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STRAŻ POŻARNA

150 lat 
krotoszyńskiej jednostki OSP!

ZDROWIE

Chroń 
swoje serce!

Czytaj na str. 4

Czytaj na str. 5
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W kro to szyń skim ra tu szu 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 19 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 pod kre śli ła zna cze nie wza -
jem ne go za ufa nia i wspar cia w ży ciu mał -
żon ków, któ re z pew no ścią uła twia ły
roz wią zy wa nie pro ble mów dnia co dzien -
ne go. Z ko lei wło darz Kro to szy na po dzię -

ko wał za wie lo let nią pra cę na rzecz ro dzi -
ny i ca łej spo łecz no ści i tym sa mym współ -
udział w bu do wa niu na szej ma łej oj czy zny.

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.

21 wrze śnia w kro to szyń skim USC
uho no ro wa ni zo sta li Ma ria i Sta ni sław Da -

nie la ko wie, Bo że na i Ze non Da nie lew scy,
Ire na i Zbi gniew Dry ga so wie, Kry sty na
i Ro man Du dzia ko wie, Kry sty na i Sta ni -
sław Ja gło wie, Elż bie ta i Sta ni sław Ję dr ko -
wia ko wie, Gra ży na i Sta ni sław Ko siar scy,
Te re sa i Fran ci szek Mły na rzo wie, Elż bie ta
i An drzej Racz kie wi czo wie, Ce cy lia i Woj -
ciech Ra do jew scy, Ró ża i Adam Ple wo wie,
Ire na i Zbi gniew Skrzyp cza ko wie, Da nu ta
i Zyg munt Sta cho wia ko wie, Jó ze fa i Wła -
dy sław Stan ko wie, Ade la i An drzej Stan -
kie wi czo wie, Kry sty na i Hen ryk
Su cho dol scy, Ze no na i Ta de usz Suł kow scy,
Ur szu la i Zyg munt Szy cho wie, Ma ria i An -
to ni Tomzowie.

(ANKA)
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KROTOSZYN

Medale dla długoletnich małżeństw

W ostat ni dzień wrze śnia w Zdu nach
od bę dzie się uro czy ste otwar cie zre wi -
ta li zo wa nej ka flar ni. Gmi na na tę in -
we sty cję po zy ska ła do fi nan so wa nie
w kwo cie po nad 7 mi lio nów zło tych.

Uro czy ste otwar cie obiek tu roz pocz -
nie się 30 wrze śnia o go dzi nie 11.00.
W pro gra mie prze wi dzia no kon cert Zdu -
now skie go Ze spo łu Wo kal ne go, wy stą pie -
nia bur mi strza oraz za pro szo nych go ści
i zwie dza nie sta rej ka flar ni. Na stęp ne go
dnia od bę dzie się na to miast fe styn dla
miesz kań ców. W go dzi nach 15.00-19.00
za pla no wa no ta kie atrak cje jak wy stę py
dzie ci i mło dzie ży, ani ma cje dla naj młod -
szych, warsz ta ty ce ra micz ne, po kaz czy ste -
go spa la nia i kon cer ty lo kal ne.
O godz. 19.00 wy stą pi gwiaz da wie czo -
ru – An drzej Si ko row ski z ze spo łem.

Przy po mnij my, że gmi na Zdu ny otrzy -
ma ła do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 7 161 692,91 zł na re wi ta li za cję te re nów
po naj star szej w Pol sce ka flar ni. Po po ża rze
obiekt opu sto szał i nisz czał. Ist nia ło za gro -
że nie, że w cen trum mia sta wkrót ce bę dzie
stać stra szą ca swo im wi do kiem ru de ra.
Dzię ki do ta cji obiekt zo stał prze ję ty przez
gmi nę od pry wat ne go wła ści cie la, a na stęp -
nie prze bu do wa ny. Z ca łą pew no ścią więc
sta nie się wi zy tów ką mia sta. 

Kom plek so wi bu dyn ków ka flar ni
Zdu ny zo sta ły nada ne no we funk cje,
umoż li wia ją ce ich dal szą eks plo ata cję dla
ce lów kul tu ry, edu ka cji i tu ry sty ki, tak że
ja ko ośrod ka lo kal nej tra dy cji prze my słu
i rze mio sła, przy ja zne go od bior com,
w tym oso bom z nie peł no spraw no ścią.
Obiekt wy po sa żo ny jest w no wo cze sne
urzą dze nia oraz w in sta la cję fo to wol ta -
icz ną. 

W ra mach prze bu do wy po wsta ły po -
miesz cze nia dla zdu now skich or ga ni za cji
po za rzą do wych, kon fe ren cyj ne, miesz kal -
ne, wy sta wien ni cze, mu ze al no -edu ka cyj -
ne, ga stro no micz ne. Po nad to wy ko na no
sa lę am fi te atral ną do spo tkań i warsz ta tów
te atral nych oraz musz lę kon cer to wą. 

War tość cał ko wi ta do fi nan so wa nia wy -
nio sła 7 161 692,91 zł, z cze -
go 5 560 040,84 zł sta no wi do ta cja
z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go, 741 338,78 zł to środ ki z bu dże tu
pań stwa, a kwo ta 860 313,29 zł po cho dzi
z Fun du szu In we sty cji Lo kal nych. 

W po miesz cze niach zre wi ta li zo wa nej
ka flar ni mie ści się tak że Ki no Spo łecz no -
ścio we, na wy po sa że nie któ re go gmi -
na Zdu ny po zy ska ła do fi nan so wa nie
z Unii Eu ro pej skiej w wy so ko -
ści 123 268,70 zł.

OPRAC. (AN KA)

ZDUNY

Uroczyste otwarcie starej kaflarni
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Aktualności 3

Po prze rwie spo wo do wa nej epi de -
mią uda ło się zor ga ni zo wać wy jazd
de le ga cji z po wia tu kro to szyń skie go
do part ner skie go Związ ku Gmin
Mar ca li na Wę grzech. Oka zją do wi -
zy ty był Fe sti wal Wi na, bę dą cy od po -
wied ni kiem na szych do ży nek.

Na cze le de le ga cji z po wia tu sta nął sta -
ro sta Sta ni sław Szczot ka. Jed nak naj waż -
niej szy mi go ść mi by li człon ko wie Ko ła
Śpie wa cze go Ce cy lia z Sul mie rzyc. Ich wy -
stęp był bo wiem jed nym z punk tów czę ści
ar ty stycz nej wspo mnia ne go fe sti wa lu.

Pierw szy kon cert od był się tuż
po przy jeź dzie – w sie dzi bie Fun da cji Re -
gens Wa gner w Ba la tonmáriafürdő. Dzia -
ła ona na rzecz osób nie peł no spraw nych.

Wy stęp sul mie rzyc kie go chó ru zo stał na -
gro dzo ny grom ki mi bra wa mi.

Fe sti wal od by wał się w miej sco wej ha -
li spor to wej. Tam po raz pierw szy chó rzy -
ści z Ce cy lii spo tka li chór Ca lyp so
z Mar ca li, któ ry nie dłu go po tem przy je -
chał do na sze go po wia tu z re wi zy tą, by wy -
stą pić w so bo tę w koź miń skim ki nie
Miesz ko i na stęp ne go dnia w ko ście le
w Sul mie rzy cach ja ko gość spe cjal ny ju bi -
le uszu 130-le cia ze spo łu Ce cy lia.

– Zana mi trud ny czas pan de mii, cho ro -
ba do świad czy ła wie lu z nas oso bi ście, a po -
wiat kro to szyń ski w szcze gól no ści. By li śmy
jed nym z pierw szych re gio nów w Pol sce za -
ata ko wa nych przez CO VID. Wiem, że i wy
ma cie wtym za kre sie trud ne do świad cze nia.
Jak by te go by ło ma ło, przed na mi ko lej ny

trud ny okres spo wo do wa ny woj ną na Ukra -
inie i kry zy sem eko no micz nym w Eu ro pie.
Wła śnie w ta kich nie pew nych oko licz no -
ściach na le ży się cie szyć każ dym dniem iwza -
jem ną życz li wo ścią. Cie szę się więc, że mi mo
wie lu za wi ro wań my po zo sta je my przy ja ciół -
mi, któ rzy wdu chu eu ro pej skiej so li dar no ści
spo ty ka ją się, wy mie nia ją do świad cze nia
i snu ją pla ny na przy szłość – mó wił sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka pod czas ofi cjal ne go spo -
tka nia z wła dza mi Związ ku Gmin Mar ca li
i mia sta Ba la tonmáriafürdő. – Cie szę się, że
ele men tem na sze go part ner stwa jest w tym
ro ku wy mia nako lej nych grup. Tym ra zem są
to chó ry Ce cy lia i Ca lyp so, któ re – je stem
prze ko na ny – po łą czy wie lo let nia przy -
jaźń – pod kre ślił sta ro sta kro to szyń ski

OPRAC. (AN KA)

20 wrze śnia w sie dzi bie Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Po zna niu do -
szło do pod pi sa nia umo wy na po -
życz kę dla Przed się bior stwa Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
w Kro to szy nie. Po zy ska ne środ ki
prze zna czo ne bę dą na in sta la cje fo -
to wol ta icz ne. 

Z ra mie nia Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej umo wę pod pi sa ły Jo lan ta Ra taj -
czak – pre zes za rzą du – oraz wi ce pre zes
Alek san dra Dur kow ska. Przed się bior stwo

Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
w Kro to szy nie re pre zen to wa li na to miast
pre zes Ma rian Ja nas i Sła wo mir Pan -
fil – czło nek za rzą du spół ki. 

Po życz ka na kwo tę 463 935,60 zł
udzie lo na zo sta ła na re ali za cję na wy ko na -
nie trzech in sta la cji fo to wol ta icz nych
na obiek tach uzdat nia nia wo dy, na le żą -
cych do PGKiM -u, tj. na Sta cji Uzdat nia -
nia Wo dy w Ba szy nach, na Sta cji
Uzdat nia nia Wo dy w Chwa li sze wie oraz
na Sta cji Uzdat nia nia Wo dy w Ra ci bo ro -
wie. Cał ko wi ty koszt in we sty cji jest rów ny
kwo cie po życz ki.

(FE NIX)

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Delegacja z naszego powiatu z wizytą na Węgrzech
PGKiM KROTOSZYN

Pożyczka na instalacje
fotowoltaiczne
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W so bo tę od by ła się uro czy stość
z oka zji 150-le cia po wsta nia Ochot -
ni czej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.
Wzię li w niej udział stra ża cy, sa mo -
rzą dow cy, przed sta wi cie le służb
mun du ro wych oraz par la men ta rzy -
ści. By ła to oka zja do wspo mnień,
po dzię ko wań i wrę cze nia od zna czeń.

O go dzi nie 13.00 w Ba zy li ce
Mniej szej pw. Św. Ja na Chrzci cie la
w Kro to szy nie od pra wio na zo sta ła
Msza świę ta. Po niej uczest ni cy uro -
czy sto ści utwo rzy li ko ro wód, któ ry
przy akom pa nia men cie Kro to szyń -
skiej Or kie stry Dę tej pod ba tu tą Ry -
szar da Ka czo row skie go prze szedł
uli ca mi mia sta na te ren re mi zy OSP
w Kro to szy nie. Tam wcią gnię to fla gę
pań stwo wą na maszt, od śpie wa no
hymn i sym bo licz ną mi nu tą ci szy
uczczo no zmar łych stra ża ków. 

Wszyst kich za pro szo nych go ści
po wi tał druh Wal de mar Flor kow -
ski. – Dzień stra ży po żar nej jest ob -
cho dzo ny od nie pa mięt nych lat
w dniu świę ta pa tro na – świę te go Flo -
ria na. Dzi siaj we wrze śniu spo ty ka my
się na bar dzo waż nym wy da rze niu, ja -
kim jest 150. rocz ni ca po wsta nia
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Kro to -
szy nie. W tym cza sie od by ły się waż -
ne dla jed nost ki wy da rze nia.
Roz wi nę ła się ba za tech nicz na, któ ra
po zwo li ła nam na zwięk sza nie i do sko -
na le nie umie jęt no ści tak tycz nych
w dzia ła niach prze ciw po ża ro wych.
Na stą pił sys te ma tycz ny roz kwit jed -

nost ki. Druh ny i dru ho wie od po wsta -
nia OSP mie li na ce lu ra to wa nie ży cia
i mie nia ludz kie go. Pod sta wo wym
prze sła niem za ło ży cie li by ło nieść po -
moc bliź nie mu, o każ dej po rze dnia
i no cy. To my, stra ża cy ochot ni cy, z ra -
cji śro do wi sko wej bli sko ści je ste śmy
wie lo krot nie pierw si na miej scu zda -
rze nia. Pierw si udzie la my po mo cy po -
szko do wa nym. Po dej mu je my wią żą ce
de cy zje, jak prze pro wa dzić pra wi dło -
wo dzia ła nia ra tow ni cze, któ re mu szą
być zgod ne z li te rą pra wa i pro ce dur.
Dru ho wie mu szą być za wsze go to wi
do dzia ła nia, po świę ca jąc swój bez cen -
ny czas, aby po móc czło wie ko wi. Nie
ma dla nas zna cze nia, ja ką kto wy zna -
je re li gię, opcję par tyj ną, czy jest wro -
giem, czy przy ja cie lem. Nie ma nic
cen niej sze go jak po świę ce nie sa me go
sie bie, by po móc dru gie mu czło wie ko -
wi. Zgod nie z ha słem „Bo gu na chwa -
łę, bliź nie mu na ra tu nek”. Je stem
prze ko na ny, że za ło ży cie le i stra ża cy,

któ rzy ode szli na wiecz ną służ bę, są
z nas dum ni – oświad czył pre zes OSP
Kro to szyn.

O przed sta wie nie ry su hi sto rycz ne -
go kro to szyń skiej jed nost ki po pro szo no
dru ha Da riu sza Ryb kę. – Po ża ry by ły
zmo rą daw nych miast. Dowięk szych po -
ża rów w Kro to szy nie do szło m. in. w la -
tach 1453, 1638, 1656, 1827, 1841.
Od nie pa mięt nych cza sów dru ży ny po -
żar ni cze za bez pie cza ły mia sta. Z ini cja -
ty wy ów cze sne go ma gi stra tu oraz
lo kal nej spo łecz no ści w 1872 r. zo sta ła
po wo ła na do ży cia straż ognio wa, któ ra
bez in te re sow nie nie sie po moc bliź nie -
mu dodnia dzi siej sze go. Pierw sza sie dzi -
ba OSP Kro to szyn mie ści ła się na ul.
Ra wic kiej – przy po mniał D. Ryb ka. 

W cza sie za bo rów Po la cy nie mo -
gli peł nić żad nych waż nych funk cji,
dla te go jed nost ką kie ro wa li przed sta -
wi cie le na ro do wo ści nie miec kiej.
Pierw szym do wód cą zo stał ślu sarz Ju -
liusz Mil ler. Jed ną z pierw szych ak cji

ra tow ni czych pod ję to, gdy wy buchł
po żar w warsz ta cie sto lar skim na ul.
Zdu now skiej w 1878 r. W 1902 r. wy -
bu do wa no no wą sie dzi bę OSP, któ ra
znaj do wa ła się na ul. Koź miń skiej,
a od 1962 r. re mi za mie ści się na ul.
Mic kie wi cza.

Pod czas uro czy sto ści wrę czo no
od zna cze nia „Za za słu gi dla po żar nic -
twa”. Zło te me da le otrzy ma li Ja ro sław
To rzec ki, Bar ło miej Płu gow ski i Adam

Chu dy, srebr ny mi me da la mi uho no -
ro wa ni zo sta li Piotr Flor kow ski, Ja kub
Ryb ka, Prze my sław Ta lar czyk, Mi chał
Ryb ka, Szy mon Ku ja wa i Ma te usz Żu -
ra szek, a brą zo we wrę czo no Ma riu szo -
wi Oba lo wi i Ra do sła wo wi Or wa to wi.
Z ko lei Bar tło mie ja Ka zow skie go,
Krzysz to fa Fa bi sia ka oraz Mar ci na
Bart ko wia ka wy róż nio no od zna ką
Stra żak Wzo ro wy.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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W so bo tę, po prze rwie spo wo do wa -
nej epi de mią, po now nie od był się
„SPA CER DLA SER CA”, bę dą cy for -
mą pro fi lak ty ki wstęp nej w cho ro -
bach ser ca i ukła du krą że nia. Or ga -
ni za to rem wy da rze nia by ło Sto wa -
rzy sze nie PO MÓŻ MY SO BIE,
przy współ udzia le Pol ska 2050,
Szpi ta la Kli nicz ne go Prze mie nie nia
Pań skie go przy Uni wer sy te cie Me -
dycz nym im. Ka ro la Mar cin kow skie -
go w Po zna niu, Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych ZGO DA, Szko ły Pod sta -
wo wej nr 4 w Kro to szy nie i Ra dy
Osie dla nr 7.

O go dzi nie 10.00 uczest ni cy zgro ma -
dzi li się na kro to szyń skim ryn ku, gdzie zo -
sta li po wi ta ni przez or ga ni za to rów.
Wszyst kim roz da no pa miąt ko we pla kiet -
ki. – Po prze rwie spo wo do wa nej pan de -
mią ko ro na wi ru sa wzna wia my tę jak że
waż ną dla na sze go zdro wia ak cję, któ rej
nad rzęd nym ce lem jest edu ka cja zdro wot -
na z za kre su cho rób ser ca i ukła du krą że -
nia – pod kre śli ła Alek san dra Opa liń ska ze
Sto wa rzy sze nia PO MÓŻ MY SO BIE. 

Przed star tem roz grzew kę po pro wa -
dzi ła Mak sy mi lia na Wa len czak. Tra sa spa -
ce ru wio dła uli cą Koź miń ską, pro me na dą
w kie run ku Bło nia, po tem uli cą Wi śnio wą

i Glin ki, aż do Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych ZGO DA. W świe tli cy
uczest ni cy mie li oka zję wy słu chać pre lek -
cji kar dio lo ga – prof. dra hab. med. Ma cie -
ja Le sia ka, któ ry mó wił m. in.
o czyn ni kach ry zy ka cho rób ukła du krą że -

nia i spo so bach za po bie ga nia tym scho rze -
niom. Zwień cze niem im pre zy był pik nik
proz dro wot ny, w trak cie któ re go każ dy
mógł sko rzy stać z po rad kar dio lo gicz nych,
zmie rzyć so bie ci śnie nie krwi i po ziom cu -
kru, wziąć udział w szko le niu z udzie la nia

pierw szej po mo cy i de gu sto wać zdro wą
żyw ność. 

Pro jekt „SPA CER DLA SER CA” jest
współ fi nan so wa ny ze środ ków po wia tu
kro to szyń skie go w ra mach otwar te go kon -
kur su ofert, a or ga ni zo wa na im pre za jest
jed ną z form pro fi lak ty ki, któ ra w co dzien -
nym ży ciu: chro ni przed roz wo jem cho rób
ser ca i ukła du krą że nia, a tak że wspie ra or -
ga nizm w wal ce z in ny mi cho ro ba mi cy wi -
li za cyj ny mi; jest waż na dla każ de go, kto
jest za in te re so wa ny wła snym zdro wiem,
a nie tyl ko dla osób cho rych i ob cią żo nych
ge ne tycz nie; obej mu je w więk szo ści pro ste
i ła twe do za sto so wa nia za sa dy zdro we go
sty lu ży cia, któ re spro wa dza ją się do ta kich
za le ceń jak wła ści we od ży wia nie, re zy gna -
cja z pa le nia ty to niu, ogra ni cze nie spo ży -
wa nia na po jów al ko ho lo wych, zwięk sze nie
ak tyw no ści fi zycz nej, ko rzy sta nie z okre -
so wych ba dań le kar skich i zmia na ży cio wej
po sta wy.

(FE NIX)

ZDROWIE

Chroń swoje serce!
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Pierw szo kla si ści ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp. spo -
tka li się z funk cjo na riu sza mi po li cji
w ra mach ak cji „Bez piecz na dro ga
do szko ły”. 

Ak cja „Bez piecz na dro ga do szko ły” re -
ali zo wa na jest pod pa tro na tem Ko mi sji
Bez pie czeń stwa i Po rząd ku, funk cjo nu ją cej
pod prze wod nic twem sta ro sty kro to szyń -
skie go. Spo tka nie z pierw szo kla si sta mi koź -
miń skiej szko ły od by ło się 16 wrze śnia.
Pro wa dzi li je dziel ni co wy asp. sztab.
Krzysz tof Grzem ski i mł. asp. Łu kasz Sta -
szew ski, któ rzy roz ma wia li z dzieć mi na te -
mat bez pie czeń stwa na dro dze. 

W spo tka niu wzię ło udział po nad 40
uczniów, a tak że wi ce sta ro sta Pa weł Ra do -
jew ski oraz dy rek tor koź miń skiej Je dyn -
ki – Ja cek Za wod ny. Po li cjan ci wy ja śni li
mło dym słu cha czom, jak po praw nie prze -
cho dzić przez jezd nię, któ rą stro ną dro gi
po win ni się po ru szać, a tak że prze strze ga -
li przed roz ma wia niem z nie zna jo my mi
oso ba mi. 

Na za koń cze nie ucznio wie otrzy ma li
pa miąt ko we od bla ski w kształ cie so wy
oraz plan lek cji z za sa da mi bez pie czeń stwa
na dro dze. Ga dże ty za ku pio no ze środ ków
bu dże to wych gmi ny Koź min Wlkp. oraz
Ko mi sji Bez pie czeń stwa i Po rząd ku. 

OPRAC. (LE NA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

W trosce o bezpieczeństwo
najmłodszych



W śro dę, 21 wrze śnia, na dro dze po -
wia to wej mię dzy Roz dra że wem
a Dzie li ca mi do szło do po trą ce nia
dwoj ga na sto lat ków. Jed no z nich
z cięż ki mi ob ra że nia mi śmi gło wiec
Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go
prze trans por to wał do szpi ta la.

Zgło sze nie o zda rze niu wpły nę ło
do Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta
Po wia to we go PSP w Kro to szy nie o go dzi -
nie 15.51. Do dzia łań ra tow ni czych na -
tych miast za dys po no wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz je den z OSP Roz dra żew.

Gdy służ by do tar ły na miej sce, na dro -
dze le ża ła nie przy tom na oso ba. Po za bez -
pie cze niu te re nu stra ża cy przy stą pi li

do udzie la nia kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy z uży ciem de fi bry la to ra AED. Ra -
tow ni kom uda ło się przy wró cić czyn no ści
ży cio we oso bie po szko do wa nej. Jed no cze -
śnie do stra ża ków zgło sił się ko lej ny uczest -
nik wy pad ku, któ ry rów nież do znał
ob ra żeń cia ła. Je mu tak że udzie lo no kwa -
li fi ko wa nej pierw szej po mo cy do cza su
przy by cia dru gie go Ze spo łu Ra tow nic twa
Me dycz ne go. 

Na miej sce przy le ciał śmi gło wiec Lot -
ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go, któ ry
prze trans por to wał naj cię żej po szko do wa -
ną oso bę do spe cja li stycz nej pla ców ki me -
dycz nej. Po czyn no ściach po li cyj nych
dzia ła nia służb za koń czo no. Ak cja trwa -
ła 2,5 go dzi ny.

(AN KA)

Gmi na Zdu ny otrzy ma ła ko lej ne do -
fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej.
Tym ra zem jest to kwo ta bli sko 3,5
mi lio na zło tych. 

To ko lej ne do fi nan so wa nie dla Zdun
w ra mach wy ga sa ją ce go już Wiel ko pol skie -
go Pro gra mu Re gio nal ne go 2014+. W su -
mie w tym roz da niu gmi na wy wal czy ła
po nad 30 mi lio nów. 

Przy zna ne środ ki prze zna czo ne bę dą
na ter mo mo der ni za cję Ze spo łu Szkół Po -
nad pod sta wo wych w Zdu nach oraz bu -
dyn ków przed szko la, re mi zy OSP Be stwin
i Wiej skie go Do mu Kul tu ry w Be stwi nie.

W ra mach przed się wzię cia prze wi dzia -
no do cie ple nie obiek tów. Wy mie nio na zo -
sta nie sto lar ka, do cie plo ne i uszczel nio ne
bę dą stro py. Za pla no wa no tak że od no wie nie
ele wa cji tych bu dyn ków.  (AN KA)

Na bieżąco 7
NA DRODZE

Samochód potrącił
dwójkę nastolatków

ZDUNY

Dofinansowanie 
na termomodernizację obiektów

F
O

T
. 
a
s
p
. 
s
z
ta

b
. 
D

a
ri
u
s
z
 R

y
b
k
a

F
O

T
. 
w

w
w

.z
d
u
n
y.

p
l



Wydarzenia8 WTOREK, 27 WRZEŚNIA 2022

HUFIEC PRACY 15-2

Integracyjno-sportowe zajęcia dla pierwszoklasistów
Po czą tek każ de go ro ku szkol ne go
sta no wi wy zwa nie dla wszyst kich
uczniów i wy cho waw ców Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie, a zwłasz cza
dla no wo przy ję tych uczest ni ków
jed nost ki. Dla te go z oka zji wrze śnio -
we go Świę ta Pie czo ne go Ziem nia ka
dla wszyst kich chęt nych pierw szo -
kla si stów zor ga ni zo wa no za ję cia in -
te gra cyj no -spor to we. 

Do udzia łu z spo tka niu za pro szo na
mło dzież ze współ pra cu ją cych z huf cem
szkół bran żo wych w Zdu nach, Ko by li nie
i Odo la no wie.

Ka dra wy cho waw cza kro to szyń skiej
jed nost ki za pew ni ła uczest ni kom moż li -
wość udzia łu w mię dzysz kol nych roz gryw -
kach spor to wych na te re nie kom plek su
le śne go, słu żą ce go do za ba wy w pa int ball.
Dzię ki spor to wym zma ga niom ucznio wie
mo gli po znać się w wa run kach po zasz kol -
nych, a prze ży cia to wa rzy szą ce im w ko lej -
nych kon ku ren cjach wy zwo li ły w nich
wie le po zy tyw nych wra żeń i emo cji. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ły dwie dru -
ży ny – czer wo na i nie bie ska. Wszy scy sku -

pi li się na za da niach i po usta le niu tak ty ki
ru szy li na po le bi twy, gdzie moż na by ło
wy ka zać się umie jęt no ścia mi strze lec ki mi,
szyb ko ścią, ale rów nież my śle niem tak -
tycz nym. Emo cji nie bra ko wa ło, wszy scy
wy ka za li się du żym za an ga żo wa niem i du -
chem wal ki. Zwy cię ży ła eki pa nie bie skich,
skła da ją ca się z pierw szo kla si stów Bran żo -
wej Szko ły I stop nia w Ko by li nie. 

Po wy czer pu ją cych zma ga niach przy -
szedł czas na wspól ne bie sia do wa nie
przy go rą cym po sił ku. Po mi mo zmien nej

po go dy wszy scy wra ca li za do wo le -
ni. – Pierw szy raz bra łem udział w ta kiej
grze, je stem pod ogrom nym wra że niem.
Uda ło mi się zdo być fla gę dru ży ny prze -
ciw nej, a nie by ło to ła twe za da nie. By łem
do brze osła nia ny przez po zo sta łych i dla -
te go mo głem bez piecz nie prze do stać się
na te ry to rium wro ga – dzie li się wra że nia -
mi je den z uczest ni ków. – A mnie uda ło
się pod ło żyć ła du nek wy bu cho wy pod sie -
dzi bę wro ga – do da je in ny.

OPRAC. (AN KA)

KULTURA

Folklor Błonie na festiwalu w Macedonii Północnej
W dniach 8-13 wrze śnia uczen ni ce
i ab sol went ki Szko ły Pod sta wo wej nr 3
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. Ja na
Paw ła II w Kro to szy nie, two rzą ce ze -
spół Folk lor Bło nie, wzię ły udział w Mię -
dzy na ro do wym Fe sti wa lu Folk lo ry -
stycz nym „Ko sto ski” – Ochryd 2022
w Ma ce do nii Pół noc nej.

Na to wy da rze nie ze spół po je chał
w skła dzie: Ol ga Sob czyń ska, Ka ta rzy na
Gie czew ska, Ali cja Ka czyń ska, Pa try cja
Tom za, Klau dia Prze kwas, Zu zan na Ka lak,
Po la Li bu dzic, Zo fia Za ko wicz, Agniesz ka
Bar tosz, wraz z opie ku na mi – Ma riu szem
Kaź mier cza kiem i Łu ka szem Ka let ką. 

Fe sti wal miał na ce lu oka za nie kul tu -
ry, mu zy ki, stro jów lu do wych, pie śni, tań -
ca i mu zy ki lu do wej, mu zy ki chó ral nej,
sztu ki lu do wej i tra dy cji róż nych kra jów
z ca łe go świa ta, a jed no cze śnie za war cie no -
wych, mię dzy na ro do wych przy jaź ni. 

Udział Folk lo ru Bło nie w im pre zie
w Ochry dzie był ko lej ną kon fron ta cją, wy -

mia ną do świad czeń, wspól nym prze ży wa -
niem wy jąt ko wych chwil zmu zy ką chó ral ną.
Kon cer ty wra mach fe sti wa lu by ły nie po wta -
rzal ną szan są dla ze spo łu, by po znać mu zy kę
in nych na ro do wo ści, no wych lu dzi, któ rzy
wspól nie prze ży wa li i dzie li li się swo ją pa sją.

Po byt w Ochry dzie był rów nież do -
sko na łą oka zją do po zna nia pięk na mia sta

i Je zio ra Ochrydz kie go. Cie sząc się pięk ną
po go dą, kro to szy nia nie mo gli po dzi wiać
nie zwy kłe wi do ki, któ re bez wąt pie nia
na dłu go po zo sta ną w ich pa mię ci. Wszyst -
ko to by ło moż li we dzię ki wspar ciu ze stro -
ny Szko ły Pod sta wo wej nr 3 oraz gmi ny
Kro to szyn.

OPRAC. (AN KA)
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Na bieżąco 9

Mi ro sła wa Szym czak – dy rek tor Bi -
blio te ki Pu blicz nej Gmi ny i Mia sta
Zdu ny – koń czy pra ce za wo do wą.
W mi nio ny czwar tek od by ło się
ostat nie spo tka nie z czy tel ni ka mi,
któ re pro wa dzi ła wie lo let nia dy rek -
tor zdu now skiej książ ni cy. Wzru sza -
ją cych chwil nie bra ko wa ło.

Trud no by ło nie pod su mo wać tych 42
lat, wy peł nio nych spo tka nia mi z au to ra mi,
ludź mi sce ny i es tra dy, po dróż ni ka mi, pa -
sjo na ta mi, uzdol nio ny mi zdu no wia ka mi,
ma la rza mi pla sty ka mi i ama to ra mi czy
twór ca mi lu do wy mi. By ły kon cer ty, uro -

czy ste pro mo cje wy daw nictw, spek ta kle
te atral ne dla dzie ci i do ro słych. 

Przez ten ca ły okres Mi ro sła wa Szym -
czak po cząt ko wo sa ma pro wa dzi ła – a w ko -
lej nych la tach in ni bi blio te ka rze – cy klicz ne
za ję cia z przed szko la ka mi, lek cje z ucznia -
mi, za ję cia wa ka cyj ne i w okre sie fe rii. Bi -
blio te ra pia, czy li za ję cia te ra peu tycz ne
z wy ko rzy sta niem li te ra tu ry dla osób nie -
peł no spraw nych i wy klu czo nych, też by ła
i jest pro wa dzo na od wie lu lat. Bar dzo lu bia -
nym cy klem są za ję cia sen so rycz ne dla dzie -
ci w wie ku 1-3 la ta i ich ro dzi ców.

Za wsze jed nak te ma tem do mi nu ją -
cym by ła i jest książ ka, choć – do daj -

my – w ofer cie zdu now skiej bi blio te ki już
la ta te mu by ły książ ki mó wio ne (dla osób
nie wi do mych i nie do wi dzą cych), są też au -
dio bo oki, e -bo oki, czy ta ki, cza so pi sma i ga -
ze ty, gry plan szo we. 

Prio ry te tem dla dy rek tor Szym czak by -
ła kom pu te ry za cja bi blio te ki i jej obu fi -
lii – w Basz ko wie i Ko na rze wie. Już w 2002
ro ku wpro wa dzo no wy po ży cza nie kom pu -
te ro we, po wcze śniej szym wpro wa dze niu
wszyst kich zbio rów do sys te mu. In nym
waż nym dzia ła niem by ło po zy ski wa nie do -
dat ko wych środ ków fi nan so wych. 

To by ło moż li we dzię ki przy chyl no -
ści władz sa mo rzą do wych, bo nie zbęd ny
za wsze był wkład wła sny z bu dże tu gmi -
ny. Pa ni Mi ro sła wa pod kre śla przy chyl -
ność po przed nie go bur mi strza,
Wła dy sła wa Ula tow skie go, przy pro jek cie
mo der ni za cji bu dyn ku w Zdu nach oraz
obu fi lii, jak rów nież obec ne go bur mi -
strza To ma sza Chu de go w za kre sie za -

pew nie nia wła snych wkła dów do po zy -
ska nych z ze wnątrz środ ków. M. Szym -
czak za zna cza, iż bar dzo ce ni so bie

za ufa nie, ja kim obec ny i po przed ni bur -
mistrz Zdun ją ob da rzy li, po zwa la jąc
na re ali za cję pla nów. Po nad to zwra ca
uwa gę na to, z jak wspa nia łym ze spo łem
osób mia ła moż li wość pra co wać.

W trak cie czwart ko we go wie czo ru
po dzię ko wań z obu stron nie by ło koń -
ca, rów nież od czy tel ni ków i uczest ni -
ków spo tkań. A trze ba pod kre ślić, że
w zdu now skiej bi blio te ce pu blicz ność
za wsze do pi sy wa ła jak ni gdzie in dziej.
Spo tka nie za koń czył pe łen hu mo ru kon -
cert To ma sza Grde nia „Męż czy zna, kon -
tra bas i śmiech”.

Pa ni Mi ro sła wie gra tu lu je my osią gnięć
i ży czy my speł nia nia ma rzeń na ko lej nym
eta pie ży cio wych pla nów.

OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA ZDUNY

Ostatni taki wieczór…

Gmi na Kro to szyn na swo jej stro nie
in ter ne to wej opu bli ko wa ła ko mu ni -
kat do ty czą cy oszczęd no ści z związ -
ku z ro sną cy mi ce na mi ener gii elek -
trycz nej. Za po wia da ne są zde cy do -
wa ne kro ki.

– Ro sną ce dra stycz nie ce ny wę gla, ga -
zu oraz ener gii elek trycz nej to pro blem za -
rów no dla od bior ców in dy wi du al nych,
przed się bior ców, ale tak że przede wszyst -
kim dla jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne -
go. Mi mo te go, że Mia sto i Gmi na
Kro to szyn od wie lu lat suk ce syw nie opty -

ma li zu je kosz ty zu ży cia ener gii, szu ka
oszczęd no ści i wdra ża dzia ła nia na rzecz

efek tyw no ści ener ge tycz nej, obec ne
ogrom ne pod wyż ki cen prą du wy mu si ły

na na szej gmi nie pod ję cie dra stycz nych
kro ków i wpro wa dze nia oszczęd no -
ści – czy ta my w ko mu ni ka cie. 

W pierw szej ko lej no ści, jesz cze
przed ape lem pre mie ra Ma te usza Mo ra -
wiec kie go o zmniej sze nie zu ży cia ener gii
elek trycz nej w lo kal nych sa mo rzą dach
o 10 pro cent od 1 paź dzier ni ka, gmi na
Kro to szyn w po ło wie wrze śnia wpro wa -
dzi ła ogra ni cze nia o 70 pro cent mo cy na -
tę że nia świa tła w opra wach
oświe tle nio wych ty pu LED, wy po sa żo -
nych w sys tem Ci ty To uch (sys tem zdal ne -
go ste ro wa nia) w go dzi nach 23.00-4.00.

Na te re nie gmi ny jest oko ło 500 opraw
oświe tle nio wych.

Ko lej nym kro kiem ma być wy mia na
ste row ni ków oświe tle nia ulicz ne go, dzię ki
cze mu na ob wo dach oświe tle nio wych sta -
no wią cych wła sność gmi ny bę dzie moż na
wpro wa dzić wy łą cze nia oświe tle nia w go -
dzi nach od 23.00 do 4.00 lub zmniej sze -
nie na tę że nia za rów no opraw LED, jak
i opraw so do wych. – Do dat ko wo w naj bliż -
szym cza sie pla no wa ne jest wy łą cze nie
pod świe tle nia obiek tów uży tecz no ści pu -
blicz nej, fon tann w Par ku Miej skim im.
Woj ska Pol skie go oraz na ryn ku. Ko lej ny mi
kro ka mi bę dą wy łą cze nia ko lej nych ob wo -
dów w go dzi nach noc nych – za po wia da ją
wła dze gmi ny Kro to szyn. (AN KA)

KROTOSZYN

Rosnące ceny energii wymuszają wprowadzenie oszczędności
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GMINA KROTOSZYN

Zebrano dwa kontenery śmieci

HUFIEC PRACY 15-2

Włączyli się w proekologiczną akcję

Mło dzież i wy cho waw cy z kro to szyń -
skie go Huf ca Pra cy 15-2 jak co ro ku
włą czy li się w pro eko lo gicz ną ak cję
pod na zwą „Sprzą ta nie świa ta”. Jed -
no st ce przy dzie lo no te re ny zie lo ne,
zlo ka li zo wa ne przy dwor cach PKS
i PKP oraz uli cy Fa brycz nej.

W tym ro ku od by ła się 29. edy cja ak -
cji „Sprzą ta nie świa ta”. Tym ra zem ha słem
prze wod nim by ło stwier dze nie „Wszyst kie
śmie ci na sze są”.

Wyj ście w te ren by ło po prze dzo ne
po ga dan ka mi te ma tycz ny mi na za ję ciach
wy cho waw czych, w trak cie któ rych mło -
dzież uwraż li wio no na po trze bę eko lo -
gicz ne go po dej ścia do świa ta,

ra cjo nal ne go go spo da ro wa nia za so ba mi
i wła ści wej se gre ga cji od pa dów. Ak cja
pod nad zo rem wy cho waw ców prze bie gła
bar dzo spraw nie. a mło dzież wy ka za ła się
du żym za an ga żo wa niem. Do kład nie
prze mie rzo no wy zna czo no te ren, a ze -
bra ne śmie ci po zo sta wio no w od po wied -
nim miej scu, z któ re go póź niej ode bra ły
je służ by miej skie.

– Praw dę mó wiąc, cie szę się, że mo gę
po moc śro do wi sku. W ten spo sób mo że -
my przy czy nić się do po lep sze nia wa run -
ków, w któ rych ży je my – od po wie dział
Mar ce lin Szcze pa niak, je den z uczest ni -
ków „Sprzą ta nia świa ta”, za py ta ny o to, co
czu je, bio rąc udział w ta kiej ak cji.

(AN KA)
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Za na mi już 29. edy cja ak cji „Sprzą ta -
nie świa ta”, or ga ni zo wa nej przez Fun -
da cję Na sza Zie mia. Do te go przed się -
wzię cia przy łą czył się tak że Urząd
Miej ski w Kro to szy nie. 

Ma gi strat do udzia łu w ak cji za pro sił
szko ły i przed szko la z te re nu gmi ny. Uczest -
nic two w „Sprzą ta niu świa ta” zgło si ły 33
pla ców ki. Wszy scy otrzy ma li za ku pio ne
przez urząd jed no ra zo we rę ka wicz ki oraz
wor ki na śmie ci.

Sprzą ta niem ob ję to te ren mia sta oraz te -
re ny wiej skie, na le żą ce do gmi ny. Każ da gru -
pa uda ła się w wy zna czo ne dla niej wcze śniej
miej sce. W su mie ze bra no aż dwa kon te ne -
ry śmie ci. (AN KA)
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W środę, 21 września, o godzinie 18.00
funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Krotoszynie symboliczną minutą ciszy uczcili pamięć
strażaka, który odszedł nagle, tego dnia rano, podczas
służby pełnionej w Komendzie Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Grudziądzu.

Przy włączonych sygnałach świetlnych i dźwiękowych w
pojazdach pożarniczych zmiana służbowa oddała hołd
zmarłemu funkcjonariuszowi. Do tej inicjatywy przyłączyli
się także druhowie z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu powiatu krotoszyńskiego. 21 września cała strażacka
społeczność połączyła się w bólu z rodziną zmarłego kolegi,
składając wyrazy współczucia i żalu. (ANKA)

Rozmaitości 13

Za na mi dru gie spo tka nie w ra mach
pro jek tu „Smacz ne go u Ar ka de go!”,
re ali zo wa ne go przez Kro to szyń ską
Bi blio te kę Pu blicz ną im. Ar ka de go
Fie dle ra we spół z Ze spo łem Szkół
Po nad pod sta wo wych nr 3 im. Ja na
Paw ła II w Kro to szy nie.

W sa li kon fe ren cyj nej Ar ka dy uczest -
ni cy spo tka nia przy stą pi li do przy rzą dza -
nia po traw po cho dzą cych z re gio nu
Wiel ko pol ski. Każ da z dru żyn otrzy ma ła
swój prze pis. Do przy go to wa nia by ły m. in.
go łąb ki po znań skie w wa rzyw nym so sie,
pie ro gi z pie czo nej kacz ki z so sem ogór ko -

wym, chru ści ki po znań skie, sza gów ki, py -
ry z gzi kiem, plyn dze ziem nia cza ne, le gu -
mi na z so sem tru skaw ko wym, jak rów nież
nie co mniej zna ne śle pe ry by z myr dyr dą,
sza re klu chy z okra są czy pa rzy bro da.

Po wspól nym go to wa niu przy stą pio -
no do de gu sta cji po traw, któ re za chwy -
ca ły nie tyl ko sma kiem i za pa chem, ale
też spo so bem pre zen ta cji. Każ dy
z uczest ni ków otrzy mał pa miąt ko wy no -
tes i dłu go pis.

Pro jekt do fi nan so wa ny jest z pro gra -
mu „Lo kal ne part ner stwa PAFW” przez
Aka de mię Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol sce.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Wielkopolskie przysmaki
KP PSP KROTOSZYN

Hołd dla strażaka, który odszedł na wieczną służbę

20 wrze śnia bur mistrz Kro to szy na awan so wał
dwóch straż ni ków miej skich na wyż sze sta no -
wi ska służ bo we. Wal de mar Kacz ma rek uzy -
skał awans na in spek to ra, a Le szek Kaj
na młod sze go straż ni ka. 

Oka zją do te go był ob cho dzo ny nie co wcze śniej,
bo 29 sierp nia, Dzień Stra ży Gmin nej. Upa mięt nia on
uchwa le nie 25 lat te mu usta wy o stra żach gmin nych.

Le szek Kaj, któ ry wsze re gi stra ży miej skiej wstą pił
w czerw cu te go ro ku, zło żył rów nież uro czy ste ślu bo -
wa nie. Wspo tka niu wkro to szyń skim urzę dzie, oprócz
władz mia sta i gmi ny, uczest ni czy li przed sta wi cie le
współ pra cu ją cych służb – insp. Ma riusz Ja śniak – ko -
men dant po wia to wy po li cji, st. bryg. Ma rek Ka lak – ko -
men dant po wia to wy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, mjr
Ro bert Kacz ma rek – ko men dant pla ców ki Stra ży Gra -
nicz nej w Ka li szu. (AN KA)

KROTOSZYN

Awanse strażników miejskich
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Ko lej ny ak tyw ny week end za li czy li
bie ga cze z po wia tu kro to szyń skie go.
Tym ra zem na si za wod ni cy star to wa -
li w za wo dach w Gnieź nie, Ple sze wie
i Miej skiej Gór ce.

W Gnieź nie na li nii star tu 45. Bie gu
Le chi tów sta nę ło po nad 1600 bie ga czy.
W tym gro nie zna la zło się tro je przed sta wi -
cie li KS Kro tosz. Naj szyb szy z nich był Da -
niel Ma rek, któ ry uzy skał wy nik 01: 23: 10.
Łu kasz Za jąc po ko nał tra sę w cza -
sie 01: 45: 08, a Ma ri ka Mrocz kow ska
w cza sie 01: 59: 45. W Gnieź nie star to wa -
ła też licz na re pre zen ta cja Kro to szyń skiej
Gru py Bie go wej: Ra fał By strow ski
(01: 42: 05), Grze gorz Kro czak
(01: 42: 07), Ja ro sław To rzec ki
(01: 42: 08), Ma ciej Ka ro lew ski
(01: 46: 03), Ma rek Ostój (01: 46: 05),
Oskar Ra kow ski (01: 46: 06), Mo ni ka Do -
la ta (01: 53: 23), Ra fał Póź niak
(01: 56: 03), Ka rol Mar cisz (02: 08: 46)
oraz Jo an na Gó ral ska (02: 18: 21). Po nad -
to bieg ukoń czy li Ka mil Szew czyk z Bia łe -
go Or ła Koź min Wlkp. (02: 20: 53) oraz
Ja cek Za wod ny z Wit kow ski Run ning Te -
amu (01: 55: 43).

W dwu na stej edy cji ple szew skie go
Bie gu Prze my sła wa do wy bo ru by ły dwa
dy stan se. Na 10-ki lo me tro wą tra sę wy bra -
li się przed sta wi cie le KS Kro tosz – Ka rol
Ka łuż ny (46: 22) i To masz Kna pik
(50: 53), a tak że za wod nicz ka Wit kow ski
Run ning Te amu – Elż bie ta Grusz czyń ska
(51: 34). Na krót szym dy stan sie po biegł
Mi chał Ja rosz z Koź min Bie ga i za jął dzie -
sią tą lo ka tę w open (18: 36). 

Do ry wa li za cji w III Bie gu Gór ków
w Miej skiej Gór ce przy stą pi ło po nad 300
bie ga czy. KS Kro tosz re pre zen to wa ła m. in.
Ju sty na Ka rol czak, któ ra upla so wa ła się

na siód mym miej scu w open z cza -
sem 38: 15 i by ła naj lep sza wśród ko biet
oraz w ka te go rii K30. Tuż za nią na me tę
wbiegł Pa tryk Kar wik, zaj mu jąc dru gie
miej sce w kat. M30 (38: 16). Na dal szych
po zy cjach upla so wa li się dwaj in ni przed -
sta wi cie le Kro to sza – Mi łosz Kacz ma rek
(42: 37) oraz Krzysz tof Ant ko wiak
(55: 26). 

W Bie gu Gór ków star to wa li tak że
Ani ta Jad czak (50: 32), któ ra by ła trze cia
w kat. K40, Wio let ta By strow ska
(01: 03: 42) i Iwo na Sob ko wiak
(01: 09: 35) z Kro to szyń skiej Gru py Bie -
go wej oraz Bar tło miej Bia łek (44: 59),
Mar ta Chy trow ska (53: 52) i Ka ta rzy na
Kacz ma rek (56: 45) z Wit kow ski Run ning
Te amu. (LE NA)

Za wod ni cy UKS Sho dan Zdu ny ma ją
za so bą bar dzo uda ny start w za wo -
dach za gra ni cą. Na si ka ra te cy wró ci li
z Nie miec z ba ga żem peł nym me da li. 

17 wrze śnia re pre zen tan ci zdu now -
skie go klu bu wy bra li się do Nie miec
na tur niej Ber li ner Ka ta Cup 2022. Po za
ni mi star to wa li przed sta wi cie le klu bów
z Nie miec i Au strii. 

W ry wa li za cji dru ży no wej zdu no -
wian ki trzy krot nie wcho dzi ły na naj wyż -
szy sto pień po dium. Trium fo wa ły bo wiem
w ka ta do 12 lat (Mar ta Streu bel, Na ta sza
Adam ska, Sa ra Glin ka), w ka ta do 9 lat
(Alek san dra Adam ska, Sa ra Bed na rek, Ele -
na Muj ta) oraz w ka ta se nio rek (Ma tyl da
Ozga, Zo fia Ducz mal, Klau dia Swat). 

Nie za bra kło tak że suk ce sów in dy wi -
du al nych. Zło te me da le wy wal czy li K. Swat
(ka ta do 17 lat do 5 kyu), Ar tur Ha fer mann
(ka ta do 17 lat do 5 kyu), M. Streu bel (ka ta

do 12 lat po wy żej 5kyu) i A. Adam ska (ka -
ta do 12 lat do 5 kyu). Sre bro zdo by ły M.
Ozga (ka ta do 17 lat po wy żej 5 kyu) oraz N.
Adam ska (ka ta do 12 lat do 5 kyu), a brą zo -
we krąż ki zgar nę ły Z. Ducz mal (ka ta do 17
lat po wy żej 5 kyu), S. Bed na rek (ka ta do 12

lat do 5 kyu) i S. Glin ka (ka ta do 12 lat do 5
kyu).  Po za tym dwa ra zy na naj wyż szym
stop niu sta nął tre ner zdu now skich ka ra te -
ków. Ja ro sław Adam ski trium fo wał w ka te -
go riach ma sters – do 45 lat oraz do 55 lat. 

(LE NA)

BIEGI

Wrześniowych startów ciąg dalszy

KARATE

Udany występ w Niemczech

W Mi li czu od był się XXVI Ogól no pol -
ski Tur niej Mło dzi czek i Mło dzi ków
w Za pa sach w Sty lu Wol nym. Sześć
ra zy na po dium sta wa li re pre zen tan -
ci LKS Ce ra mik Kro to szyn.

Spo śród kro to szyń skich za pa śni ków
naj le piej spi sał się Pa tryk Krzyś ków, któ ry

wy wal czył sre bro w ka te go rii 100 kg. Po -
zo sta li na si me da li ści się gnę li po brą zo we
krąż ki – Ka ro li na Mi ko łaj czyk
w kat. 39 kg, An na Po lań ska w kat. 66 kg,
Ju lia Cier niew ska w kat. 66 kg, Mi ko łaj Ro -
go wicz w kat. 57 kg i Se ba stian Fi lip czak
w kat. 85 kg.

(AN KA)

Bez zdo by czy punk to wej wró ci ła dru -
ży na kro to szyń skiej Astry z wy jaz do -
we go po je dyn ku z Ze fką Ko by la Gó -
ra. By ła to trze cia po raż ka na sze go
ze spo łu w tym se zo nie. 

Miej sco wi wy gra li 2: 0 po go lach Ma -
cie ja Sta wiń skie go i Ar ka die go He ra sy mo -
va. W wyj ścio wym skła dzie Astry zna leź li
się Wojt ko wiak, Se ku la, Ma ry niak, Re bel -
ka, Mi zer ny, Po wa lisz, Pi róg, Brink, Przy -

by ło wicz, Zie miań ski i Spa le niak. Po sied -
miu ko lej kach kro to szy nia nie pla su ją się
na 12. miej scu w ta be li, z pię cio ma punk -
ta mi na kon cie. O dwa oczka wię cej uzbie -
rał koź miń ski Bia ły Orzeł, któ ry tym
ra zem pau zo wał.

W na stęp nej se rii Astra za gra na wła -
snym obiek cie z GKS -em Rych tal, a Or ły
zmie rzą się na wy jeź dzie z Ze fką Ko by la
Gó ra.

(AN KA)

ZAPASY

Sześć medali w Miliczu

PIŁKA NOŻNA

Zefka ograła Astrę
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W mi nio ną so bo tę na ba se nie w Po -
zna niu od by ły się Ogól no pol skie Za -
wo dy Pły wac kie „Otwar cie Se zo nu
na Ter mach”. W im pre zie ry wa li zo -
wa ło dwo je pły wa ków KS Kro tosz. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło po nad 400
za wod ni ków i za wod ni czek z 40 klu bów.
KS Kro tosz re pre zen to wa li Ju lia Bie law na
i Ni co las Ję drze jak, któ rzy star to wa li w ka -
te go rii wie ko wej 14 lat i star si. 

Ju lia na 100 m sty lem kla sycz nym za -
ję ła czwar te miej sce z cza sem 1: 22,12,
a po zy cję ni żej upla so wał a się na 50 m sty -
lem kla sycz nym z wy ni kiem 35,69.

W czte rech kon ku ren cjach ry wa li zo -
wał Ni co las, zaj mu jąc lo ka ty: 10. na 50 m
sty lem grzbie to wym (32,75), 23. na 50 m
sty lem do wol nym (27,37 – re kord ży cio -
wy), 25. na 100 m sty lem do wol nym
(1: 01,48 – re kord ży cio wy) i 30. na 50 m
sty lem mo tyl ko wym (30,52 – re kord ży -
cio wy). (AN KA)

PŁYWANIE

Julia blisko podium
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