż nie nie tra fi ło do ze spo łu Ka li na z No -
wej Wsi (na gro da – 300 zł). 

Na si ar ty ści bry lo wa li tak że w gro nie
so li stów śpie wa ków. Dru gie miej sce bo -
wiem za ję ły ex aequo Ma ria Pie ru nek z Lu -
to gnie wa (na gro da – 350 zł) i Agniesz ka
Ję dr ko wiak z Ko bier na (na gro da – 350 zł),
a na trze cim upla so wa ła się Mał go rza ta Ol -
szew ska z Lu to gnie wa (na gro da – 250 zł).
Po nad to wy róż nio no Mi ro sła wę Ju sko wiak
z No wej Wsi (na gro da -100 zł) oraz Wan dę
Ku ster kę z Lu to gnie wa (na gro da – 100 zł).

W ka te go rii du ży/ma ły pierw sze miej -
sce za jął du et z No wej Wsi – mi strzy ni Ha -
li na Wa łę sa i uczen ni ca Wik to ria Ra taj
(na gro dy – sta tu et ka i 250 zł).

Na gro dy fi nan so we o łącz nej war to -
ści 22 ty się cy zło tych oraz sta tu et ki za za -
ję cie pierw sze go miej sca ufun do wa li
mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we -
go oraz sa mo rząd wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go. (AN KA)

Na bieżąco 5

FOLKLOR

Artyści z powiatu krotoszyńskiego brylowali w Brzezinach 

 
 

 

11 lip ca zmarł Ze non Ba la nic ki, czło -
wiek, któ ry zo stał uho no ro wa ny ty tu -
łem „Za słu żo ny dla Kro to szy na”
za osią gnię cia w dzie dzi nie hy dro ge -
olo gii w ska li kra ju, a tak że wzmac -
nia nie wię zi łą czą cych ab sol wen -
tów I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. Hu go na Koł łą ta ja z ro dzin nym
mia stem, za przy wią za nie do Kro to -
szy na i je go pro mo wa nie.

Ze non Ba la nic ki uro dził się 1 li sto pa -
da 1945 ro ku w Kro to szy nie. Uczęsz czał
do Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Kro to szy -
nie, po tem był uczniem I LO im. H. Koł łą -
ta ja, gdzie zdał ma tu rę. Stu dia na Wy dzia le
Bio lo gii i Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu ukoń czył

w ro ku 1968, uzy sku jąc ty tuł ma gi stra.
Po stu diach roz po czął pra cę za wo do wą
w Przed się bior stwie Hy dro lo gicz nym
w Po zna niu, w trak cie któ rej w 1974 ro ku
ukoń czył stu dia po dy plo mo we z hy dro ge -
olo gii na Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej
w Kra ko wie, uzy sku jąc na stęp nie upraw -
nie nia pań stwo we do pro jek to wa nia i do -
ku men to wa nia ujęć wód pod ziem nych. 

Od mo men tu wy jaz du na stu dia
utrzy my wał sta łe i ści słe wię zi z Kro to szy -
nem. Ma jąc od po wied nią wie dzę za wo do -
wą, do świad cze nie i moż li wo ści
or ga ni za cyj ne, włą czył się ak tyw nie
pod ko niec lat 70. w pro blem roz wią za nia
de fi cy tu za opa trze nia w wo dę swo je go ro -
dzin ne go mia sta. Dzia ła nia ze spo łu hy dro -
ge olo gów, z je go ak tyw nym udzia łem,
do pro wa dzi ły do usta le nia i udo ku men to -
wa nia za so bów eks plo ata cyj nych od kry tej
w tych la tach pra do li ny ko pal nej o na zwie
„Smo szew -Chwa li szew -Sul mie rzy ce -Zdu -
ny -Kro to szyn”. Oprócz te go oso bi ście za -
pro jek to wał i udo ku men to wał licz ne
uję cia wód pod ziem nych na te re nie po -
wia tu kro to szyń skie go

Nie zwy kle sil na więź łą czy ła Z. Ba la -
nic kie go ze śro do wi skiem ro dzin ne go Kro -
to szy na, a zwłasz cza ze śro do wi skiem I LO
im. H. Koł łą ta ja. Z ini cja ty wy prof. Kon -
stan te go Tu kał ło oraz Z. Ba la nic kie go po -
wo ła no w 1998 ro ku gru pę ab sol wen tów
w ce lu utwo rze nie in sty tu cji in te gru ją cej
śro do wi sko koł łą ta jow skie. Za owo co wa ło
to po wsta niem Sto wa rzy sze nia Wy cho -
wan ków i Na uczy cie li Gim na zjum i Li -
ceum im. H. Koł łą ta ja w Kro to szy nie. Z.
Ba la nic ki zo stał jed no gło śnie wy bra ny
na je go pre ze sa. Funk cję tę peł nił nie prze -
rwa nie aż do swo jej śmier ci.

OPRAC. (AN KA)

ŹRÓDŁO. WWW.KROTOSZYN.PL

WSPOMNIENIE

Odszedł Zenon Balanicki
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KROTOSZYN 

Odnowili kolejne 
groby powstańców

Sto wa rzy sze nie Ki bi ców Ko le jorz
od kil ku na stu lat jest or ga ni za to -
rem zbiór ki po wstań czej, do któ rej
przy łą cza ją się też kro to szyń scy ki -
bi ce. Dzię ki te mu uda ło się od no wić
ko lej ne gro by po wstań ców wiel ko -
pol skich. 

W ubie głym ro ku od by ła się już trzy -
na sta edy cja przed się wzię cia, któ re go ce -
lem jest oca le nie pa mię ci o po wstań cach
wiel ko pol skich. Kro to szyń scy ki bi ce Le cha
Po znań każ de go ro ku przy łą cza ją się do ak -
cji, a efek ty ich sta rań wi docz ne są
na cmen ta rzu pa ra fial nym w Kro to szy nie. 

Do tej po ry kro to szyń scy fa ni po -
znań skie go klu bu po sta wi li no we mo gi ły
dwu na stu po wstań com oraz wy re mon -
to wa li grób ro dzi ny Bo lew skich. W ostat -
nim cza sie od no wi li gro by ppor.
Sta ni sła wa Pa lusz ka, ppor. Ed mun da Bą -
kow skie go oraz ppor. Jó ze fa Woj cie chow -
skie go. 

Ki bi ce dzię ku ją za do tych cza so wą po -
moc wszyst kim tym, któ rzy do tej po ry
wspar li zbiór kę po wstań czą i wy ra ża ją na -
dzie ję na dal sze prze ka zy wa nie dat ków,
któ re umoż li wi ko lej ne pra ce i oca le nie na -
szej hi sto rii od za po mnie nia. 

OPRAC. (LE NA)

WAKACJE

W ramach półkolonii
odwiedzają strażaków

Co ro ku w okre sie wa ka cyj nym kro -
to szyń ską straż ni cę od wie dza ją
dzie ci uczest ni czą ce w pół ko lo -
niach na te re nie na sze go po wia tu.
Stra ża cy w tym ro ku już dwu krot nie
go ści li gru pę z pół ko lo nii or ga ni zo -
wa nych przez Cen trum Spor tu i Re -
kre acji Wod nik.

Po nad to kro to szyń ską jed nost kę od -
wie dzi ły tak że dzie ci ko rzy sta ją ce z za jęć
w ra mach „Ak tyw nych wa ka cji z le mu -
rem”, or ga ni zo wa nych przez Kro to szyń ską
Bi blio te kę Pu blicz ną. 

– Z nie cier pli wo ścią cze ka my na ko -
lej ne gru py, bo każ da wi zy ta dzie ci u stra -

ża ków pod no si świa do mość naj młod szych
i wpły wa na ich bez pie czeń stwo – stwier -
dza st. asp. Ma te usz Dy mar ski z KP PSP
w Kro to szy nie.

Stra ża cy sta ra ją się za cie ka wić mło -
dych słu cha czy, łą cząc za ba wę z na uką.
Dzie ci po zna ją spe cy fi kę służ by stra żac -
kiej, sprzęt ra tow ni czy, za sa dy udzie la nia
po mo cy oso bom w sta nach na głe go za -
gro że nia ży cia oraz bez piecz ne go wy po -
czyn ku w do mu – dzię ki mo bil ne mu
sy mu la to ro wi za gro żeń. Szcze gól ną uwa -
gę po świę ca się za gad nie niom zwią za -
nym z bez piecz nym wy po czyn kiem
nad wo dą. 

(AN KA)

Po szko do wa ny kie row ca w cięż kim
sta nie tra fił do szpi ta la po wy pad ku
dro go wym, do ja kie go do szło 10 lip -
ca w Rosz kach. Sa mo chód oso bo wy
ude rzył w drze wo.

Wy pa dek zda rzył się na uli cy Rasz kow -
skiej w Rosz kach. Na miej sce skie ro wa no
po dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie oraz z OSP Rosz ki,
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję.
W roz bi tym po jeź dzie znaj do wał się kie -
row ca. Po szko do wa nym za ję li się świad ko -
wie zda rze nia i per so nel me dycz ny, któ ry
aku rat tam tę dy prze jeż dżał.  Z uwa gi
na zde for mo wa ną ka ro se rię sa mo cho du

trze ba by ło użyć spe cja li stycz ne go sprzę tu
hy drau licz ne go. Po wy ko na niu do stę pu
do po szko do wa ne go moż na by ło go ewa -
ku ować do ka ret ki po go to wia. Po tem stra -

ża cy odłą czy li aku mu la tor oraz zwe ry fi ko -
wa li wy cie ki pły nów tech nicz nych. Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go za brał ran ne go
kie row cę do szpi ta la. (AN KA)

ROSZKI

Osobówka uderzyła w drzewo

Jak po in for mo wał Sa mo dziel ny Pu -
blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej
w Kro to szy nie, od 12 lip ca pra cow -
nia RTG w Koź mi nie Wlkp., znaj du ją -
ca się w bu dyn ku szpi ta la przy ul.
Stę szew skie go 9-10, jest czyn na
w go dzi nach 8.00-15.35.  

Wy ni ki moż na od bie rać
do godz. 15.30. Po nad to szpi tal in for mu -
je, że po mię dzy 25 lip ca a 5 sierp nia pra -

cow nia RTG w Koź mi nie Wlkp. bę dzie
cza so wo nie czyn na.  W tym okre sie pa -
cjen ci pro sze ni są o wy ko ny wa nie zdjęć
w pra cow niach RTG w Kro to szy -
nie – w Szpi ta lu Po wia to wym na ul. Mic -
kie wi cza 21 w godz. 14.00 – 20.00 bądź
w bu dyn ku na ul. Bo lew skie go 4-8 (daw -
ny szpi tal) w godz. 8.00-18.00. Wcze śniej -
sze re je stro wa nie się pa cjen tów nie jest
ko niecz ne. 

(AN KA)

SŁUŻBA ZDROWIA

Gdzie wykonać zdjęcia RTG?

Za chę ca my do obej rze nia wy sta wy
dzieł ma lar skich An to ni ny i Zo fii Ja -
niak. Pra ce zo sta ły wy ko na ne w Pra -

cow ni Ma lar nia Do mu Mon tes so ri
pod kie run kiem Agniesz ki Paw lak -
-Bry ske. 

Au tor ki ob ra zów to miesz kan ki
Zdun, któ re uczęsz cza ją do Szko ły Pod sta -
wo wej nr 5 w Kro to szy nie. Od naj młod -
szych lat in te re so wa ły się ma lo wa niem,
dla te go wspól nie z ro dzi ca mi po sta no wi ły,
że bę dą brać udział w warsz ta tach ma lar -
skich, któ re po mo gą im roz wi jać swo ją pa -
sję. Wy sta wę moż na oglą dać do koń ca lip ca
w Ga le rii pod Le mu rem na pierw szym
pię trze kro to szyń skiej bi blio te ki w go dzi -
nach jej otwar cia.

Przy po mi na my, że każ dy ar ty sta ma
moż li wość po dzie le nia się swo imi dzie ła -
mi po przez zor ga ni zo wa nie wy sta wy
w KBP. Młod si twór cy mo gą to zro bić
w Ga le rii pod Le mu rem, na to miast oso by
po wy żej 15. ro ku ży cia w Stre fie Wy staw.

OPRAC. (AN KA)

MALARSTWO

Wystawa w Galerii pod Lemurem  
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W nie dzie lę mia ła miej sce In tro ni za -
cja Kró la Kur ko we go Brac twa Strze -
lec kie go w Kro to szy nie. Zo stał nim
Ma ciej Bła że jew ski. Świę to wa nie za -
koń czo no tur nie jem strze lec kim.

Uczest ni cy wy da rze nia prze ma sze ro -
wa li do Ba zy li ki Mniej szej pw. Św. Ja -
na Chrzci cie la w Kro to szy nie, gdzie
od pra wio na zo sta ła Msza świę ta. Po tem
na ryn ku od by ła się in tro ni za cja. Na uro -
czy stość przy by li człon ko wie bractw,
miesz kań cy oraz za pro sze ni par la men ta -
rzy ści i sa mo rzą dow cy. 

Łań cu chy kró lew skie prze ka za li To masz
Ra taj czak (król), Piotr Roż ko (mar sza łek)
i Bo że na Do bras (ry cerz). Funk cje te na no -
wą ka den cję ob ję li Ma ciej Bła że jew ski (król),
Ste fan Mi chal ski (mar sza łek) oraz Piotr Ho -
ry za (ry cerz). Wrę czo no też me da le mi -
strzow skie KBS Kro to szyn 2022. Mi strzem
zo stał Ma ciej Bła że jew ski, pierw szym wi ce -
mi strzem – To masz Ra taj czak, adru gim wi -
ce mi strzem – Bar tosz Mar ci szew ski.

Uro czy stość by ła też oka zją do wrę cze -
nia od zna czeń. Krzyż Zjed no cze nia otrzy -
ma li An na Ci cha, Ka mil Kłe czek, Kry stian
Kło poc ki, Pa weł Ka zow ski i Ma te usz Fran -
ka. Srebr ny Me dal za Za słu gi dla Roz wo ju
Bractw Strze lec kich RP przy zna no Ju lia -
no wi Jok sio wim, a brą zo wy mi me da la mi
uho no ro wa no Paw ła Ka zow skie go i Prze -
my sła wa Po lne go. Krzyż Ko man dor ski
z Mie cza mi Or de ru Za słu gi Zjed no cze nia
wrę czo no Ka ro lo wi Pio trow skie mu, na to -
miast Gwiaz dę do Krzy ża Ko man dor skie -
go z Mie cza mi Or de ru Za słu gi
Zjed no cze nia otrzy mał Ma rek Ducz mal. 

Poczę ści ofi cjal nej uda no się nastrzel ni -
cę, gdzie przy go to wa no po czę stu nek i prze -
pro wa dzo no tur niej strze lec ki. Zwy cięz ca mi
zo sta li Ma ka ry Cier niew ski (tar cza kró lew -
ska – nie zrze szo ny), Ja cek Gi lew ski (tar cza
mar szał kow ska – Kur ko we Brac two Strze lec -
kie w Po nie cu), Kac per Ze gar (tar cza ry cer -
ska – Kur ko we Brac two Strze lec kie im. Św.
Jó ze fa w Roz dra że wie), J. Gi lew ski (tar cza
ślub na– KBS wPo nie cu), To masz Ra taj czak
(tar cza lo so wa – Kur ko we Brac two Strze lec -
kie w Kro to szy nie) i Ma ciej Bła że jew ski
(kur – KBS w Kro to szy nie). (LE NA)

KROTOSZYN

Intronizacja króla bractwa kurkowego
Z SESJI

Czy ograniczenie 
tonażu jest konieczne?

W trak cie nie daw nej se sji prze wod -
ni czą cy Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go, Ju liusz Pocz ta, zwró cił się
z wnio skiem o ogra ni cze nie to na żu
sa mo cho dów na dwóch uli cach
w Kro to szy nie. 

Ju liusz Pocz ta, prze wod ni czą cy Ra -
dy Po wia tu Kro to szyń skie go, zło żył
wnio sek o ogra ni cze nie to na żu po jaz dów
na uli cach Be nic kiej oraz Sło do -
wej. – Cho dzi o od ci nek od ul. Mic kie -
wi cza do ul. Ma słow skie go. Tą wą ską
dro ga pró bu ją jeź dzić sa mo cho dy cię ża -
ro we, któ re kie ru ją się w stro nę tej spor -
nej sta cji pa liw. Uwa żam, że nie po win ny
tę dy jeź dzić. Ich tra sa po win na prze bie -
gać od dro gi kra jo wej, przez ul. Kon sty -
tu cji 3 Ma ja, na par king dla nich
prze zna czo ny obok dwor ca ko le jo we go.
Jest też dru ga spra wa. Kie row cy zna leź li
so bie spryt ny spo sób, aby omi jać skrzy żo -
wa nie z sy gna li za cją świetl ną na ul. Mic -
kie wi cza. Za miast cze kać na świa tłach,
skrę ca ją w ul. Flo riań ską, a póź niej ja dą
ul. Sło do wą. My ślę, że w obu tych miej -

scach na le ża ło by ogra ni czyć to naż po jaz -
dów – ar gu men to wał J. Pocz ta. 

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka od po wie -
dział, że w kwe stii ogra ni cze nia na ul. Be -
nic kiej od by ło się nie gdyś spo tka nie
z miesz kań ca mi osie dli, któ rzy pro te stu ją
w spra wie kom plek su in we sty cji. Wów czas
nie zgo dzi li się na ogra ni cze nie to na żu, tłu -
ma cząc swo ją de cy zję tym, iż spo wo du je to
utrud nie nia w do jeź dzie do in nych firm,
znaj du ją cych się w tej oko li cy. 

– By ło nam wów czas tro chę przy kro.
By łem z dy rek to rem Je li now skim na tym
spo tka niu. Wszy scy na rze ka li, a póź niej te -
go na sze go pro jek tu nie przy ję li. Pro jekt or -
ga ni za cji ru chu, na któ ry wy da li śmy
pie nią dze, ca ły czas jest, nie mu si my więc
za nic pła cić. My ślę, że fak tycz nie po now -
nie zro bi my spo tka nie z miesz kań ca mi.
Do firm, o któ rych mó wi li wów czas miesz -
kań cy, moż na do je chać in ny mi dro ga mi,
a po za tym pod zna kiem ogra ni cze nia mo -
że my do dać ta blicz kę in for mu ją cą o tym,
że nie do ty czy on po jaz dów do star cza ją -
cych to war – do po wie dział wi ce sta ro sta
Pa weł Ra do jew ski. (LE NA)
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Przed szko la ki ze Szko ły Pod sta wo -
wej im. Bi sku pa Mi cha ła Ko za la
w Ko bier nie uczest ni czy ły w za ję -
ciach w ra mach ak cji „Ca ła Pol ska
czy ta dzie ciom”, z ko lei w fi lii nr 5
w Chwa li sze wie Kro to szyń skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej zor ga ni zo wa no
ko lej ne spo tka nie z cy klu „Wa ka cje
w bi blio te ce”.

13 lip ca bi blio te kar ka Mar le na Ka -
sprzak z fi lii nr 2 Kro to szyń skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra
wraz z Da nu tą Kra wiec -Wa łę są zor ga ni -
zo wa ły spo tka nie, w trak cie któ re go
dzie ci wy słu cha ły opo wia da nia „Wa ka -
cje bez ro dzi ców” z se rii „Przy go dy Fen -
ka”. Chłop cy wy ko na li z za ba wek
go spo dar stwa dziad ków, a dziew czyn ki
ry so wa ły.

W chwa li szew skiej fi lii kro to szyń -
skiej bi blio te ki bi blio te kar ka Mar ty -
na Fi lip czak wraz z Jo lan tą Wle kliń ską
przy go to wa ły spo tka nie, w trak cie któ -
re go dzie ci świet nie się ba wi ły, bio rąc
udział w grach i za ba wach ru cho wych.
Każ dy uczest nik wy ka zał się wy obraź -
nią i kre atyw no ścią, le piąc z cia sto li ny
ulu bio ne wa ka cyj ne prze ką ski, ta kie jak
piz za, cia stecz ka, lo dy, go fry.

OPRAC. (AN KA)

KOBIERNO / CHWALISZEW

Wakacyjne zajęcia w bibliotekach
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W pierw szym ty go dniu wa ka cji 39-
oso bo wa gru pa dzie ci uczest ni czy ła
w obo zie re ha bi li ta cyj no -wy po czyn -
ko wym „Wa ka cje bez ba rier – Zie -
mia Lu bel ska 2022”. Uczest ni cy
wy jaz du zwie dzi li wie le pięk nych
miejsc. 

Dzie ci mia ły oka zję zo ba czyć pa łac
Za moy skich w Ko złów ce, pod zie mia kre -
do we i Ry nek Sta ro miej ski w Cheł mie,
Za mość z je go za byt ka mi, Ka zi mierz Dol -
ny nad Wi słą, gdzie we szły na Gó rę

Trzech Krzy ży, a tak że ru iny zam ku i Ko -
ściół Far ny. Po nad to za sma ko wa ły wód
lecz ni czych w Na łę czo wie, a w Lu bli nie
zwie dzi ły za mek z Ka pli cą św. Trój cy,
gdzie znaj du ją się je dy ne w swo im ro dza -

ju bi zan tyj sko -ru skie fre ski, Bra mę Kra -
kow ską, sta rów kę. Wiel kie wra że nie wy -
warł na nich mul ti me dial ny po kaz
fon tann. 

W dro dze po wrot nej do Kro to szy na
dzie ci zwie dzi ły San do mierz z je go
wspa nia ły mi za byt ka mi i pod ziem ną tra -
sę tu ry stycz ną. Był tak że czas na sza leń -
stwa w par ku wod nym „Sło necz ny
Wrot ków” oraz na gry te re no we, pod czas
któ rych każ dy mu siał wy ka zać się zna jo -
mo ścią al fa be tu Mor se’a i to po gra fii oraz
orien ta cją w te re nie. Wy ciecz ko wi cze,

peł ni wra żeń, szczę śli wie wró ci li do Kro -
to szy na.

Wy jazd zor ga ni zo wa ny zo stał przez
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Szko ły na Par cel -

kach, a współ fi nan so wa ny był z do ta cji wo -
je wo dy wiel ko pol skie go i dzię ki wspar ciu
fir my Kruk Trans port ze Zdun.

OPRAC. (AN KA)

LETNI WYPOCZYNEK

Wakacje bez barier na Ziemi Lubelskiej

W so bo tę na ul. Sło wiań skiej w Kro -
to szy nie do szło do zda rze nia dro go -
we go. 18-let ni kie row ca stra cił pa no -
wa nie nad po jaz dem przez nad mier -
ną pręd kość, w wy ni ku cze go au to
ude rzy ło w płot.

Na miej sce zda rze nia udał się pa trol
po li cji. – Usta lo no, iż 18-let ni miesz ka niec
po wia tu kro to szyń skie go, kie ru jąc po jaz -
dem mar ki Au di A6, nie do sto so wał pręd -
ko ści jaz dy do wa run ków na dro dze.
Na łu ku dro gi stra cił pa no wa nie nad sa mo -
cho dem, któ ry w re zul ta cie ude rzył

w ogro dze nie – sie dem przę seł z siat ką
dru cia ną – po in for mo wał Piotr Szcze pa -
niak, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie. 

Na szczę ście nikt nie ucier piał. Mło dy
kie row ca był trzeź wy. Zo stał uka ra ny man -
da tem w wy so ko ści 1200 zł. 

(LE NA)

NA DRODZE

Młody kierowca stracił panowanie nad pojazdem
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Za na mi pierw szy ty dzień „Ak tyw -
nych wa ka cji let nich z le mu rem”
w Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej im. Ar ka de go Fi dle ra. Dni by ły
wy peł nio ne atrak cja mi i po zy tyw ny -
mi wra że nia mi.

W pierw szym dniu od by ły się warsz -
ta ty ma łe go cu kier ni ka w Wy twór ni Cu -
kier ków i Li za ków J. Z. Ble cha. Dzie ci
ukra iń skie i pol skie do wie dzia ły się od wła -
ści cie la, Zbi gnie wa Ble chy, w ja ki spo sób
i z ja kich skład ni ków pro du ko wa ne są
pysz ne sło dy cze My Can dy. We wto rek
uczest ni cy uda li się na za ję cia „Świa do my
fit ness” do LAB. kro to szyn. W trak cie tre -
nin gu pod kre śla no, jak waż na jest kon dy -
cja fi zycz na w ży ciu każ de go czło wie ka. 

Ko lej ny dzień to in te gra cja na krę -
glach. Każ dy miał oka zję wy ka zać się
umie jęt no ścią kon cen tra cji i spraw no ścią
w rzu tach. Na der cie ka we by ły warsz ta ty
„Eks pe ry men ta rium z Do mem Mon tes so -
ri”, w trak cie któ rych moż na by ło ob ser wo -

wać zja wi ska che micz ne. Wie le fraj dy spra -
wi ła dzie ciom wi zy ta w Ko men dzie Po wia -
to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie. Stra ża cy przy go to wa li dla
swo ich go ści mnó stwo atrak cji. 

Każ de go dnia nie za bra kło tak że za jęć
pla stycz nych, za baw ru cho wych czy gier

plan szo wych. Za wsze dzie ciom to wa rzy -
szył le mur, któ ry jest ma skot ką Od dzia łu
dla Dzie ci i Mło dzie ży.

Ko lej ne spo tka nia w ra mach „Ak tyw -
nych wa ka cji let nich z le mu rem” za pla no -
wa no na 1-5 oraz 22-26 sierp nia.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Aktywne wakacje z lemurem 
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Funk cjo na riu sze z Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Kro to szy nie zor ga ni -
zo wa li w Ko bier nie spo tka nie z se -
nio ra mi. Głów nym te ma tem roz mów
by ło bez pie czeń stwo. 

W spo tka niu udział wzię li pierw szy
za stęp ca ko men dan ta po wia to we go po li cji
w Kro to szy nie – mł. insp. Wło dzi mierz
Szał, ofi cer pra so wy – asp. sztab. Piotr
Szcze pa niak, kie row nik re wi ru dziel ni co -
wych KPP w Kro to szy nie – asp. sztab. Iwo -
na Kar że wicz, a tak że mł. asp. Ro bert
Ku nic ki. 

Roz mo wy w głów nej mie rze do ty czy -
ły spraw bez pie czeń stwa se nio rów. Po ru -

szo no też te mat oszustw do ko ny wa nych
na oso bach star szych. Funk cjo na riu sze wy -
ja śni li, ja ki mi me to da mi naj czę ściej po słu -
gu ją się prze stęp cy. Wy ja śnio no, czym są
„Kra jo wa ma pa za gro żeń bez pie czeń stwa”
oraz apli ka cja „Mo ja ko men da”. 

Uczest ni cy spo tka nia by li bar dzo ak -
tyw ni i chęt nie dzie li li się wła sny mi do -
świad cze nia mi. Se nio rzy za da wa li
po li cjan tom wie le py tań. Po de ba cie wszy -
scy otrzy ma li od bla ski, ulot ki in for ma cyj -
ne i ka mi zel ki od bla sko we. Se nio rzy
wy peł ni li an kie ty, z któ rych wy ni ka, iż
zde cy do wa na więk szość z nich uwa ża, że
te go ty pu spo tka nia są po trzeb ne. 

OPRAC. (LE NA)

KOBIERNO

Z seniorami rozmawiali 
o bezpieczeństwie
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Za na mi dru ga edy cja kon kur su fo to -
gra ficz ne go „Mia sto i gmi na Kro to -
szyn w obiek ty wie”. Lau re aci ode -
bra li na gro dy z rąk bur mi strza Fran -
cisz ka Mar szał ka.

Udział w kon kur sie moż na by ło zgła -
szać do 31 ma ja, prze sy ła jąc zdję cia na ad -
res ma ilo wy kro to szyń skie go urzę du.
W szran ki mo gli sta nąć za rów no pro fe sjo -
na li ści, jak i ama to rzy. Fo to gra fie mu sia ły
przed sta wiać ar chi tek tu rę, przy ro dę bądź
wy da rze nia spor to we i kul tu ral ne z te re nu
gmi ny. 

W kon kur sie wzię ło udział 29 osób,
któ re prze sła ły łącz nie 162 zdję cia. Zo sta -
ły one pod da ne oce nie pod ką tem me ry to -
rycz nym i ar ty stycz nym przez
dzie wię cio oso bo we ju ry, w któ re go skład
we szli pra cow ni cy Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie. 

Zwy cięz cą za ba wy zo stał Mi chał Ca łu -
jek, wy gry wa jąc 800 zł – do wy ko rzy sta nia
na sprzęt spor to wy, elek tro nicz ny itp. Dru -
gie miej sce za jął Ra fał Sa ga now ski (na gro da
o war to ści 500 zł). Trze cia lo ka ta przy pa -
dła Ma cie jo wi Dut ko wia ko wi (na gro da
o war to ści 200 zł). Wy róż nie nia na to miast
tra fi ły do An drze ja Chmie la rza, Ma cie ja
Gac ki, Da rii Grze siak, Pio tra Ko tec kie go,
Łu ka sza Olej ni ka, Ro ber ta Ra da jew skie go

i Do ro ty Szla chet ki (wszy scy otrzy ma li pa -
miąt ko we ga dże ty). 13 lip ca w ga bi ne cie

bur mi strza od by ło się ofi cjal ne wrę cze nie
na gród lau re atom. OPRAC. (LE NA)

FOTOGRAFIA

Laureaci zostali nagrodzeni
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Trzech za pa śni ków z po wia tu kro to -
szyń skie go ry wa li zo wa ło w Grand
Prix of Spa in w sto li cy Hisz pa nii.
Na po dium sta nę li bra cia Ro bert
i Ra dek Ba ran. 

Do Ma dry tu uda ła się pięt na sto oso bo -
wa re pre zen ta cja pol skich za pa śni ków,
w skła dzie z dwo ma za wod ni ka mi LKS
Ce ra mik Kro to szyn – Ro ber tem Ba ra nem
i Szy mo nem Wojt kow skim, a tak że po cho -
dzą cym z Kro to szy na Ra do sła wem Ba ra -
nem, na co dzień re pre zen tu ją cym WZS
WKS Grun wald Po znań. 

Na ma tach w Hisz pa nii ry wa li zo wa ło
oko ło 250 za pa śni ków z 40 kra jów. Dla
bia ło -czer wo nych był to spraw dzian
przed mi strzo stwa mi świa ta, któ re od bę -
dą się we wrze śniu w Bel gra dzie. 

Star tu ją cy w ka te go rii 74 kg Szy mon
Wojt kow ski w pierw szej wal ce pew nie po -
ko nał Hisz pa na, lecz póź niej mu siał uznać
wyż szość re pre zen tan ta Izra ela. 

Ro bert Ba ran wal czył w kat. 125 kg.
W pierw szym po je dyn ku po ko nał przez
prze wa gę tech nicz ną ry wa la z Au strii. Po -
tem wy grał z Por to ry kań czy kiem, czym za -
pew nił so bie awans do pół fi na łu,
w któ rym zmie rzył się z Niem cem. Ro bert
zwy cię żył i do koń co we go trium fu bra ko -
wa ło mu już tyl ko jed nej wy gra nej wal ki.
Fi na ło wym prze ciw ni kiem kro to szy nia ni -

na był Ka mil Ko śció łek ze Sta li Rze szów.
W de cy du ją cym star ciu lep szy był re pre -
zen tant Ce ra mi ka, któ ry wy grał 6: 4, zdo -
by wa jąc tym sa mym zło ty me dal. 

Na po dium sta nął tak że dru gi z bra ci
Ba ran – Ra do sław, ry wa li zu ją cy
w kat. 97 kg. W po je dyn ku o trze cie miej -
sce po ko nał przez prze wa gę tech nicz ną za -
pa śni ka z Moł da wii. (LE NA)

Sport 15

ZAPASY

Przywieźli z Madrytu złoto i brąz

Za na mi już ósma edy cja Enea Byd -
goszcz Tria th lo nu. Do ry wa li za cji
zgło si ło się po nad 4,5 za wod ni ków
i za wod ni czek. W tym gro nie zna la -
zła się tak że Mo ni ka Jad czak, któ ra
tra dy cyj nie już z po wo dze niem wal -
czy ła o czo ło we lo ka ty.

Enea Byd goszcz Tria th lon to naj więk -
sza tria th lo no wa im pre za w Pol sce i jed na
z naj więk szych w Eu ro pie. Uczest ni cy ry -
wa li zo wa li na dy stan sach 1/8, 1/4 i 1/2
oraz w Mi strzo stwach Świa ta w Qu adra -
th lo nie! Ki bi co wa ło im po nad kil ka na ście
ty się cy ki bi ców, zgro ma dzo nych na te re nie
za wo dów oraz wzdłuż ma low ni czej tra sy
bie go wej przy rze ce Brda.

Mo ni ka Jad czak star to wa ła na dy stan -
sie 1/4 – 950 m pły wa nia, 43 km jaz dy ro -
we rem, 10,8 km bie gu. Naj szyb szą ko bie tą
oka za ła się Ewe li na Wo łos z klu bu TRI Wa -
wa, po ko nu jąc tra sę w cza sie 2: 07: 43.
Czwar te miej sce w open za ję ła M. Jad czak,

a w ka te go rii K18 by ła bez kon ku ren cyj na.
Kro to szy nian ka do tar ła do me ty po 2 go -
dzi nach, 16 mi nu tach i 51 se kun dach, tra -
cąc do trze ciej lo ka ty za le d wie 16 se kund.

Na za jutrz M. Jad czak ry wa li zo wa ła
w szta fe cie, wraz z Ka je ta nem Bicz kow -
skim i To ma szem Po pław skim, na dy -

stan sie 1/2 IM – 1900 m pły wa -
nia, 86 km na ro we rze i 22 km bie gu. Te -
am z Mo ni ką w skła dzie osią gnął
czas 4: 19: 03. Ta ki re zul tat dał im trze -
cie miej sce po śród wszyst kich szta fet
(i mę skich, i mie sza nych) oraz dru gie
w szta fe tach mie sza nych. (AN KA)

TRIATHLON

Monika w ścisłej czołówce

10 lip ca bie ga cze z po wia tu kro to -
szyń skie go uda li się do Ju tro si na,
aby wziąć udział w czwar tej edy cji
Ju tro siń skiej Dy chy. Na li nii star tu
sta nę ło bli sko 300 za wod ni ków i za -
wod ni czek.

Świet nie za pre zen to wał się bie gacz Wit -
kow ski Run ning Te amu, Bar tosz Paw la czyk,
któ ry za jął czwar te miej sce w open oraz
trium fo wał w ka te go rii M16 z cza -
sem 35: 40. WRT re pre zen to wa li tak że Bar -
tło miej Bia łek (45:23), Ry szard Mie rze jew ski
(47: 15), Mar ta Chy trow ska (50: 04) oraz
Elż bie ta Grusz czyń ska (52: 31). 

W Ju tro si nie ry wa li zo wa ło też
dwóch przed sta wi cie li KS Kro tosz. Pa -

tryk Kar wik z cza sem 37: 26, któ ry jest
je go no wym re kor dem ży cio wym, był
dzie sią ty w open i dru gi w ka te go rii M30.
Z ko lei Szy mon Szyr ner uzy skał
czas 01: 04: 43. War to do dać, iż kil ko ro
bie ga czy Kro to sza wzię ło udział w Ma ra -
to nie po Pa ra fii Ko bier skiej, któ ry był pre -
lu dium do zbli ża ją cej się bie go wej
piel grzym ki do Czę sto cho wy. 

W Ju tro si nie nie za bra kło tak że re pre -
zen tan tów Kro to szyń skiej Gru py Bie go -
wej. 10-ki lo me tro wą tra sę po ko na li Ra fał
By strow ski (44: 26), Ma rek Ostój (50: 02),
Ka rol Mar cisz (50: 56), Mo ni ka Do la ta
(51: 42), Ra fał Póź niak (55: 49) oraz Wio -
let ta By strow ska (57: 00). 

(LE NA)

BIEGANIE

Startowali w Jutrosinie
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Mło dzi lek ko atle ci z po wia tu kro to -
szyń skie go ry wa li zo wa li w 76. PZLA
Mi strzo stwach Pol ski U’20. Z za wo -
dów na si spor tow cy wró ci li z trze ma
me da la mi.

Zna ko mi cie spi sa ła się Pau li na
Stemp niak, któ ra re pre zen tu je KS
Ener ge tyk Po znań. Lek ko atlet ka
z Koź mi na Wlkp. star to wa ła
na dwóch dy stan sach – 800 i 1500
me trów. W eli mi na cjach pierw szej
kon ku ren cji Pau li na by ła bez kon ku -
ren cyj na, osią ga jąc czas 2: 09,57.
W sil nie ob sa dzo nym fi na le po bie gła
jesz cze szyb ciej. Re zul tat 2: 08,03 dał
jej srebr ny me dal, a do te go oka zał się
no wym re kor dem Wiel ko pol ski 18
i 19-la tek, któ ry cze kał na po bi cie
od 1996 ro ku. W bie gu na 1500 m
koź miń ska za wod nicz ka po ko na ła m.
in. fa wo ryt kę tej kon ku ren cji i do bie -
gła do me ty na dru giej po zy cji w cza -
sie 4: 23,45, zdo by wa jąc tym sa mym
dru gi ty tuł wi ce mi strzy ni kra ju. 

Re pre zen tu ją cy KS Stal LA Ostrów
Wlkp. Da wid Grzą ka star to wał w sprin -
cie. W bie gu eli mi na cyj nym na 100 m
uzy skał dru gi wy nik – 10,72. Nie ste ty,
nie ze swo jej wi ny nie mógł za pre zen to -
wać peł ni swo ich umie jęt no ści w fi na le,
przez co upla so wał się na ósmej lo ka cie. 

D. Grzą ka ry wa li zo wał tak że
w szta fe cie 4x100 m, we spół z Cy pria -
nem Adam cio, Kac prem Ce głą i Da -

mia nem Droz dow skim. Te am za jął
dru gie miej sce z cza sem 41,45. 

(LE NA)

LEKKA ATLETYKA

Trzy srebra na mistrzostwach kraju

Tre ner i za wod nik UKS Sho dan Zdu -
ny, Ja ro sław Adam ski, wy star to wał
w Scot tish Ka ra te Cham pion ships
w Largs. Nasz ka ra te ka dwu krot nie
sta nął na po dium.

Za wo dy w szkoc kim Largs od by ły się
w pierw szy week end lip ca. Do ry wa li za cji
przy stą pi li Szko ci, An gli cy, Wa lij czy cy i Po -
la cy. W tym gro nie zna lazł się re pre zen tu -
ją cy UKS Sho dan Zdu ny Ja ro sław
Adam ski. 

Zdu now ski ka ra te ka dwa ra zy sta nął

na po dium. Trium fo wał bo wiem w ka te -
go rii ma sters +40 lat, a po nad to wy wal czył
srebr ny me dal wśród se nio rów. Do ping
pły ną cy z try bun był dla za wod ni ków bar -
dzo bu du ją cy i stwo rzył wspa nia łą at mos -
fe rę, któ rej nie prze szko dzi ła na wet
ty po wo szkoc ka po go da. 

Re pre zen tan ci zdu now skie go klu bu
ma ją te raz czas na wa ka cyj ny od po czy nek,
gdyż za koń czy li wio sen ną część se zo nu.
W sierp niu na si ka ra te cy wy ja dą na obóz,
a od wrze śnia wzno wią tre nin gi. 

(LE NA)

KARATE

Dwa medale Jarosława
Adamskiego w Szkocji

W czerw cu re pre zen tan ci KS Kro tosz ry -
wa li zo wa li w Mi strzo stwach Pol ski Ka -
ra te JKA w Kro śnie Od rzań skim. Na si
za wod ni cy spi sa li się zna ko mi cie i wró -
ci li z tur nie ju z pię cio ma me da la mi.

Na mi strzo stwa re pre zen ta cja KS Kro -
tosz uda ła się w skła dzie: Mag da le na Mro -
czek, Na ta lia Gło wac ka, Wik tor Wą sik,
Ro bert Ży to i Mar ty na Kaj. O przy go to wa -
nie ka ra te ków za dba li tre ne rzy: Ma riusz
Kaj, Mar ty na Kaj i Da rian Pa szek. 

Świet nie za pre zen to wa ła się M. Kaj,
któ ra po raz pierw szy w swo jej spor to wej

ka rie rze zo sta ła mi strzy nią Pol ski w ka ta
se nio rek oraz wi ce mi strzy nią kra ju w ku -
mi te! N. Gło wac ka dzię ki wy gra nej w eli -
mi na cjach awan so wa ła do fi na łu, gdzie
sto czy ła pierw szą wol ną wal kę. Osta tecz -
nie upla so wa ła się na trze ciej po zy cji. Brą -
zo we me da le w ku mi te wy wal czy li tak że
Wik tor Wą sik i Ro bert Ży to. 

– Je ste śmy bar dzo za do wo le ni ze
star tów. Nie spo czy wa my jed nak na lau -
rach i tre nu je my da lej. W przy szło ści cze -
ka ją nas ko lej ne tur nie je ogól no pol skie,
jak i mię dzy na ro do we. Nie za brak nie nas
też na wie lu zgru po wa niach z ja poń ski mi

in struk to ra mi, z któ ry mi tre nin gi przy -
no szą ma sę do świad cze nia, ale są też
świet ną przy go dą. Ca ły czas się kształ ci -
my. Za chę ca my do do łą cze nia do na szej
spor to wej ro dzi ny. Od wrze śnia bę dzie -
my pro wa dzić na bór dzie ci od 7. ro ku ży -
cia oraz mło dzie ży. Tre nu je my
w Cen trum Fit ness Gla dia tor. Na tre nin -
gach uczy my się sztu ki wal ki, ja ką jest ka -
ra te, sa mo dy scy pli ny, kon cen tra cji
i sza cun ku. Po nad to wzmac nia my ca łe
cia ło. Nie bra ku je też gier i za baw, a ca łość
od by wa się w przy ja znej at mos fe rze. Za -
chę ca my do śle dze nia pro fi lu KS Kro tosz
Ka ra te na Fa ce bo oku i In sta gra mie, gdzie
moż na na bie żą co śle dzić na szą dzia łal -
ność – po wie dzia ła Mar ty na Kaj. 

(LE NA)

KARATE

Pięć razy na podium
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