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BUSKERBUS

Uliczni artyści znów oczarowali 
krotoszyńską publiczność!

Czytaj na str.10

KROTOSZYN

Sprzęt informatyczny 
dla dzieci z Ukrainy Czytaj na str. 3
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Już w dniach 1-4 wrze śnia Kro to szyn
sta nie się are ną walk su mo. Do na -
sze go mia sta przy ja dą bo wiem naj -
lep si spor tow cy tej dys cy pli ny, by
wal czyć o ty tu ły mi strzów Sta re go
Kon ty nen tu pod czas Mi strzostw Eu -
ro py Se nio rów oraz Mło dzie żow ców
do lat 21 i 23!

W tur nie ju we zmą udział m. in. re -
pre zen tan ci Azer bej dża nu, Gru zji,
Włoch, Ru mu nii, Ukra iny, Li twy, Wę gier,
Buł ga rii, Es to nii, Gre cji, Nie miec, Nor we -
gii i oczy wi ście Pol ski. Or ga ni za to ra mi
mi strzostw są Eu ro pej ska Fe de ra cja Su -
mo, Pol ski Zwią zek Su mo, Wiel ko pol ski
Okrę go wy Zwią zek Su mo, To wa rzy stwo

Atle tycz ne Ro zum w Kro to szy nie, we
współ pra cy z Mi ni ster stwem Spor tu i Tu -
ry sty ki, Urzę dem Mar szał kow skim Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go, Urzę dem
Miej skim oraz Sta ro stwem Po wia to wym
w Kro to szy nie.

POD NASZYM PATRONATEM

Mistrzostwa Europy w Krotoszynie!

Czytaj na str. 15



W Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go w Kro to -
szy nie od by ło się ko lej ne spo tka nie
z ju bi la ta mi mał żeń ski mi z na szej
gmi ny, któ rym wrę czo no me da le
„Za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie”.
Tym ra zem uho no ro wa no 27 par.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek i Re -
na ta Pflantz – kie row nik USC – zło ży li ju -
bi la tom gra tu la cje i ży cze nia oraz wrę czy li
im me da le, dy plo my, upo min ki i kwia ty.
Sze fo wa USC w swo im prze mó wie niu
pod kre śli ła zna cze nie za ufa nia, wspar cia
i mi ło ści w związ ku mał żeń skim, któ re
z pew no ścią uła twi ły pa rom wspól ne po -
ko ny wa nie ży cio wych trud no ści. Z ko lei
wło darz Kro to szy na po dzię ko wał za wy si -
łek wło żo ny w bu do wa nie ro dzi ny i tym
sa mym bu do wa nie na szej ma łej wspól no -
ty kro to szyń skiej.

Przy po mnij my, że me dal „Za dłu go let -
nie po ży cie mał żeń skie” mo że otrzy mać
pa ra, któ ra prze ży ła w jed nym związ ku
mał żeń skim co naj mniej 50 lat. Aby urząd
sta nu cy wil ne go z te re nu za miesz ka nia ju -
bi la tów mógł prze słać wnio sek do urzę du
wo je wódz kie go, mał żon ko wie mu szą wy -
ra zić pi sem ną zgo dę na wnio sko wa nie oraz
na spraw dze nie nie ka ral no ści w re je strze
pań stwo wym. Me dal przy zna je pre zy dent
RP na wnio sek wo je wo dy wiel ko pol skie go.

22 sierp nia w kro to szyń skim USC
uho no ro wa no He le nę i Bo gu sła wa Be ke -
rów, Ire nę i Ro ma na Bro dów, Kry sty nę
i Ma ria na Ćwi ków, Da nu tę i An drze ja
Gra bow skich, Kry sty nę i An drze ja Jo kie -
lów, Ma rię i Jó ze fa Kacz mar ków, Ja dwi gę
i Cze sła wa Kę pów, Ma rię i Edwar da Ko wa -
lów, Ju lię i Kor ne liu sza Ku lów, Ma rię
i Mie czy sła wa Le wan dow skich, Zo fię i Ja -
na Mar cin kow skich, Kry sty nę i Sta ni sła wa

Owczar ków, Alek san drę i Sta ni sła wa Rej -
ków, Kry sty nę i Syl we stra Ba ra nów, Zo fię
i Jó ze fa Cie pli ków, Sta ni sła wę i Zyg mun ta
Dzier lów, Bo gu sła wę i Wła dy sła wa Fa bi -
sza ków, Ma rię i Hen ry ka Fi ja ków, Ze no bię
i Se we ry na Kru pów, Kry sty nę i Zyg mun -

ta No wa ków, Te re sę i Bo le sła wa Osto jów,
Elż bie tę i Ma ria na Pa ter ków, Kry sty nę i Jó -
ze fa Ro si ków, Ja ro sła wę i Ste fa na Szy mań -
skich, Ma rię i Mie czy sła wa Szym cza ków,
Te re sę i Je rze go Wal cza ków, Lu cy nę i Ste -
fa na Wit cza ków. (AN KA)
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KROTOSZYN

Jubilaci zostali uhonorowani

NA DRODZE

Zderzenie samochodów w Wykach

23 sierp nia w miej sco wo ści Wy ki
(gmi na Roz dra żew) do szło do zde rze -
nia dwóch po jaz dów. W cza sie ak cji
ra tow ni czej dro ga by ła za blo ko wa na.

– 20-let ni męż czy zna, kie ru ją cy po jaz -
dem mar ki Ive co, nie ustą pił pierw szeń stwa
prze jaz du, w wy ni ku cze go do pro wa dził

do zde rze nia z sa mo cho dem mar ki Man,
któ rym je chał 45-la tek. Uczest ni cy zda rze -
nia by li trzeź wi. Spraw ca zo stał uka ra ny
man da tem w wy so ko ści 1500 zł – in for -
mu je Pau li na Po ta rzyc ka, za stęp czy ni ofi ce -
ra pra so we go Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. 

(FE NIX)

NA DRODZE

Nie ustąpił pierwszeństwa

20 sierp nia na skrzy żo wa niu ulic
Kon sty tu cji 3 Ma ja, Mic kie wi cza
i Flo riań skiej w Kro to szy nie do szło
do ko li zji dwóch sa mo cho dów.
Na szczę ście ni ko mu nic po waż ne go
się nie sta ło.

Jak po in for mo wa ła po li cja, 34-let ni
miesz ka niec na sze go po wia tu, ja dą cy po jaz -
dem mar ki Che vro let, nie udzie lił pierw -

szeń stwa prze jaz du sa mo cho do wi mar ki
Opel, któ rym kie ro wał 65-let ni miesz ka -
niec po wia tu wro cław skie go, na sku tek cze -
go do pro wa dził do zde rze nia aut. 

– Wszy scy uczest ni cy zda rze nia by li
trzeź wi. Spraw ca zo stał uka ra ny man da -
tem w wy so ko ści 1100 zło tych – po wie -
dzia ła Pau li na Po ta rzyc ka z Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(FE NIX)
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W Po wia to wym Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie w Kro to szy nie od by ło się
sym bo licz ne prze ka za nie sprzę tu in -
for ma tycz ne go, któ ry tra fi do ukra iń -
skich dzie ci uczęsz cza ją cych do kro -
to szyń skich szkół.

Sprzęt zo stał po zy ska ny dzię ki nie -
miec kiej fir mie MA PAL Far brik fu er Pra -
ezi sion swer ke zeu ge Dr. Kress KG z Aalen,
któ ra go prze ka za ła za po śred nic twem
Lions Clu bu Kro to szyn. To oko ło sto uży -
wa nych kom pu te rów sta cjo nar nych, lap to -
pów, a tak że ta ble ty i te le fo ny
ko mór ko we. – Po mysł ca łej ak cji na ro dził
się w cen tra li w Niem czech. Wio sną je den
z człon ków za rzą du za dzwo nił do mnie, że
po sia da ją pew ną ilość uży wa ne go sprzę tu

kom pu te ro we go, któ ry moż na prze ka zać
ja ko wspar cie na rzecz uchodź ców z Ukra -
iny – po wie dział Alek san der Zie lon ka,
pre zes pol skie go od dzia łu fir my MA PAL. 

Do star czo ny sprzęt zo stał spraw dzo -
ny pod wzglę dem tech nicz nym przez Ja -
nu sza Mar szał ka z ra mie nia PCPR -u oraz
To ma sza Głu cha i Ma cie ja Stę plew skie go
z fir my MAH LE. Na stęp nie z po mo cą sze -
ściu uczniów Ze spo łu Szkół Po nad pod sta -
wo wych nr 2 w Kro to szy nie wgra no
sto so wa ne opro gra mo wa nie, a Ja nusz Mar -
sza łek do ko nał kom ple ta cji go to wych
do wy da nia ze sta wów.

– Jed no cze śnie do PCPR -u do star czo -
no w ra mach uzu peł nie nia pew ną ilość
sprzę tu IT przez pol ski od dział MA PAL
oraz Szko łę Pod sta wo wą nr 1 w Koź mi nie

Wlkp. PCPR, przy po mo cy kro to szyń skich
szkół oraz or ga ni za cji pro spo łecz nych z te -
re nu po wia tu – Po most, Od no wa, Szan sa,
Lions Club Kro to szyn – ze brał za po trze bo -
wa nie ze stro ny dzie ci ukra iń skich na ten
sprzęt. Do ce lo we prze ka zy wa nie od by wać
się bę dzie po przez szko ły i or ga ni za cje
na za sa dzie umo wy uży cze nia – wy ja śnił
An drzej Pio trow ski, dy rek tor PCPR -u.

– Cią gle bra ku je nam pew nej ilo ści
mo ni to rów, kla wia tur, my szek i za si la czy.
Trwa na dal ak cja po zy ski wa nia uzu peł nia -
ją ce go sprzę tu, któ ry po skom ple to wa niu
bę dzie suk ce syw nie prze ka zy wa ny dzie -
ciom z Ukra iny – do da ła Re na ta Zych -Kor -
dus, ko or dy na tor ka po mo cy na rzecz
Ukra iny z ra mie nia PCPR -u.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Aktualności 3

Urząd Miej ski w Kro to szy nie zwró cił
się z proś bą do miesz kań ców o re -
ago wa nie na wszel kie ak ty wan da li -
zmu, do któ rych do cho dzi na te re nie
na sze go mia sta. Na stro nie in ter ne -
to wej ma gi strat za mie ścił fo to gra fie
uka zu ją ce znisz cze nia i uszko dze nia
obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej.

Na zdję ciach wi dać m. in. znisz -
czo ne sto ja ki do ro we rów przy wie ży
wi do ko wej czy ław ki, uszko dzo ną si -
łow nię ze wnętrz ną czy wy bi tą szy bę
w za byt ko wym po cią gu. – W po niż -
szej ga le rii przed sta wia my kil ka z wie -

lu przy kła dów, ma ją cych miej sce tyl ko
w ostat nich ty go dniach, ak tów wan da -
li zmu na te re nie mia sta i gmi ny Kro to -
szyn. Nisz czo ne w ten spo sób mie nie
jest owo cem cięż kiej pra cy i jed no cze -
śnie wła sno ścią NAS WSZYST -
KICH – MIESZ KAŃ CÓW, któ re go
kosz ty na pra wy nie ste ty rów nież bę -
dzie my mu sie li po nieść MY WSZY -
SCY – MIESZ KAŃ CY. W związ ku
z po wyż szym zwra ca my się do Pań -
stwa z uprzej mą proś bą o bez po śred -
nie re ago wa nie na wszel kie ozna ki te go
ty pu nie wła ści wych za cho wań, np. po -
przez po wia do mie nie od po wied nich

służb, co z ca łą pew no ścią zna czą co
przy czy ni się do prze bie gu po stę po wa -
nia i uję cia spraw ców da ne go wy kro -
cze nia. To tak że od na szej zbio ro wej
re ak cji za le ży prze strze ga nie wła ści -
wych norm spo łecz nych i ogra ni cze nie
ak tów nisz cze nia mie nia pu blicz ne go
w przy szło ści! – czy ta my w ko mu ni ka -
cie Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie.

(FE NIX)

KROTOSZYN

Apel do mieszkańców w związku z aktami wandalizmu

KROTOSZYN

Sprzęt informatyczny dla dzieci z Ukrainy

F
O

T
. 
w

w
w

.k
ro

to
s
z
y
n
.p

l

 



Na bieżąco4 WTOREK, 30 SIERPNIA 2022

Zwy cięz cy kon kur su „Wy graj usza ka
dla Cie bie i Dzie cia ka”, or ga ni zo wa -
ne go przez Sa lon Me blo wy BE TA we -
spół z na szą re dak cją, zo sta li na gro -
dze ni. Fi nał za ba wy od był się w no -
wo otwar tym sa lo nie BE TA w Za cha -
rze wie!

Sió dem ka lau re atów ode bra ła już swo -
je na gro dy! Przy po mnij my – aby wziąć
udział w kon kur sie, na le ża ło do wol ną me -
to dą wy ko nać fo tel lub na roż nik. Mia ła to
być wspól na pra ca dziec ka wraz z ro dzi ca -
mi. Na gro dę głów ną – czy li fo tel uszak
w do wol nie wy bra nym ko lo rze, ufun do -
wa ny przez fir mę BE TA – wy gra ła Jul ka,
któ ra wraz z ma mą wy ko na ła pięk ny, du -
ży na roż nik z tek tu ry i ma te ria łu. Dziew -
czyn ka i ma ma nie po sia da ły się z ra do ści. 

Lau re at dru gie go miej sca otrzy mał
ta blet. Po zo sta li uczest ni cy zo sta li na gro -
dze ni vo uche ra mi – na miej sce do prze -
cho wy wa nia w Smart Box, usłu gi vi deo,

usłu gi fo to gra ficz ne oraz na do wol ne za -
ku py w hur tow ni za ba wek Ka mix. 

Za in te re so wa nie kon kur sem by ło bar -
dzo du że, a kre atyw ność uczest ni ków
prze ro sła naj śmiel sze ocze ki wa nia or ga ni -
za to rów. Jed na z na gro dzo nych prac by ła
wy ko na na z ma sy cu kro wej, ko lej na po -
wsta ła na wa ka cyj nym wy jeź dzie z ka mie -
ni i mu sze lek zna le zio nych w mo rzu.

Po my sło wość lau re atów nie mia ła gra nic.
Uczest ni cy pod kre śla li, że w trak cie wy ko -
ny wa nia prac kon kur so wych świet nie się
ba wi li wraz ze swy mi dzieć mi i mi ło spę -
dzi li czas. – Dzię ku je my wszyst kim
za wspa nia łe pra ce i za udział w kon kur -
sie – po wie dzia ła Ali cja Kie ra ko wicz, wła -
ści ciel ka Sa lo nu Me blo we go BE TA.

(LT)

NASZE AKCJE

Fi nał kon kur su „Wy graj usza ka dla Cie bie i Dzie cia ka” 



21 sierp nia w go dzi nach wie czor -
nych po mię dzy miej sco wo ścia mi
Star kó wiec a Ła giew ni ki (gmi na Ko -
by lin) do szło do tra gicz ne go wy pad -
ku dro go we go. Mło dy męż czy zna,
po dró żu ją cy sa mo cho dem mar ki
Mer ce des, zgi nął na miej scu.

Na miej sce skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz za stę py z OSP z Ko by li na, Ła -
giew nik i Wy ga no wa, a tak że Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję.
Do zda rze nia udał się rów nież ofi cer
w dys po zy cji ko men dan ta po wia to we go
PSP w Kro to szy nie. Sa mo chód oso bo wy
ude rzył w przy droż ne drze wo i blo ko wał
je den pas dro gi po wia to wej. Kie row ca sa -
mo dziel nie opu ścił uszko dzo ny śro dek
trans por tu, na to miast ko bie ta po dró żu ją -
ca na przed nim sie dze niu po zo sta wa ła
w zde for mo wa nej bry le po jaz du. 

– Nie ste ty, trze ci uczest nik wy pad ku,
w chwi li przy by cia służb ra tun ko wych
znaj du ją cy się po za sa mo cho dem, w wy ni -
ku po nie sio nych ob ra żeń stra cił ży cie.
Obec ny na miej scu kie row nik Ze spo łu Ra -
tow nic twa Me dycz ne go na pod sta wie
prze pro wa dzo ne go ba da nia pod jął de cy zję
o od stą pie niu od dal szych czyn no ści me -
dycz nych – po in for mo wał st. asp. Ma te usz
Dy mar ski z Ko men dy Po wia to wej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie. 

Stra ża cy przy stą pi li do usu wa nia
drzwi bocz nych sa mo cho du, by do trzeć
do oso by po szko do wa nej. Pa sa żer kę
ewa ku owa no do ka ret ki po go to wia. Zo -
sta ła prze trans por to wa na do szpi ta la.
Kie row ca nie od niósł po waż nych ob ra -
żeń.  Na stęp nie stra ża cy oświe tli li i wy -
gro dzi li te ren dzia łań na po trze by
czyn no ści do cho dze nio wych po li cji
i pro ku ra to ra. Po ich za koń cze niu ele -
men ty ka ro se rii sa mo cho do wej oraz pły -
nów eks plo ata cyj nych usu nię to z jezd ni.
Uszko dzo ny po jazd za bra ła po moc dro -
go wa.

– We dług wstęp nych usta leń 54-let ni
miesz ka niec po wia tu go styń skie go, kie ru -
jąc sa mo cho dem mar ki Mer ce des, nie do -
sto so wał pręd ko ści do wa run ków
pa nu ją cych na dro dze. W wy ni ku te go do -
szło do zde rze nia po jaz du z przy droż nym
drze wem. Pa sa że ra mi by li 51-let nia ko bie -
ta oraz 26-let ni męż czy zna, któ ry po niósł
śmierć na miej scu. Kie row ca był trzeź wy.
Do cho dze nie w tej spra wie pro wa dzi KPP
Kro to szyn – po wie dzia ła Pau li na Po ta rzyc -
ka, za stęp czy ni ofi ce ra pra so we go Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(FE NIX)

Na sygnale 5

WYPADEK

Tragiczne zdarzenie na drodze powiatowej

W pią tek, 19 sierp nia, w miej sco wo -
ści Ko na rzew (gmi na Zdu ny) do szło
do po tęż ne go po ża ru sto gu sło my.
Uda ło się go uga sić po dzie się ciu go -
dzi nach dzia łań ra tow ni czych. 

Na miej sce skie ro wa no dwa za stę py
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 Zdu ny, OSP Ko na rzew i OSP Basz -
ków. Stra ża cy po da li prą dy ga śni cze wo dy
w na tar ciu na pa lą ce się ba lo ty. 

– Z uwa gi na bar dzo du żą in ten syw -
ność spa la nia sło my i to wa rzy szą ce po ża ro -
wi pro mie nio wa nie ciepl ne ogra ni czo no
dzia ła nia ga śni cze, do sto so wu jąc za miar

tak tycz ny do sy tu acji po ża ro wej. W mo -
men cie uzy ska nia moż li wo ści po da nia
sku tecz nych prą dów wo dy i wpro wa dze -
nia na te ren ak cji sprzę tu me cha nicz ne go
roz po czę to war stwo we roz gar nia nie sło my
ła do war ką te le sko po wą ce lem jej do ga sze -
nia. Dba jąc o cią głość po da wa nia środ ka ga -
śni cze go, zor ga ni zo wa no za opa trze nie
wod ne w opar ciu o po bli ską sieć hy dran to -
wą. Po dzie się cio go dzin nej ak cji po żar zo -
stał uga szo ny. Wy ko rzy sta ne w dzia ła niach
urzą dze nia po mia ro we po twier dzi ły cał ko -
wi tą li kwi da cję za gro że nia – po in for mo -
wał st. asp. Ma te usz Dy mar ski z Ko men dy
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie. (FE NIX)

KONARZEW

Walczyli z żywiołem ponad dziesięć godzin
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Na bieżąco6 WTOREK, 30 SIERPNIA 2022

KROTOSZYN

Zwiększyli dotację 
na modernizację drogi
powiatowej

Na nad zwy czaj nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie, któ ra od by ła się
w mi nio ny czwar tek, przy ję to uchwa -
łę w spra wie udzie le nia po mo cy fi -
nan so wej w po sta ci do ta cji ce lo wej
dla po wia tu kro to szyń skie go na re -
ali za cję za da nia pod na zwą „Mo der -
ni za cja – re mont dro gi po wia to wej
na od cin ku Ró żo po le -Ja sne Po le”.

– Po wiat kro to szyń ski ogło sił prze targ
na wy ko na nie te go od cin ka dro gi. Naj tań -
sza ofer ta prze kra cza ła bu dżet za pro po no -
wa ny na po cząt ku przez in we sto ra. Dla te go

za rząd po wia tu 3 sierp nia zwró cił się
do bur mi strza Kro to szy na z proś bą o zwięk -
sze nie do ta cji. Na dzień dzi siej szy do ta cja ta
wy no si 203 700 zło tych, a za rząd po wia tu
wnio sku je o zwięk sze nie jej o 64 800 zł, tj.
do kwo ty 268 500 zł, by mógł za wrzeć
umo wę i zre ali zo wać owo za da nie – wy ja -
śnił Sła wo mir Ho ry za (na zdję ciu), na czel -
nik Wy dzia łu In we sty cji i Roz wo ju
w Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie.

Za przy ję ciem tej uchwa ły opo wie -
dzia ło się 12 rad nych (na 13 obec nych),
a je den wstrzy mał się od gło su. 

(AN KA)

WYPADEK

Zginęły kolejne dwie osoby
26 sierp nia na dro dze kra jo wej nu -
mer 15 w miej sco wo ści Or lin ka (gmi -
na Koź min Wlkp.) do szło do ko lej ne -
go tra gicz ne go wy pad ku. Na sku tek
czo ło we go zde rze nia dwóch sa mo -
cho dów jed na oso ba zgi nę ła na miej -
scu, a dru ga zmar ła w szpi ta lu. 

Zgło sze nie do Sta no wi ska Kie ro wa nia
Ko men dan ta Po wia to we go PSP w Kro to -
szy nie wpły nę ło o go dzi nie 16.53.
Na miej sce na tych miast skie ro wa no dwa
za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz za stę py z OSP w Koź -
mi nie Wlkp. i Wał ko wie, a tak że ze spo ły
ra tow nic twa me dycz ne go i po li cję. 

W mo men cie przy by cia stra ży po żar -
nej na miej sce wy pad ku czwór ka je go
uczest ni ków by ło już pod opie ką Ze spo łu
Ra tow nic twa Me dycz ne go. Z po wo du
znacz nej de for ma cji roz bi tych po jaz dów
do stęp do kie row ców w nich po zo sta ją -
cych był utrud nio ny. Dro ga kra jo wa zo sta -
ła cał ko wi cie za blo ko wa na.

– Po za bez pie cze niu te re nu ak cji stra -
ża cy przy stą pi li do dzia łań z uży ciem
sprzę tu hy drau licz ne go, wy ko nu jąc do stęp
do po szko do wa nych kie row ców. Jed no cze -
śnie wy zna czo ne ro ty wspie ra ły czyn no ści
ra tow ni ków me dycz nych, przej mu jąc czę -
ścio wą opie kę nad po szko do wa ny mi. We -
zwa no tak że Lot ni cze Po go to wie

Ra tun ko we, więc stra ża cy wy zna czy li lą -
do wi sko, za bez pie cza jąc start i lą do wa nie
śmi głow ca – in for mu je st. asp. Ma te usz
Dy mar ski z Ko men dy Po wia to wej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

Nie ste ty, po mi mo wy sił ków służb ra -
tun ko wych i dłu go trwa łej re ani ma cji nie
uda ło się ura to wać ko bie ty uczest ni czą cej
w wy pad ku. Po zo sta łe trzy po szko do wa ne
oso by, w tym jed no dziec ko, prze trans por -

to wa no do pla có wek me dycz nych, gdzie
zo sta ły pod da ne ho spi ta li za cji. Jak się póź -
niej oka za ło, w szpi ta lu zmarł dru gi uczest -
nik te go tra gicz ne go wy pad ku. 

Po za koń cze niu czyn no ści po li cyj nych
z jezd ni usu nię to ele men ty ka ro se rii sa mo -
cho do wej, stwa rza ją ce za gro że nie dla in -
nych użyt kow ni ków dro gi. Dzia ła nia służb
ra tow ni czych trwa ły bli sko czte ry go dzi ny.

(FE NIX)



W Roz dra że wie trwa ją pra ce zwią -
za ne z bu do wą ulic Spo koj nej
i Roz dra żew skich na osie dlu
miesz ka nio wym wraz z mo der ni za -

cją dro gi do jaz do wej w kie run ku
oczysz czal ni. Na to za da nie gmi na
po zy ska ła do fi nan so wa nie z „Pol -
skie go Ła du”.

Za kres prac na uli cach Spo koj nej
i Roz dra żew skich obej mu je wy ko na nie
pod bu do wy i na wierzch ni z kost ki bru ko -
wej wraz z od wod nie niem, chod ni ka ze
zjaz da mi do po se sji, ka na łu sie ci te le ko -
mu ni ka cyj nej i li nii oświe tle nia ulicz ne -
go. Z ko lei prze bu do wa dro gi w kie run ku
oczysz czal ni – na od cin ku o dłu go ści 257
me trów i sze ro ko ści 5,5 m – po le ga na za -
stą pie niu be to no wych płyt na wierzch nią
as fal to wą

Na re ali za cję te go przed się wzię cia gmi -
na Roz dra żew uzy ska ła do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 1 643 500 zło tych z Rzą do we -
go Fun du szu „Pol ski Ład” – Pro gra mu In -
we sty cji Stra te gicz nych.

(AN KA)

Na bieżąco 7

KOŹMIN WLKP.

Prace idą pełną parą

W Koź mi nie Wlkp. trwa re ali za cja jed -
ne go z waż niej szych za dań ka na li za -
cyj nych w ostat nich la tach. Cho dzi
o bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej
na od cin ku od uli cy Po łu dnio wej do ul.
Cze sła wa Czy pic kie go. Pra ce prze bie -
ga ją zgod nie z har mo no gra mem.

Jest to dru gi etap stra te gicz ne go dla
gmi ny Koź min Wlkp. przed się wzię cia.
Pierw szy obej mo wał bu do wę ka na łu
od oczysz czal ni ście ków, po przez uli ce Po -
łu dnio wą i Sta niew ską do Pro stej. Trze ci
etap, tj. prze bu do wa ka na li za cji i na -
wierzch ni na uli cy Cze sła wa Czy pic kie go,

ma być zre ali zo wa ny do koń ca li sto pa da.
Tak więc uli ce ob ję te in we sty cją nie tyl ko
bę dą mia ły no wą ka na li za cję, ale tak że zy -
ska ją no wą na wierzch nię as fal to wą.

In we sty cja po zwo li na od biór ście ków
ko mu nal nych ze wszyst kich nie ru cho mo ści
po ło żo nych przy dwu ki lo me tro wym od cin -
ku tych ulic, jak rów nież z no wo po wsta łych
osie dli miesz ka nio wych przy ul. Spo koj nej
i Za chod niej, a w przy szło ści tak że ze wsi po -
ło żo nych po za chod niej stro nie mia sta.

Za da nie opie wa ją ce na kwo tę po nad 4
mi lio nów zło tych jest fi nan so wa ne ze środ -
ków ze wnętrz nych oraz z bu dże tu gmi ny.

OPRAC. (AN KA)
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PRZEDSZKOLE NR 1 W KROTOSZYNIE

Zmiana na stanowisku dyrektorskim

ROZDRAŻEW

Trwa budowa dróg

Z dniem 1 sierp nia no wą dy rek tor
Przed szko la nr 1 „Miś Usza tek”
w Kro to szy nie zo sta ła Halsz ka Ko -
bier ska -Obal. Za stą pi ła na tym sta -
no wi sku Ar le tę Jaś ko wiak, któ ra
po czter dzie stu la tach pra cy w tej
pla ców ce dnia 29 lip ca prze szła
na eme ry tu rę. 

A. Jaś ko wiak kie ro wa ła przed szko lem
„Miś Usza tek” od 1 wrze śnia 2013 ro ku.
Jej za an ga żo wa nie w dzia łal ność opie kuń -
czo -edu ka cyj ną dzie ci, ser decz ność i od da -
nie za owo co wa ły zbu do wa niem
war to ścio wych re la cji w śro do wi sku wy -
cho wan ków, ich ro dzi ców i pra cow ni ków.

Z dniem 1 sierp nia sta no wi sko dy rek -
to ra Przed szko la nr 1 bur mistrz Kro to -
szyn w wy ni ku po stę po wa nia ko mi sji
kon kur so wej po wie rzył Halsz ce Ko bier -
skiej -Obal, do tych cza so wej na uczy ciel ce
w Szko le Pod sta wo wej nr 4 im. Woj ska
Pol skie go.

W imie niu bur mi strza Fran cisz ka
Mar szał ka po dzię ko wa nie do tych cza so wej
dy rek tor prze ka za ła Mał go rza ta Miel ca -
rek – za stęp czy ni na czel ni ka Wy dzia łu

Oświa ty i Spraw Spo łecz nych Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie. Jed no cze śnie
po wie rzy ła to sta no wi ska no wej sze fo wej. 

(AN KA)
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Na bieżąco 9

Kro to szyń scy rad ni zde cy do wa li
o udzie le niu po mo cy fi nan so wej
w po sta ci do ta cji ce lo wej dla po wia tu
kro to szyń skie go na re ali za cję za da -
nia pod na zwą „Mo der ni za cja uli cy
Staw nej w Kro to szy nie na od cin ku
od ul. Św. An to nie go do ul. Go rzup -
skiej”. Uchwa łę w tej spra wie przy ję -
to 25 sierp nia na se sji nad zwy czaj nej.

– Za rząd po wia tu zwró cił się z proś bą
do bur mi strza Kro to szy na o za bez pie cze -
nie środ ków fi nan so wych w te go rocz nym
bu dże cie w wy so ko ści 400 ty się cy zło tych
na re ali za cję tej in we sty cji. Waż nym ar gu -
men tem prze ma wia ją cym za ko niecz no -
ścią wy ko na nia te go za da nia jest fakt, iż to
ostat ni od ci nek dro gi w cią gu ulic Ostrow -

ska, So sno wa, Ka mien na, Staw na, Wi to sa,
bę dą ce go al ter na ty wą dla dro gi kra jo wej
nr 36. Stan na wierzch ni na uli cy Staw nej
uległ znacz ne mu po gor sze niu w wy ni ku
bu do wy ka na li za cji w ro ku 2007 oraz
w kon se kwen cji wy zna cza nia ob jaz dów
w związ ku z re mon ta mi na DK nr 36. Stąd
za sad ne wy da je się wy ko na nie te go ostat -
nie go od cin ka – wy tłu ma czył spra wę Sła -
wo mir Ho ry za, na czel nik Wy dzia łu
In we sty cji i Roz wo ju w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie.

– Za sta na wiam się, dla cze go pan (na -
czel nik – przyp. red.) tę in we sty cję uza sad -
nia, sko ro jest to przed się wzię cie po wia tu.
Po za tym w uza sad nie niu do tej uchwa ły
po da no, że re mont ul. Staw nej mu si być
zre ali zo wa ny, gdyż kie dyś by ła tam ro bio -

na ka na li za cja, a po nad to był zwięk szo ny
ruch, gdy mo der ni zo wa no dro gę kra jo wą.
Wy da je się więc, że Ge ne ral na Dy rek cja
Dróg Kra jo wych i Au to strad po win na się
do ło żyć do mo der ni za cji uli cy Staw nej. To
by ło by lo gicz ne – stwier dził rad ny Bar tosz
Ko siar ski.

– Przy ul. Staw nej też miesz ka ją
miesz kań cy na szej gmi ny i dla te go my
do te go do kła da my i dla te go ja so bie po -
zwa lam uza sad niać tę in we sty cję. Co
do GDD KiA, to nie je stem kom pe tent ny,
by od po wie dzieć na to py ta nie – od po wie -
dział S. Ho ry za.

Za przy ję ciem uchwa ły za gło so wa ło
dzie wię cio ro rad nych, a czwór ka wstrzy -
ma ła się od gło su. 

(AN KA)

KROTOSZYN

Gmina dołoży 400 tysięcy do remontu ulicy Stawnej
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W mi nio ny week end w Kro to szy nie
po ja wi li się zna ni na ca łym świe cie
ko mi cy, akro ba ci, żon gle rzy czy mu -
zy cy. XXVI Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
Sztu ki Ulicz nej Bu sker Bus 2022
przy cią gnął tłu my, zresz tą jak co ro -
ku. Wy da rze nie zor ga ni zo wa ły Kro to -
szyń ski Ośro dek Kul tu ry oraz Mał go -
rza ta Wę glarz. 

Od 26 lat na fe sti wa lu Bu sker Bus spo -
ty ka ją się ar ty ści z ca łe go świa ta, by w kil -
ku pol skich mia stach za pre zen to wać
swo je umie jęt no ści cyr ko we, ta necz ne,
mu zycz ne, ilu zjo ni stycz ne czy ak tor skie.
Do opo wia da nia hi sto rii wy ko rzy stu ją re -
kwi zy ty i moż li wo ści wła sne go cia ła. Nie
po trze ba pasz por tu, by po czuć się jak
w po dró ży do oko ła świa ta i po znać ar ty -
stów z kil ku na stu kra jów. Cho ciaż na co
dzień dzie lą ich ty sią ce ki lo me trów, łą czą
ich wspól ne ce le – zdo być uwa gę prze -
chod niów, do star czyć wra żeń ar ty stycz -
nych i roz ryw ki, ba wić, wzru szać
i za chwy cać. Bu sker Bus łą czy ideę no we -
go cyr ku – te go sku pio ne go nie na zwie -

rzę tach, a na si le, umie jęt no ściach i kre -
atyw no ści ar ty stów – z do stęp no ścią sztu -
ki ulicz nej. Tu taj nie je steś je dy nie
bier nym wi dzem – sta jesz się bo wiem
czę ścią przed sta wie nia, a ar ty sta re agu je
na wszyst ko, co dzie je się wo kół nie go. 

W go dzi nach po po łu dnio wych ci
wy jąt ko wi ar ty ści swo je umie jęt no ści
pre zen to wa li na kro to szyń skim ryn ku,
a wie czo rem or ga ni zo wa li po kaz ka ba re -
to wy w BI LI. Fros so z gru py te atral nej
Astro nauts The atre z Gre cji uka za ła się

pu blicz no ści ja ko ży wa sta tua „Sy ren ki
The oni”. Po stać z mi to lo gii grec kiej ma
przy po mi nać, że cho ciaż za chwy ca my się
pięk nem na tu ry, cza sa mi za po mi na my,
by o nią dbać. W fi na ło wej sce nie uwal -
nia ła się z pla sti ku, któ rym za nie czysz -

cza ne są rze ki. Die go Mar ti nez z Uru gwa -
ju w pro gra mie „El Grand Di spa ra te” po -
pi sał się swo imi umie jęt no ścia mi
ilu zjo ni stycz ny mi.

Ar gen tyń ski du et Ga to Blan co Ga to
Ne gro za pre zen to wał nie my akt cyr ko wo -
-te atral ny „Atem po”. By ło to po łą cze nie ko -
me dii fi zycz nej, akro ba ty ki, żon gler ki
dia bo lo i pi łecz ka mi, łucz nic twa oraz ży -
wych ma rio ne tek. The Twins' Trip wy stą -
pi li z pro gra mem du etu współ cze snych
klau nów, któ ry two rzą Emi lio i Le an dro
Pon ce – iden tycz ni bra cia bliź nia cy z Ar -
gen ty ny. Pod czas swo jej tra sy „Ce le bra ting
the World” w cią gu ostat nich pię ciu lat wy -
stą pi li w po nad 40 kra jach. Za pre zen to wa -
li umie jęt no ści z dzie dzi ny ilu zji oraz
żon gler ki pił ka mi i no ża mi.

Nie spo sób wy mie nić wszyst kich ar -
ty stów, któ rzy mie li oka zję wy stą pić
na kro to szyń skim ryn ku, ale każ dy z nich
po pi sał się swo im nie zwy kłym ta len tem
i ory gi nal no ścią. Po raz ko lej ny zdo by li
ser ca i uzna nie licz nie zgro ma dzo nej pu -
blicz no ści.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

BUSKERBUS

Uliczni artyści znów oczarowali krotoszyńską publiczność!

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
im. Ar ka de go Fie dle ra otrzy ma ła do -
fi nan so wa nie ze środ ków Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go z Na ro do we go Pro gra mu Roz wo ju
Czy tel nic twa 2.0. na la ta 2021-2025.

Kwo ta do ta cji wy nio sła 40 250 zło -
tych w ra mach za da nia „Do fi nan so wa nia
dla bi blio tek pu blicz nych na za kup no wo -

ści wy daw ni czych oraz usłu gi zdal ne go do -
stę pu do ksią żek w for ma tach e -bo oków
i/lub au dio bo oków i/lub syn chro bo -
oków – Prio ry tet 1, Kie ru nek in ter wen -
cji 1.1. w ra mach NPRCz 2.0”. 

Za po zy ska ne środ ki kro to szyń ska bi -
blio te ka pla nu je do koń ca li sto pa da za ku -
pić książ ki i au dio bo oki zgod nie
z za in te re so wa nia mi jej użyt kow ni ków.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Dofinansowanie na zakup
nowości wydawniczych
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W lip cu szes na ścio ro dzie ci z po wia -
tu kro to szyń skie go po raz ko lej ny
wy je cha ło na ko lo nie let nie w ra -
mach pro jek tu „Wa ka cje z Lions Clu -
bem Kro to szyn”. Tym ra zem uczest -
ni cy od wie dzi li Świe ra dów -Zdrój. 

Dzie ci z po wia tu kro to szyń skie go
chęt nie bra ły udział w zor ga ni zo wa nych
przez opie ku nów kon kur sach, za ję ciach
spor to wych, za ba wach czy za ję ciach pro fi -
lak tycz nych. Nie mia ły cza su na nu dę.
Dre zno, Za mek Fry dland czy pie sza wy -
ciecz ka na Stóg Izer ski oraz Sę pią Gó rę to
tyl ko na miast ka atrak cji, któ re za pla no wa -
no i zre ali zo wa no pod czas tej wy pra wy. 

Naj więk szym wy zwa niem oka zał się
wy jazd na naj wyż szą wie żę wi do ko wą
w Pol sce – SKY WALK. Wzbu dzi ła ona
swo ją po tęż ną kon struk cją strach oraz pod -
eks cy to wa nie. Oczy wi ście nie za bra kło
cza su na od po czy nek i re laks. Dzie ci z za -
cie ka wie niem po zna wa ły no we miej sca.
Or ga ni za to rom uda ło się zre ali zo wać

wszyst kie za pla no wa ne ce le. Ra dość
uczest ni ków by ła ogrom na. Mie li moż li -
wość od kry wać pięk ne miej sca oraz za wie -
rać no we zna jo mo ści.

– Lions Club Kro to szyn ko lej ny rok
zor ga ni zo wał wy jazd wa ka cyj ny dla pol -
skich dzie ci z ro dzin za stęp czych i w trud -
nej sy tu acji ma te rial nej z te re nu po wia tu
kro to szyń skie go. Ten pro jekt re ali zu je my

od wie lu lat, aby dzie ci mia ły moż li wość
wy po cząć pod czas prze rwy wa ka cyj nej.
Na ten cel są zbie ra ne środ ki pod czas kon -
cer tów, ba lów kar na wa ło wych i jar mar -
ków. Ale co naj waż niej sze, po zy ska ne
środ ki w ca ło ści są prze ka zy wa ne na re ali -
za cję na szych pro jek tów – po wie dział Ja -
cek Za wod ny z Lions Clu bu Kro to szyn.

OPRAC. (AN KA)

WAKACJE

Nie było czasu na nudę!
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Po dzie wię ciu la tach kie ro wa nia Pu -
blicz nym Przed szko lem „Sło necz ko”
w Kro to szy nie, pro wa dzo nym przez
Zgro ma dze nie Sióstr Św. Elż bie -
ty – Pro win cję Po znań ską, sio stra
Au re lia Bart ko wiak zmie ni ła miej -
sce swo jej po słu gi. Na sta no wi sko
dy rek tor tej pla ców ki po wo ła no sio -
strę Alek san drę Błasz czyk.

Na mo cy usta leń Pro win cji Po znań skiej
z dniem 17 sierp nia sio stra Au re lia Bart ko -
wiak prze nie sio na zo sta ła na sta no wi sko dy -
rek tor Przed szko la im. Św. Ja na Paw ła II,
pro wa dzo ne go przez Zgro ma dze nie Sióstr

Św. Elż bie ty w Lesz nie. W związ ku z tym
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek prze ka zał
sio strze Au re lii po dzię ko wa nia i wy ra zy
uzna nia za dzia łal ność na rzecz opie ki i edu -
ka cji przed szkol nej kro to szyń skich dzie ci.
Pod kre ślił przy tym ogrom ną sku tecz ność
sio stry w dzia ła niach, któ re ide al nie wpi sa -
ły się w pra ce re wi ta li za cyj ne Kro to szy na
i za owo co wa ły nada niem pla ców ce bar dzo
efek tow ne go wi ze run ku. Na ko niec ży czył
sio strze Au re lii do bre go zdro wia i en tu zja -
zmu w no wym miej scu pra cy.

Na no wą dy rek tor „Sło necz ka” po wo -
ła na zo sta ła sio stra Alek san dra Błasz czyk.

OPRAC. (AN KA)

KROTOSZYN

Nowa dyrektor przedszkola „Słoneczko”

W okre sie wa ka cyj nym Hu fiec Pra -
cy 15-2 za ofe ro wał swo im uczest ni -
kom udział w czte rech kon kur sach.
Obej mo wa ły one róż ne dzie dzi -
ny – tu ry sty kę, mul ti me dia, ak cje
spo łecz ne oraz hi sto rię i pa trio tyzm. 

W cza sie wa ka cji mło dzież od po czy -
wa od obo wiąz ków szkol nych. Wie lu mło -
dych lu dzi wy jeż dża, by „na ła do wać
ba te rie”, czy to nad mo rzem, czy nad je zio -
rem, czy w gó rach. Za rów no te oso by, jak
i po zo sta ją ce na miej scu mo gły wziąć
udział w wa ka cyj nych kon kur sach, zor ga -
ni zo wa nych przez Hu fiec Pra cy 15-2
w Kro to szy nie.

Jed nost ka za pro po no wa ła swo im
uczest ni kom kon kurs tu ry stycz ny „Po -

zdro wie nia z wa ka cji”, kon kurs mul ti me -
dial ny „Wa ka cyj na ma pa Pol ski”, kon kurs
spo łecz ny, po le ga ją cy na zbie ra niu na krę -
tek w ce lu za si le nia serc dla po trze bu ją cych
z po wia tu kro to szyń skie go, a tak że kon -
kurs hi sto rycz no -mul ti me dial ny „So li dar -
ność wal czą ca”. Wszyst kie cie szy ły się
du żym za in te re so wa niem mło dzie ży.

– Dla mnie oso bi ście kon kurs hi sto -
rycz ny wy ma gał do dat ko we go przy go to -
wa nia z za kre su hi sto rii. Do wzię cia
udzia łu w kon kur sie tu ry stycz nym czy
mul ti me dial nym po trzeb na by ła tyl ko
i wy łącz nie chęć – po wie dzia ła, za py ta na
o to, ja ki kon kurs był naj trud niej szy, Ame -
lia No wac ka, zwy cięż czy ni kon kur su hi -
sto rycz ne go.

(AN KA)

KROTOSZYN

Wakacyjne konkursy w hufcu pracy
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Wydarzenia 15

Już w dniach 1-4 wrze śnia Kro to szyn
sta nie się are ną walk su mo. Do na -
sze go mia sta przy ja dą bo wiem naj -
lep si spor tow cy tej dys cy pli ny, by
wal czyć o ty tu ły mi strzów Sta re go
Kon ty nen tu pod czas Mi strzostw Eu -
ro py Se nio rów oraz Mło dzie żow ców
do lat 21 i 23!

W tur nie ju we zmą udział m. in. re pre -
zen tan ci Azer bej dża nu, Gru zji, Włoch, Ru -
mu nii, Ukra iny, Li twy, Wę gier, Buł ga rii,
Es to nii, Gre cji, Nie miec, Nor we gii i oczy wi -
ście Pol ski. Czwar tek, 1 wrze śnia, upły nie
pod zna kiem mi strzostw mło dzie żow ców
do lat 21. Na stęp ne go dnia o naj lep sze lo ka -
ty po wal czą za wod ni cy z gru py wie ko wej
do lat 23. W te dni spor tow cy roz pocz ną
zma ga nia o godz. 10.00. A w week end wi -
sien ka na tor cie – po je dyn ki do świad czo -
nych se nio rów – w so bo tę, 3 wrze śnia,

od bę dą się wal ki se nio rek w kat. -50 kg, -
55 kg, -60 kg, -65 kg, -73 kg, -80 kg, +80 kg
i se nio rów w kat. -70 kg, -77 kg, -85 kg, -
92kg, -100kg, -115kg, +115kg. Na nie dzie -
lę za pla no wa no wal ki w kat. open oraz
tur niej dru ży no wy se nio rów ise nio rek. Start
o godz. 12.30.

Or ga ni za to ra mi mi strzostw są Eu ro pej -
ska Fe de ra cja Su mo, Pol ski Zwią zek Su mo,
Wiel ko pol ski Okrę go wy Zwią zek Su mo, To -
wa rzy stwo Atle tycz ne Ro zum w Kro to szy -
nie, we współ pra cy z Mi ni ster stwem Spor tu
i Tu ry sty ki, Urzę dem Mar szał kow skim Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go, Urzę dem Miej -
skim oraz Sta ro stwem Po wia to wym
w Kro to szy nie. Im pre za zo sta ła ob ję ta ho no -
ro wym pa tro na tem Am ba sa dy Ja po nii
w Pol sce oraz mi ni stra spor tu i tu ry sty -
ki – Ka mi la Bort ni czu ka. 

– Na szym ce lem jest zor ga ni zo wa -
nie im pre zy na świa to wym po zio mie,

aby ry wa li za cja o ty tu ły mi strzów Eu ro -
py by ła praw dzi wym świę tem spor tu.
Hoł du jąc ide om, w któ re wie rzył oj ciec
no wo żyt ne go ru chu olim pij skie go – ba -
ron Pier re de Co uber tin, mi strzo stwa
zo sta ną ro ze gra ne w du chu dą że nia
do do sko na ło ści, przy jaź ni i wza jem ne -
go sza cun ku. Bo wiem choć re pre zen tan -
tów po szcze gól nych kra jów róż ni wie le,
to chce my, by na za wsze po łą czy ła ich
idea wal ki fa ir play. Nie bę dzie my szczę -
dzić sił i do ło ży my wszel kich sta rań, by
czem pio nat przy niósł chlu bę nie tyl ko
pięk nej i szla chet nej sztu ce wal ki, ja ką
jest su mo, ale rów nież na szej oj czyź nie,
Wiel ko pol sce, po wia to wi kro to szyń skie -
mu oraz mia stu Kro to szyn i wszyst kim
miesz kań com – za po wia da Da riusz Ro -
zum, pre zy dent Eu ro pej skiej Fe de ra cji
Su mo.

OPRAC. (AN KA)

POD NASZYM PATRONATEM

Mistrzostwa Europy w Krotoszynie!

W przed ostat ni week end sierp nia
po trzech la tach w Kro to szy nie po -
now nie od był się Zlot Mo to cy kli Cięż -
kich i We te ra nów, or ga ni zo wa ny
przez klub mo to cy klo wy OLD TI -
MERS. Tra dy cyj nie zor ga ni zo wa no
pa ra dę ma szyn po oko licz nych miej -
sco wo ściach i uli cach mia sta.

Uczest ni cy zlo tu przy by li do Kro to -
szy na już w piąt ko we po po łu dnie. Wie czo -
rem na Bło niu za grał dla nich
ze spół CI -CHO. Na stęp ne go dnia miesz -
kań cy mo gli po dzi wiać im po nu ją cą pa ra -
dę mo to cy kli uli ca mi Kro to szy na
i oko licz nych wsi. Tra dy cyj nie mi ło śni cy
sta lo wych ru ma ków za trzy ma li się na te re -
nie tar go wi ska miej skie go, gdzie by ła moż -
li wość za pre zen to wa nia się sze ro kiej
pu blicz no ści. Każ dy mógł obej rzeć z bli ska
po jaz dy i zro bić so bie z ni mi zdję cie. Zor -
ga ni zo wa no tak że gło so wa nie na naj ład -
niej szą ma szy nę zlo tu. W tym ro ku
pa miąt ko wy pu char zgar nął wła ści ciel mo -
to cy kla SHL M -04 z 1953r. Zwy cięz cy gło -
so wa nia na gro dę wrę czył oso bi ście
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek.

Na te re nie zlo tu prze pro wa dzo no
kon ku ren cje spraw no ścio we, m. in. sla lom
so lo, z ko szem, wol ną jaz dę, przy cią ga nie

li ny czy ob ra ca nie opo ny cią gni ko wych.
Zwień cze niem so bo ty by ła wspól na za ba -
wa na kon cer cie. Za gra ły ze spo ły Pod rób -

ka, Blu es Sta tion oraz The Ju nax. W nie -
dzie lę im pre za się za koń czy ła i mo to cy kli -
ści uda li się do do mów. (FE NIX)

MOTORYZACJA

Zlot motocykli ponownie w Krotoszynie!



21 sierp nia w Bia łym sto ku ry wa li zo -
wa li spor tow cy spe cja li zu ją cy się
w tria th lo nie. W Ośrod ku Spor tów
Wod nych „Doj li dy” od był się bo wiem
fi nał pre sti żo we go cy klu Ele men tal
Tri Se ries. Na dy stan sie olim pij skim
po raz pierw szy star to wa ła Mo ni ka
Jad czak i spi sa ła się wy śmie ni cie. 

W ra mach Ele men tal Tri Se ries od by -
ły się mi strzo stwa Pol ski w tria th lo nie AG,
w pa ra tria th lo nie, w aqu abi ke’u, Pu char
Pol ski oraz Tur niej Na dziei Olim pij skich.

Już o godz. 8.00 wy star to wał mię dzy -
na ro do wy Tur niej Na dziei Olim pij skich.
Naj waż niej szym ce lem tych za wo dów jest
współ za wod nic two mło dzie ży z Wę gier,
Czech i Pol ski oraz wy ło nie nie naj lep szych
i naj bar dziej per spek ty wicz nych tria th lo -
ni stów, któ rzy ro ku ją naj więk sze na dzie je
na start w igrzy skach olim pij skich.

W tria th lo nie na dy stan sie olim pij -
skim – 1500 m pły wa nia, 40 km jaz dy
na ro we rze, 10 km bie gu – roz da no me da -
le Mi strzostw Pol ski Eli ty i U’23 oraz w ka -
te go riach wie ko wych AG.

Na dy stan sie olim pij skim po raz
pierw szy swo ich sił spró bo wa ła Mo ni ka
Jad czak. Był to za ra zem jej ostat ni start
przed mi strzo stwa mi Eu ro py w Hisz pa -
nii. Kro to szyń ska spor t smen ka spi sa ła się
bar dzo do brze, zaj mu jąc dru gie miej sce
w ka te go rii K20! Na po ko na nie ca łej tra sy
Mo ni ka po trze bo wa ła dwóch go dzin, 19
mi nut 35 se kund.

No wo ścią w te go rocz nym Ele men tal
Tri Se ries Bia ły stok by ły Mi strzo stwa Pol -
ski w Aqu abi ke’u – 1500 m pły wa nia
i 40 km jaz dy ro we rem. W im pre zie
w Bia łym sto ku w róż nych ka te go riach
wie ko wych i na róż nych dy stan sach łącz -
nie wzię ło udział po nad 400 osób.

(AN KA)

To nie był uda ny week end dla na -
szych dru żyn pił kar skich, ry wa li zu ją -
cych w V li dze. I kro to szyń ska Astra,
i koź miń ski Bia ły Orzeł wró ci ły z wy -
jaz do wych me czów bez zdo by czy
punk to wej.

W ra mach trze ciej ko lej ki kro to szy nia -
nie uda li się do Ostrze szo wa, gdzie zmie -
rzy li się z miej sco wą Vic to rią. Po go lu
w 35. mi nu cie go spo da rze zwy cię ży li 1: 0.
W wyj ścio wym skła dzie Astry zna leź li się:
Bart czak, Jan kow ski, Re bel ka, Mi zer ny,
Sie pa, Pi róg, Czoł nik, Brink, Mo tyl, Zie -
miań ski, Spa le niak. Tak więc po trzech me -
czach kro to szyń ski ze spół ma na kon cie
po jed nym zwy cię stwie, re mi sie i po raż ce.
W na stęp nej ko lej ce Astra zmie rzy się
na wła snym obiek cie z Pia stem Po niec.

Koź miń skie Or ły za gra ły na wy jeź dzie
z Kro bian ką Kro bia. Go ście roz po czę li to

spo tka nie w na stę pu ją cym skła dzie: Wro -
nec ki, Ja now ski, Ko nop ka, Rosz czak, Haj -
dasz, Krzy ża niak, No wa kow ski, Pa chol ski,
Zie liń ski, Ma cie jew ski, Rój. W pierw szej
po ło wie obaj bram ka rze nie da li się po ko -
nać. Po zmia nie stron sku tecz niej si oka za -
li się miej sco wi, któ rzy dwa ra zy zna leź li
dro gę do bram ki strze żo nej przez Ma te -
usza Wro nec kie go. Po go lach Jo achi ma
Knap pa i Mar ci na Ma seł kow skie go Kro -
bian ka wy gra ła 2: 0. 

Po trzech ko lej kach Bia ły Orzeł ma je -
den punkt na kon cie, ale ro ze grał do pie ro
dwa me cze. Za le głe spo tka nie z Or łem
Mro czeń z dru giej se rii, od wo ła ne z po wo -
du złe go sta nu bo iska po ob fi tych opa dach
desz czu, za pla no wa no na 7 wrze śnia. Z ko -
lei w naj bliż szy week end pod opiecz ni Ada -
ma Zie liń skie go za gra ją w Ka li szu
z KKS -em.

(AN KA) 
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Świetny start Moniki na dystansie olimpijskim

PIŁKA NOŻNA

Nasze drużyny bez punktów
Ja kiś czas te mu człon ko wie Klu bu
Mi ło śni ków Pił ki Noż nej w Kro to szy -
nie ro ze gra li spe cjal ny mecz z oka zji
za mon to wa nia oświe tle nia na bo -
isku przy ul. Sul mie rzyc kiej.

Kro to szyń ski Klub Mi ło śni ków Pił ki
Noż nej dzia ła od 1985 ro ku. Wcze śniej,
przy Ce chu Rze miosł Róż nych, spo ty ka li
się rze mieśl ni cy lu bią cy pił kę noż ną, a póź -
niej utwo rzo no for mal ne sto wa rzy sze nie.
W 1998 ro ku, kie dy roz po czę ły się pra ce
na pły cie głów nej sta dio nu na Bło niu,
człon ko wie zo sta li bez miej sca do re ali zo -
wa nia swo jej pa sji. Zna leź li jed nak te ren
przy ul. Sul mie rzyc kiej, któ ry dzię ki przy -
chyl no ści ów cze snych władz zo stał prze ka -
za ny sto wa rzy sze niu.

Po cząt ko wa róż ni ca te re nu na bo isku
wy no si ła 120 cm, ale dzię ki cięż kiej pra -
cy uda ło się je do pro wa dzić do po rząd ku.
Na chwi lę obec ną klub zrze sza 39 człon -
ków, z cze go oko ło 25 bie rze czyn ny

udział w tre nin gach. Po zo sta li to człon -
ko wie se nio rzy, któ rzy sym pa ty zu ją
i utoż sa mia ją się z Mi ło śni ka mi. Pił ka rze
nie bio rą już udzia łu w roz gryw kach ta -
kich jak np. Pu char Pol ski, ale re gu lar nie
spo ty ka ją się z za przy jaź nio ny mi dru ży -
na mi z Ko by li na czy Mię dzy bo rza.  In we -
sty cja, ja ką by ło za mon to wa nie oświe tle nia

na bo isku, opie wa ła łącz nie na kwo tę oko -
ło 60 ty się cy zło tych. Klub brał udział
w kon kur sie Urzę du Miej skie go w Kro to -
szy nie, dzię ki cze mu otrzy mał do fi nan so -
wa nie w wy so ko ści 12 350 zł. Resz tę
po kry to ze skła dek człon kow skiej oraz spe -
cjal nej do dat ko wej skład ki na ten cel. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Nowe oświetlenie efektem wielkich starań

Do koń ca po przed nie go se zo nu Da -
wid Ta lar czyk pro wa dził dru ży nę ju -
nio rów kro to szyń skiej Astry. Te raz
mło dy szko le nio wiec pod jął pra cę
w LKS -ie Dąb Dęb ni ca.

W kro to szyń skim klu bie D. Ta lar czyk
spra wo wał pie czę nad ju nio ra mi, któ rych
przy go to wy wał do wej ścia w gra nie se nior -
skie. Wraz z no wym se zo nem pod jął się też
no we go wy zwa nia, ja kim jest pra ca w no -
wym klu bie – LKS -ie Dąb Dęb ni -
ca. – Głów nym czyn ni kiem mo jej roz łą ki
z Astrą by ło za koń cze nie rocz ni ka ju nio ra
star sze go, z któ rym by łem bar dzo zwią za -
ny. Chcia łem się też roz wi jać ja ko tre ner
i po sma ko wać pił ki se nior skiej. Uwa żam,
że po trze bo wa łem od świe że nia i no we go,
jesz cze trud niej sze go wy zwa nia, aby móc
się roz wi jać. Mam na dzie ję, że dzię ki te mu
osią gnę wie le w swo im ży ciu, za rów no
na płasz czyź nie pry wat nej, jak i za wo do -
wej – mó wi D. Ta lar czyk. 

Współ pra ca z no wym ze spo łem ukła -
da się bar dzo do brze. Ce lem szko le niow ca
jest awans do wyż szej kla sy i cią gły roz wój
za wod ni ków. Mło dy tre ner zwra ca uwa gę
na do bre wa run ki pra cy, m. in. no we bo -
isko, wy po sa żo ne w nie zbęd ny sprzęt, o co
za dba li człon ko wie klu bu. 

– Du żym po zy ty wem jest wspar cie
lu dzi, któ rzy nam ki bi cu ją. Je stem
pod wra że niem ilo ści ki bi ców przy cho -
dzą cych na me cze. My ślę, że klub po mo -
że mi w roz wo ju, a ja od wdzię czę się
po mo cą w osią gnię ciu ce lów. Mam bar -
dzo ja ko ścio wą i in te li gent ną ka drę, któ -
ra mo że po ka zać mnó stwo si ły. Na ra zie
cięż ko pra cu je my i do cie ra my się, aby
na ko niec se zo nu móc cie szyć się z awan -
su. Chciał bym po dzię ko wać za wspar cie
pre ze som i człon kom klu bu w Dęb ni cy
oraz wszyst kim, któ rzy mi po ma ga -
ją – pod su mo wu je D. Ta lar czyk.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Dawid Talarczyk w nowym klubie
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