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21 paź dzier ni ka w sie dzi bie Okrę go -
wej Spół dziel ni Mle czar skiej w Ja ro -
ci nie od by ło się uro czy ste wrę cze nie
na gród lau re atom kon kur su „135
lat z OSM Ja ro cin”.

Kon kurs, jak sa ma na zwa wska zu je,
zo stał zor ga ni zo wa ny z oka zji ju bi le uszu
fir my i trwał czte ry ty go dnie. Aby wziąć
w nim udział, na le ża ło zro bić cie ka we zdję -
cie z do wol nym pro duk tem mar ki OSM
i wsta wić je pod kon kur so wym po stem
na fa ce bo oko wym pro fi lu ja ro ciń skiej spół -
dziel ni. Za in te re so wa nie by ło bar dzo du -
że, pod po stem po ja wia ły się róż no rod ne
zdję cia, więc ju ry mia ło twar dy orzech
do zgry zie nia. Po dłu gich na ra dach wy ło -
nio no dzie siąt kę lau re atów.

Pod czas uro czy ste go wrę cze nia na -
gród pre zes Ja nusz Na my słow ski przy bli -
żył ze bra nym hi sto rię OSM Ja ro cin.
Głów na na gro da, czy li ro bot mar ki Ken -
wo od o war to ści 3000 zł, tra fi ła do Na ta lii
Tyc, któ ra nie kry ła ra do ści, bo wiem uwiel -
bia piec cia sta i eks pe ry men to wać w kuch -
ni. Jej zwy cię skie zdję cie przed sta wia ło
uro dzi no wy tort dla OSM Ja ro cin. 

Go frow ni cę wy gra ła Ewa Li sew ska, ato -
ster – An na Ba na siak. Vo ucher do po rad ni
die te tycz nej otrzy ma ła Mo ni ka Klubs, bo ny
na za ku py w skle pie fir mo wym OSM Ja ro -
cin tra fi ły do Li dii Ma tu szak, Ge ni Woź nej
oraz Ani ty Zag, z ko lei lo dów ki tu ry stycz ne
otrzy ma li An ge li ka Jan kow ska, Cze sław
Agniesz ka Dę bow scy oraz Be ata Bar giel. 

– Ser decz nie dzię ku je my pań stwu
za udział w kon kur sie oraz ko rzy sta nie z na -
szych pro duk tów, bo to dzię ki wam mo że -
my się roz wi jać. Za chę ca my do uczest nic twa
w na szych ko lej nych kon kur sach – pod su -
mo wa ła Ma rze na Paw lak, człon ki ni Za rzą -
du OSM Ja ro cin. (LT)
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NASZE AKCJE

Fi nał kon kur su „135 lat z OSM Ja ro cin”

12 paź dzier ni ka w miej sco wo ści
Sta ry Ko by lin (gmi na Ko by lin) wy -
buchł po żar bu dyn ku ga ra żo we go.
Na szczę ście stra ża cy szyb ko upo ra -
li się z ży wio łem.

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 jed nym z OSP Ko by lin, OSP
Smo li ce i OSP Basz ków. Oka za ło się, że pa -
lił się ga raż dwu sta no wi sko wy, po ża rem ob -
ję te by ło ca łe wnę trze wraz z wy po sa że niem
warsz ta to wym i sa mo cho dem oso bo wym. 

Stra ża cy po da li dwa prą dy ga śni cze
w na tar ciu na pa lą cy się obiekt oraz je den

w obro nie na ze wnętrz ne ścia ny bu dyn ku.
Na stęp nie, wy po sa że ni w sprzęt ochro ny
dróg od de cho wych oraz ka me rę ter mo wi -
zyj ną, prze szu ka li bu dy nek. We wnątrz
zlo ka li zo wa no bu tle z ga za mi tech nicz ny -
mi, słu żą cy mi do prac spa wal ni czych. Stra -
ża cy szyb ko wy nie śli je na ze wnątrz
i schła dza li, mo ni to ru jąc ich tem pe ra tu rę. 

Po uga sze niu po ża ru do ko na no po -
now nych oglę dzin obiek tu przy po mo cy
ka me ry ter mo wi zyj nej. Miej sca, w któ rych
wy stę po wa ły za rze wia ognia, zo sta ły do ga -
szo ne. Ak cja stra ży po żar nej trwa ła 1,5 go -
dzi ny. 

(AN KA)

STARY KOBYLIN

Ogień w garażu
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Aktualności 3

W mi nio ny pią tek w Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie -
dle ra zor ga ni zo wa no Fe sti wal Ja poń -
ski. Uczest ni cy wy da rze nia mo gli po -
znać bli żej kul tu rę i ży cie co dzien ne
miesz kań ców te go azja tyc kie go kra ju
po przez licz ne za ję cia, warsz ta ty i wy -
sta wy. Im pre za od by ła się pod pa tro -
na tem Am ba sa dy Ja po nii w Pol sce.

Fe sti wal ru szył o go dzi nie 9.00 po ka -
zem te atru Ka mi shi bai. Spek takl opar ty był
na tech ni ce opo wia da nia hi sto rii z wy ko rzy -
sta niem ilu stro wa nych pa pie ro wych plansz,
któ re umiesz czo ne są w drew nia nym pa ra -
wa nie, na zy wa nym bu tai. Na warsz ta tach
każ dy mógł pró bo wać na uczyć się pi sma ja -
poń skie go oraz zgłę biać taj ni ki ori ga -
mi – sztu ki skła da nia pa pie ru w róż no rod ne
for my. Przy go to wa no tak że po kaz no sze nia
ki mo na oraz in struk taż fry zur i ma ki ja żu.
Uczest ni cy po zna li za sa dy pa rze nia her ba ty,
spró bo wa li mat chy i su shi.

O go dzi nie 17. na stą pi ło ofi cjal ne
otwar cie fe sti wa lu. Miesz kań ców przy wi -
ta li pra cow ni cy bi blio te ki, ubra ni w tra dy -
cyj ne ja poń skie stro je. Pod su mo wa no
kon kurs pla stycz ny dla dzie ci na te mat Ja -
po nii. Po kaz ka ra te za pre zen to wa li za wod -
ni cy KS Kro tosz. Od czy ta no rów nież list
gra tu la cyj ny od am ba sa do ra Ja po nii, któ ry
pod kre ślił szcze gól ne wię zi łą czą ce je go
kraj z na szym. Po dzię ko wał za zor ga ni zo -

wa nie fe sti wa lu oraz zwró cił uwa gę
na szcze gól ną ro lę Pol ski w kon tek ście po -
ma ga nia wal czą cej Ukra inie. 

Pod su mo wa niem fe sti wa lu by ło spo -
tka nie z Pio trem Mi lew skim pt. „Od kry -
wa nie wysp ja poń skich. Po dróż przez
ma gicz ny ar chi pe lag”. Po dróż nik bar dzo
cie ka wie opo wia dał o Ja po nii, o nie zwy kłej
przy ro dzie, re li giach, ry tu ałach i zwy cza -
jach. (FE NIX)

FESTIWAL

Kultura japońska w Krotoszynie
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20 paź dzier ni ka w kro to szyń skim Mu -
zeum Re gio nal nym im. Hie ro ni ma
Ław ni cza ka mia ła miej sce uro czy -
sta  in au gu ra cja Ro ku Kul tu ral ne -
go 2022/2023, po łą czo na z ob cho -
da mi ju bi le uszu 65-le cia tej in sty tu cji.
Z tej oka zji dy rek to ro wi mu zeum skła -
da no gra tu la cje i ży cze nia. Po nad to
uho no ro wa no oso by, któ re an ga żu ją
się w roz wój kro to szyń skiej kul tu ry. 

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by li bur -
mistrz Kro to szy na oraz Mu zeum Re gio -
nal ne. Z oka zji ju bi le uszu tej in sty tu cji

za rys jej hi sto rii przed sta wił ze bra nym go -
ściom Piotr Mi ko łaj czyk,  dy rek tor mu -
zeum, wspie ra jąc się pre zen ta cją
mul ti me dial ną. Z ko lei bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek pod su mo wał mi nio ny rok
kul tu ral ny, a na stęp nie, w to wa rzy -
stwie An ny Si ko ry – prze wod ni czą cej Ra -
dy Miej skiej w Kro to szy nie, zło żył
dy rek to ro wi mu zeum gra tu la cje i ży cze nia
z oka zji 65-le cia.

Po tem do wło da rza i sze fo wej ra dy do -
łą czy ła Jo an na Ziem biń ska -Szczu 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, by wrę czyć na gro dy i po -
dzię ko wa nia oso bom za an ga żo wa nym
w roz wój kro to szyń skiej kul tu ry. 

Część ar ty stycz ną uro czy sto ści wy peł -
nił kon cert jaz zo wy w wy ko na niu ze spo -
łu  New Jazz Band, któ ry wy stą pił
w skła dzie: Ma riusz Kaź mier czak, Grze -
gorz Nie dba ła, Da mian Chu dy, Olof Kno -
chen hau er, Eu ge niusz Ptak, Ja kub
Kam zol, Piotr Po wa lisz.

Zwień cze niem wy da rze nia był po czę -
stu nek przy go to wa ny przez na uczy cie li
i uczniów Ze spo łu Szkół Po nad pod sta wo -
wych nr 2. (AN KA)

We wrze śniu 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 by ły zde cy do wa ne kro ki.
W mi nio ny wto rek wła dze Kro to szy -
na po in for mo wa ły o ko lej nych dzia -
ła niach w kie run ku oszczęd no ści. 

– 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 – na pi -
sa no we wrze śnio wym ko mu ni ka cie. 

W pierw szej ko lej no ści gmi na Kro to -
szyn w po ło wie wrze śnia wpro wa dzi ła
ogra ni cze nia w 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.

Na tym jed nak nie ko niec dzia łań
oszczęd no ścio wych. – W naj bliż szym cza -
sie wy łą czo ne zo sta nie oświe tle nie ze -
wnętrz ne obiek tów uży tecz no ści
pu blicz nej, szkół oraz bu dyn ków sa kral -
nych. Jed no cze śnie roz po czę ły się pra ce
po le ga ją ce na mon ta żu pierw szych ste row -
ni ków oświe tle nia ulicz ne go, dzię ki któ -
rym na ob wo dach oświe tle nio wych
sta no wią cych wła sność Mia sta i Gmi ny
Kro to szyn wpro wa dzo ne zo sta ną wy łą cze -
nia oświe tle nia w go dzi nach noc nych – po -
in for mo wa no 18 paź dzier ni ka. 

Po nad to na bie żą co mo ni to ro wa ne są
go dzi ny włą cza nia i wy łą cza nia ob wo dów
oświe tle nio wych, sta no wią cych wła sność
„Oświe tle nie ulicz ne i dro go we” Sp. z o. o.
w Ka li szu. Je śli ob wo dy za łą cza ją się zbyt
wcze śnie lub zbyt dłu go świe cą, każ dy ta -
ki przy pa dek zgła sza ny jest bez po śred nio
do wy żej wy mie nio ne go pod mio tu. 

Na naj bliż sze ty go dnie gmi na za po -
wie dzia ła prze pro wa dze nie prac po le ga ją -
cych na wy mia nie ener go chłon nych opraw
rtę cio wych oraz so do wych na ener go osz -
częd ne opra wy LED. (AN KA)

GMINA KROTOSZYN

Kolejne kroki w kierunku oszczędności

F
O

T
. 
w

w
w

.k
ro

to
s
z
y
n
.p

l

KROTOSZYN

Inauguracja roku kulturalnego i jubileusz muzeum
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Na bieżąco 5

19 paź dzier ni ka w go dzi nach wie -
czor nych na dro dze kra jo wej nr 15,
na od cin ku po mię dzy Bo ża ci nem
a Wo le ni ca mi, do szło do wy pad ku
z udzia łem dwóch sa mo cho dów oso -
bo wych i cią gni ka rol ni cze go. W cza -
sie ak cji służb ra tow ni czych dro ga
by ła za blo ko wa na.

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 i OSP Czar ny Sad oraz
po jed nym z OSP Kro to szyn i OSP Be ni ce.
Jak się oka za ło, sa mo chód oso bo wy wje -
chał w tył cią gni ka rol ni cze go, wprost
pod pod cze pio ny pług. Dru gi sa mo chód
znaj do wał się w ro wie. Stra ża cy za bez pie -
czy li i oświe tli li te ren dzia łań i przy stą pi li
do udzie la nia kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy uczest ni kom zda rze nia. 

– Po przy by ciu ka ret ki po go to wia per -
so nel me dycz ny prze jął opie kę nad po szko -
do wa ny mi. Jed na oso ba zo sta ła
prze wie zio na do szpi ta la. W roz bi tych po -
jaz dach odłą czo no aku mu la to ry i za bez pie -
czo no wy cie ki pły nów tech nicz nych. Ruch

na dro dze na czas pro wa dzo nych dzia łań
był cał ko wi cie za blo ko wa ny. Po li cja zor ga -
ni zo wa ła ob jaz dy. Po czyn no ściach do cho -
dze nio wych po moc dro go wa od ho lo wa ła
uszko dzo ne po jaz dy. Z jezd ni usu nię to po -
zo sta ło ści po wy pad ku – in for mu je st. kpt.
To masz Pa try as z Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

– We dług wstęp nych usta leń, 81-let -
ni miesz ka niec po wia tu kro to szyń skie go,
kie ru jąc sa mo cho dem mar ki Mit su bi shi,
nie za cho wał bez piecz nej od le gło ści od po -
prze dza ją ce go cią gni ka, w wy ni ku cze go
wje chał pod pług rol ni czy, za cze pio ny z ty -
lu te go po jaz du. Cią gni kiem kie ro wał 65-
let ni męż czy zna. W wy ni ku ude rze nia
po jazd rol ni czy zje chał na prze ciw le gły pas
dro gi i ude rzył w pra wi dło wo ja dą cy sa mo -
chód mar ki Ja gu ar, któ ry pro wa dził 33-let -
ni miesz ka niec po wia tu gnieź nień skie go.
Po szko do wa na zo sta ła 80-let nia pa sa żer ka
au ta Mit su bi shi. Po stę po wa nie w tej spra -
wie pro wa dzi kro to szyń ska ko men -
da – mó wi 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)

WYPADEK

Zderzenie trzech pojazdów
na drodze krajowej
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14 paź dzier ni ka koź miń ski Klub Se -
nio ra hucz nie ob cho dził swój ju bi le -
usz 30-le cia. Uro czy stość od by ła się
w sa li wiej skiej w Sta nie wie. 

Na ob cho dy ju bi le uszu za pro szo no
wie lu go ści, m. in. sta ro stę kro to szyń skie -
go Sta ni sła wa Szczot kę, bur mi strza Koź -
mi na Wlkp. Ma cie ja Brat bor skie go,
wi ce bur mi strza Ja ro sła wa Ra taj cza ka, by -
łe go wło da rza – Bo le sła wa Ka sprza ka,
a tak że dy rek to rów jed no stek or ga ni za cyj -
nych gmi ny czy po wia tu, pre ze sów or ga ni -
za cji po za rzą do wych, za przy jaź nio ne
ze spo ły, przy ja ciół i człon ków Klu bu Se -
nio ra. 

Koź miń ski Klub Se nio ra roz po czął
dzia łal ność 3 paź dzier ni ka 1992 ro ku. Ini -
cja to rem stwo rze nia miej sca dla osób star -
szych był ów cze sny bur mistrz, Bo le sław
Ka sprzak, któ ry – w po ro zu mie niu z pro -
bosz czem Pa ra fii pw. Św. Waw rzyń ca, ks.
Zyg mun tem Le wan dow skim, a tak że kie -
row nik Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Po -
mo cy Spo łecz nej, Ga brie lą
Ka sprzak – wpro wa dził po mysł w ży cie. 

Se nio rzy zy ska li miej sce, w któ rym
mo gli się spo tkać, po roz ma wiać i na wią zy -
wać przy jaź nie. Pierw sza sie dzi ba mie ści -
ła się w bu dyn ku pa ra fial nym przy Pla cu
Nie po ka la ne go Ser ca Naj święt szej Ma rii
Pan ny. Na po cząt ku klub czyn ny był dwa
ra zy w ty go dniu, a dy żu ry peł nił Za rząd
Pol skie go Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów
i In wa li dów. Jed nak szyb ko do strze żo no,
że po trze by są du żo więk sze i otwar to go
w peł nym wy mia rze cza so wym. Klub stał

się miej scem, w któ rym se nio rzy co dzien -
nie mo gli zjeść obiad, roz wi jać swo je pa sje
i spę dzać mi ło czas. 

4 paź dzier ni ka 2013 ro ku Klub Se -
nio ra zmie nił sie dzi bę na bu dy nek po by -
łym szpi ta lu przy uli cy Stę szew skie go, o co
za trosz czył się bur mistrz Ma ciej Brat bor -
ski. W no wym miej scu pa nu ją zna ko mi te
wa run ki do po dej mo wa nia ko lej nych wy -
zwań. Se nio rzy za ło ży li ze spół wo kal ny
Przy ja cie le i te atr Ra dość. Oba pro jek ty od -
no szą suk ce sy nie tyl ko na te re nie po wia -
tu, ale i ca łe go kra ju. W klu bie od by wa ją

się licz ne spo tka nia, re ali zo wa ne są pro jek -
ty unij ne, or ga ni zo wa ne są wy da rze nia ar -
ty stycz ne.

W trak cie ju bi le uszo wej uro czy sto ści
nie za bra kło po dzię ko wań, gra tu la cji
i wzru szeń. Re na ta Łą kow ska i Mał go rza -
ta Ba na szak usły sza ły wie le cie płych słów
i wy ra zów uzna nia za zna ko mi te pro wa -
dze nie klu bu. – Na kie row ni ka klu bu wy -
bra li śmy bar dzo do brą oso bę, któ ra
wy trzy ma ła na tym sta no wi sku 30 lat. To
ona po tra fi zjed nać lu dzi, try skać po my sła -
mi i za ra żać ni mi in nych – po wie dział o R.

Łą kow skiej Bo le sław Ka sprzak, bur mistrz
Koź mi na Wlkp. w la tach 1990-2002.

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi ły Or -
kie stra Dę ta z Żer ko wa, ar ty ści z koź miń -
skie go Klu bu Se nio ra, a tak że ze spo ły
śpie wa cze Po god ni z Kro to szy na i Ak tyw -
ni z Roz dra że wa, Za wsze Mło dzi z Ja ro ci -
na oraz ze spół Mło dzi Du chem
z Ko by li na.

Koź miń scy se nio rzy zna ni są z te go, że
ma ją wię cej ener gii i chę ci do ży cia niż nie -
je den na sto la tek. Swą chę cią roz wo ju i ak -
tyw no ścią za ra ża ją się na wza jem, bio rąc

udział w róż ne go ro dza ju pro jek tach i ak -
cjach. – W klu bie se nio ra mo że cie pań -
stwo wy mie nić swo je re flek sje na te mat
bie żą cych spraw, sko rzy stać z po czę stun -
ku, ale przede wszyst kim ubo ga ca cie na sze
ży cie spo łecz ne i kul tu ral ne – pod kre ślił
bur mistrz Ma ciej Brat bor ski. 

At mos fe ra w koź miń skim klu bie jest
iście ro dzin na, wi dać wśród tych osób ra -
dość ży cia i wspól ne go prze by wa nia, jak
rów nież chę ci do od kry wa nia cze goś no -
we go i re ali zo wa nia się. 

(LT)

JUBILEUSZ

Trzydziestolecie koźmińskiego Klubu Seniora

17 paź dzier ni ka po raz ko lej ny prze -
pro wa dzo no ak cję Las Sa mo rzą do -
wy pod ha słem „Las dla nas i dla
przy szłych po ko leń”. Te go dnia drze -
wa sa dzi li przed sta wi cie le jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go z te re nu
na sze go po wia tu, z wi ce sta ro stą
Paw łem Ra do jew skim na cze le, oraz
dzie ci wraz z opie kun ka mi z Przed -
szko la nr 6 Ku buś z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi. 

Nad zór nad dzia ła nia mi spra wo wa li
le śni cy z Nad le śnic twa Kro to szyn. Wspól -

nie po sa dzo no drze wa na te re nie Le śnic -
twa Li la w miej sco wo ści Ru da (gmi na
Zdu ny). W ten spo sób po wstał no wy las,
zło żo ny z lip i bu ków. Uda ło się po sa dzić
ty siąc sztuk drzew.

Or ga ni zo wa na od 11 lat ak cja sa dze -
nia la su przy po mi nać ma o zna czą cej ro li,
ja ką w na szym co dzien nym ży ciu od gry -
wa ją eko sys te my le śne, a tak że uczu lać
na pro ble my, z ja ki mi mu szą się one zma -

gać w do bie po stę pu ją cych dzia łań czło wie -
ka – i pla no wych, i przy pad ko wych, ma ją -
cych wpływ na śro do wi sko przy rod ni cze.

Po nad to, aby two rzyć i chro nić bio róż -
no rod ność na te re nach zur ba ni zo wa nych,
przed szko la ki otrzy ma ły bud kę lę go wą dla

pta ków, bud kę dla nie to pe rzy i do mek dla
owa dów. Tym sa mym dzie ci na co dzień
bę dą mo gły ob ser wo wać czyn ną ochro nę
pta ków, nie to pe rzy i pszczół czy in nych po -
ży tecz nych owa dów na te re nie swo jej pla -
ców ki. (AN KA)

ŚRODOWISKO

Dla nas i dla przyszłych pokoleń
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12 paź dzier ni ka Szko ła Pod sta wo wa
nr 3 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im.
Ja na Paw ła II w Kro to szy nie świę to -
wa ła ju bi le usz 185-le cia swo je go ist -
nie nia. Z tej oka zji od by ła się uro czy -
sta aka de mia z udzia łem uczniów,
na uczy cie li, dy rek to rów, sa mo rzą -
dow ców. Uro czy stość po łą czo na by ła
z miej sko -gmin ny mi ob cho da mi
Dnia Edu ka cji Na ro do wej.

Świę to wa nie roz po czę to od od sło nię -
cia i po świę ce nia ta bli cy upa mięt nia ją cej
prze ciw sta wie nie się uczniów szko ły wo -
bec na uki re li gii w ję zy ku nie miec kim, co
mia ło miej sce w 1906 ro ku. – Jest to waż -
ne wy da rze nie hi sto rycz ne. Spo łe czeń stwo
Kro to szy na od da je dzię ki tej ta bli cy sza cu -
nek i chwa łę dzie ciom, któ re w la -
tach 1906-1907 prze ciw sta wi ły się
ger ma ni za cji. Wal czy ły o wia rę, ję zyk oj -
czy sty i tra dy cje na ro do we – pod kre śli ła
Ma rio la Kaź mier czak, dy rek tor SP nr 3
w Kro to szy nie.

Tablicę od sło ni li dy rek tor M. Kaź -
mier czak, Alek san dra Kuś – wiel ko pol ska
ku ra tor oświa ty, Fran ci szek Mar sza -
łek – bur mistrz Kro to szy na, An na Si ko -
ra – prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej

w Kro to szy nie, ks. pra łat Alek san der Gen -
de ra, Adam Kraw czyń ski – prze wod ni -
czą cy Ra dy Ro dzi ców, Ju lia
Ro bak – uczen ni ca szko ły. Na stęp nie
otwar to wy sta wę prac ab sol wen ta SP nr 3,
prof. dra hab. Grze go rza Ra taj czy ka z Uni -
wer sy te tu Ar ty stycz ne go im. M. Aba ka -
no wicz w Po zna niu. Za pre zen to wa ne
ob ra zy przed sta wia ją szko łę na prze strze -
ni wie ków oraz bli skie ser cu au to ra miej -
sca w Kro to szy nie. Dzie ła te zo sta ły
prze ka za ne pla ców ce na sta łe, aby by ły za -
chę tą i mo ty wa cją dla przy szłych po ko -
leń. – Tu taj do ra sta łem i mia łem
przy jem ność ko rzy sta nia z po mo cy wie lu
wspa nia łych na uczy cie li, jak np. Jó zef Ju -

ny szek. De dy ku ję wła śnie im tę wy sta -
wę – oznaj mił G. Ra taj czyk.

Głów na część uro czy sto ści od by ła się
w sa li gim na stycz nej, gdzie przed sta wio -
no 185-let nią hi sto rię szko ły. Za czę ła się
ona na wet wcze śniej, bo na po cząt -
ku XIX wie ku, od na uki dzie ci w do mu
przez go spo da rza Mar ci na Kmie ciń skie go.
Na stęp nie wła dze gmin ne po sta no wi ły
wy dzier ża wić bu dy nek nr 230 i prze -
kształ cić go w dom na uczy cie la oraz kla sy,
gdzie za czę li uczyć Mio du szew ski i Glat -
zel. Wła ści wą pla ców kę edu ka cyj ną
na Bło niu po sta wio no w 1837 r. Rok póź -
niej na uczy cie lem zo stał Jan Śmie ta na,
któ ry pra co wał w szko le do 1899.

W 1887 wy re mon to wa no bu dy nek szkol -
ny, a w 1890 wy dzier ża wio no po miesz -
cze nia na kla sy u go spo da rzy – Ka ro li ny
Gin ter i Ja na Ka cza ły. Wów czas do szko ły
przy szli Wy rem bal ski i Spy chal ski, a dwa
la ta póź niej – Sta ni sław Klo now ski,
Edward Lan ge oraz Ka zi mierz Drens.
W 1895 pra cę roz po czął Cze sław Jer naj -
czyk, któ ry w la tach 1901-1921 był kie -
row ni kiem szko ły. 

W 1906 r. roz po czął się strajk dzie ci
prze ciw ko na ucza niu re li gii w ję zy ku nie -
miec kim. W la tach 1899-1902 wy bu do -

wa no no wy bu dy nek szkol ny, któ ry
roz bu do wa no w 1909 i 1937. W okre -
sie II woj ny świa to wej szko ła zo sta ła za -
mknię ta. W la tach 1939-1940 był tam

obóz dla Niem ców znad Mo rza Czar ne -
go, a w 1940-1943 dzia ła ła szko ła dla
dzie ci pol skich z ję zy kiem nie miec kim.
W 1943-1945 pla ców kę za mie nio no
na szpi tal woj sko wy. W 1949 wy bu do wa -
no sa lę gim na stycz ną, a w 1956 ufun do -
wa no sztan dar dla har ce rzy.

Bur mistrz Kro to szy na skie ro wał
pod ad re sem wszyst kich pe da go gów i pra -
cow ni ków kro to szyń skiej oświa ty sło wa
po dzię ko wa nia i uzna nia za co dzien ne
zma ga nie się z czę sto nie ła twą, szkol ną
rze czy wi sto ścią. Do ce nia jąc ich wkład
i za an ga żo wa nie, wło darz oraz prze wod -
ni czą cą ra dy miej skiej uho no ro wa li na -
gro da mi 7 dy rek to rów i 16 na uczy cie li.

– W imie niu swo im i prze wod ni czą cej
ra dy miej skiej gra tu lu ję SP nr 3 tak wspa nia -

łe go ju bi le uszu. Jak to wspo mniał wcze śniej
prof. Ra taj czyk – Bło nie to by ły kie dyś pe -
ry fe rie Kro to szy na. Do ko na ło się w tym
miej scu wiel kie prze obra że nie na wi zy tów -
kę mia sta, któ ra na dal się bę dzie roz wi jać.
Nie da le ko szko ły ma ją po wstać no we bu -
dyn ki miesz kal ne w ra mach Spo łecz nej Ini -
cja ty wy Miesz ka nio wej. Na po czą tek bę dzie
to 50-100 miesz kań – po wie dział Fran ci -
szek Mar sza łek.

Na za koń cze nie ucznio wie za pre zen -
to wa li część ar ty stycz ną, prze no sząc zgro -
ma dzo ną pu blicz ność do prze ło mu XIX
i XX wie ków oraz okre su straj ku dzie ci
w 1906 ro ku.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SP NR 3 KROTOSZYN

Szkoła świętowała swoje 185-lecie
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RACIBORÓW

Mieszkańcy mają 
miejsce do spotkań

W Ra ci bo ro wie (gmi na Kro to szyn)
po wstał obiekt wy po czyn ko wo -re -
kre acyj ny. Przed kil ko ma dnia mi
miał miej sce ofi cjal ny od biór in we -
sty cji. 

W ra mach za da nia zbu do wa no jed no -
kon dy gna cyj ny obiekt o po wierzch ni za bu -
do wy 75,5 m2 i ku ba tu rze 256 m3.
W bu dyn ku znaj du ją się sa la bie siad na, za -
ple cze oraz to a le ta z osob nym wej ściem.
Wy ko na no tak że przy łą cza wo dy i ener ge -
tycz ne, za mon to wa no zbior nik bez od pły -
wo wy na ście ki by to we, a tak że utwar dzo no
kost ką bru ko wą te ren wo kół obiek tu. 

Na to przed się wzię cie gmi na uzy -
ska ła do ta cję z Urzę du Mar szał kow skie -
go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
w wy so ko ści 119 653 zł w ra mach Pro -
gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
na la ta 2014-2020, pod dzia ła nie 19.2
„Wspar cie na wdro że nie ope ra cji w ra -
mach stra te gii roz wo ju lo kal ne go, kie ro -
wa ne go przez spo łecz ność”. Wnio sek
do ta cyj ny zo stał zło żo ny przez gmi nę
Kro to szyn za po śred nic twem Sto wa rzy -
sze nia Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Okno
Po łu dnio wej Wiel ko pol ski”. 

(FE NIX)

LUTOGNIEW

Ulica Miodowa po modernizacji

18 paź dzier ni ka w Lu to gnie wie (gmi -
na Kro to szyn) miał miej sce od biór
koń co wy dru gie go eta pu bu do wy uli -
cy Mio do wej. Tym sa mym 650-me -
tro wy od ci nek dro gi grun to wej zy -
skał no wą na wierzch nię z mie sza -
nek mi ne ral no -bi tu micz nych.

Bu do wa uli cy Mio do wej w Lu to gnie -
wie pro wa dzo na by ła dwu eta po wo. Etap
pierw szy za koń czył się w czerw cu 2019
ro ku. Wów czas wy ko na no pra ce bu dow la -
ne za kwo tę 853 ty się cy zło tych. W dru -
gim eta pie in we sty cja re ali zo wa na by ła
na po zo sta łym od cin ku – o dłu go ści 310
me trów.

Fi nal nie zbu do wa no na od cin ku 650
me trów dro gę z mie sza nek mi ne ral no -bi -
tu micz nych o sze ro ko ści 5 me trów z kra -
węż ni ka mi po obu stro nach, a tak że
jed no stron ny chod nik z do pusz cze niem
ru chu ro we ro we go, zjaz dy do po se sji
i na po la oraz par king dla osób przy jeż dża -
ją cych na cmen tarz. Po nad to wy ko na no
ka na li za cję, miej sco wo po głę bio no i wy -
pro fi lo wa no rów oraz zro bio no ozna ko wa -
nie pio no we i po zio me. Dru gi etap za da nia
kosz to wał 866 tys. zł. Na tę in we sty cję gmi -
na Kro to szyn po zy ska ła do fi nan so wa ne
z Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go w wy so ko -
ści 69 750 zł. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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MUZEUM

Młodzież zaimponowała
wiedzą historyczną

W Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie od -
był się fi nał XIV edy cji Po wia to we go
Kon kur su Hi sto rycz ne go „Woj na
obron na Pol ski w 1939 ro ku i szlak
bo jo wy 56. Puł ku Pie cho ty Wiel ko -
pol skiej”. Uczest ni cy jak zwy kle wy -
ka za li się du żą wie dzą. 

W szran ki sta nę ło 21 uczniów klas VI -
-VIII oraz szkół po nad pod sta wo wych. Or -
ga ni za to ra mi kon kur su i fun da to ra mi
na gród by ły Mu zeum Re gio nal ne im. H.
Ław ni cza ka w Kro to szy nie, To wa rzy stwo
Mi ło śni ków i Ba da czy Zie mi Kro to szyń -
skiej, Sta ro stwo Po wia to we oraz Urząd
Miej ski w Kro to szy nie. 

Py ta nia kon kur so we dla mło dzie ży ze
szkół po nad pod sta wo wych opra co wał An -
to ni Kor sak – pre zes TMiBZK i prze wod -
ni czą cy Ra dy Mu zeum, na to miast dla
uczniów pod sta wó wek Piotr Mi ko łaj -
czyk – dy rek tor mu zeum. 

W młod szej ka te go rii pierw sze miej -
sce za jął Mi chał Wie leb ski -Mi cha lak (Nie -

pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa w Kro to szy -
nie), wy prze dza jąc Ma te usza Zwie rzy ka
(Spo łecz na Szko ła Pod sta wo wa w Kro to -
szy nie) i In ez Strauch mann (Nie pu blicz -
na Szko ła Pod sta wo wa w Kro to szy nie.)
W gru pie star szych uczniów trium fo wa ła
Lau ra Sia ma (Ze spół Szkól Po nad pod sta -
wo wych nr 2 w Kro to szy nie), a za nią upla -
so wa li się Kor ne lia Ra taj czak (ZSP nr 2
w Kro to szy nie) i Kac per Igna siak (I Li -
ceum Ogól no kszta łą ce w Kro to szy nie). 

– Uczest ni cy kon kur su już przy zwy -
cza ili nas do bar dzo wy so kie go po zio mu
zma gań i w tym ro ku by ło po dob nie. O za -
ję tych miej scach w wie lu przy pad kach de -
cy do wa ły po je dyn cze punk ty.
Gra tu lu je my wszyst kim uczest ni kom bar -
dzo szcze gó ło wej wie dzy na te mat na sze -
go puł ku oraz walk z wrze śnia 1939 r.
Jed no cze śnie ser decz nie dzię ku je my opie -
ku nom za roz pro pa go wa nie na sze go kon -
kur su wśród uczniów oraz za ich
przy go to wa nie – czy ta my w ko mu ni ka cie
kro to szyń skie go mu zeum.

(FE NIX)

STOWARZYSZENIE KROTOCHWILE

Odkrywanie Koźmina Wlkp. i okolic
Ja kiś czas te mu Sto wa rzy sze nie Kro -
to chwi le, we współ pra cy z Bi blio te ką
Pu blicz ną Mia sta i Gmi ny Koź min
Wlkp., zor ga ni zo wa ło wy da rze nie
pod na zwą „Od kry wa my Koź min”.
Przy go to wa no sze reg dzia łań, dzię ki
któ rym miesz kań cy mo gli bli żej po -
znać hi sto rię swo jej ma łej oj czy zny. 

Spo tka nia od by wa ły się w wie lu miej -
scach. By ła to wy jąt ko wa oka zja do zwie -
dze nia pod okiem prze wod ni ków
lo kal nych za byt ków. Przy go to wa no au to -
kar, któ ry do wo ził za in te re so wa ne oso by
w po szcze gól ne miej sca. 

Moż na by ło zo ba czyć Ko ściół pw.
Świę te go Mar ci na Bi sku pa w Bo rzę cicz -
kach, o któ rym opo wie dział ks. Ar tur Kuł -
ton. Ko lej nym punk tem w tej
miej sco wo ści był pa łac, w któ rym obec nie
mie ści się Spe cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy -
cho waw czy im. Ja nu sza Kor cza ka. Prze -
wod ni ka mi po tym miej scu by li Al do na
i Ra fał Klin ko szo wie. 

Zwie dzo no rów nież cmen tarz ży dow -
ski w Koź mi nie Wlkp., a uczest ni cy po zna -
li wie le cie ka wo stek z nim zwią za nych.

Opo wie dzia no im o nie któ rych oso bach
tam po cho wa nych oraz wy ja śnio no zna -
cze nie sym bo li umiesz czo nych na ma ce -
wach. War to wspo mnieć, iż cmen tarz
ży dow ski w Koź mi nie wlkp. jest jed ną
z naj le piej za cho wa nych i naj więk szych te -
go ro dza ju ne kro po lii w Wiel ko pol sce.
Od 2020 ro ku trwa je go in wen ta ry za cja. 

Nie mo gło za brak nąć wi zy ty w Mu -
zeum Zie mi Koź miń skiej, któ re mie ści się
w tam tej szym zam ku. Tu taj go ści opro wa -
dził ku stosz Mi chał Pie trow ski. W ho lu bi -

blio te ki przy go to wa no wy sta wę sta rych fo -
to gra fii, moż na by ło zo ba czyć ar chi wal ne
zdję cia oraz ska ny do ku men tów miesz kań -
ców po wia tu kro to szyń skie go. Wy sta wa
zo sta ła zor ga ni zo wa na dzię ki zbio rom
Spo łecz ne go Ar chi wum Skrzy nia, któ re
od wie lu mie się cy two rzo ne jest przez Sto -
wa rzy sze nie Kro to chwi le. Ar chi wum gro -
ma dzi zdję cia i do ku men ty osób z te re nu
po wia tu kro to szyń skie go, uka zu ją ce
przede wszyst kim daw ne ży cie co dzien ne
miesz kań ców. Twór cy Spo łecz ne go Ar chi -
wum Skrzy nia za chę ca ją za in te re so wa ne
oso by do kon tak tu i dzie le nia się fo to gra -
fia mi. 

Po my śla no też o naj młod szych miesz -
kań cach gmi ny Koź min Wlkp. Gdy ich ro -
dzi ce po dzi wia li sta re fo to gra fie lub
uczest ni czy li w wy ciecz kach, dzie ci mo gły
wziąć udział w warsz ta tach pla stycz nych.
Po nad to Ochot ni cza Straż Po żar na z Koź -
mi na Wlkp. przy go to wa ła po kaz ga sze nia
po ża ru po wsta łe go w wy ni ku za pa le nia
tłusz czu w kuch ni oraz po ża ru sil ni ka sa -
mo cho do we go, a tak że po kaz udzie la nia
pierw szej po mo cy. 

(LT)
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LKS Ce ra mik Kro to szyn za pra sza mi ło śni ków za pa sów
na Dru ży no we Wo je wódz kie Mi strzo stwa Pol ski Ka de -
tów. Za wo dy od bę dą się w na szym mie ście 5 li sto pa da.

Emo cji z pew no ścią nie za brak nie. Już o 9.00 roz pocz ną się
po je dyn ki eli mi na cyj ne, a na 15.00 prze wi dzia no ofi cjal ne otwar -
cie im pre zy i fi na ło we kon fron ta cje. 

Prócz ry wa li za cji spor to wej or ga ni za to rzy za pla no wa li lo te rię
z na gro da mi dla wi dzów. Od 14.30 do 15.15 lo sy bę dą wy da wa -
ne, a sa mo lo so wa nie ma być prze pro wa dzo ne o 16.30. Do wy gra -
nia bę dą atrak cyj ne na gro dy, m. in. bo ny o war to ści 700 zł
na ta tu aż w stu diu Tat too -An drea czy o war to ści na 500 zł na za -
ku py w Ga le rii Ostro via.

(AN KA)

ZAPASY

Kadeci powalczą na krotoszyńskich matach

14 paź dzier ni ka w Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej im. Ar ka de go
Fie dle ra od był się wer ni saż wy sta wy
fo to gra fii Ro ber ta Ra da jew skie go
„Wo kół ko mi na” w ra mach 6. Wiel -
ko pol skie go Fe sti wa lu Fo to gra fii im.
Ire ne usza Zjeż dżał ki, or ga ni zo wa ne -
go przez Wo je wódz ką Bi blio te kę Pu -
blicz ną i Cen trum Ani ma cji Kul tu ry
w Po zna niu.

Ro bert Ra da jew ski to pa sjo nat ama -
tor skiej fo to gra fii kra jo bra zo wej i tu ry sty -
ki ro we ro wej, mi ło śnik przy ro dy
i ak tyw ne go spę dza nia wol ne go cza su.
Zwią za ny jest z Odzia łem Pol skie go To wa -
rzy stwa Tu ry stycz no -Kra jo znaw cze go
w Kro to szy nie, bę dąc w je go za rzą dzie
od 2013 ro ku. Jest współ au to rem zdjęć
do prze wod ni ka „Kro to szyn – mia sto
i oko li ca” oraz lau re atem kon kur sów fo to -
gra ficz nych – „Mia sto i gmi na Kro to szyn

w obiek ty wie” i „Sta wy Mi lic kie w obiek -
ty wie”.

W swo ich pra cach sta ra się uka zać
pięk no kra jo bra zu i przy ro dy ta kim, ja kie
ono jest, a mó wiąc do kład niej – ta kim, ja -
kie uda je się zo ba czyć przy odro bi nie
szczę ścia i pew nej do zie cier pli wo ści. Ty -
tuł eks po zy cji – „Wo kół ko mi na” – nie jest

przy pad ko wy. Wszyst kie wi docz ne na fo -
to gra fiach miej sca tak na praw dę moż na
zo ba czyć w kil ka na ście czy kil ka dzie siąt
mi nut dro gi od miej sca za miesz ka nia.

Wy sta wa ulo ko wa na jest na dru gim
pię trze bi blio te ki, moż na ją obej rzeć do 14
li sto pa da. 

(AN KA)

WYSTAWA

Fotografie Roberta Radajewskiego

5 paź dzier ni ka w Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej go ści ła Zu zan na
Or liń ska. Pi sar ka spo tka ła się
z człon ki nia mi Dys ku syj ne go Klu bu
Książ ki oraz ucznia mi Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1, Szko ły Pod sta wo wej nr 8
i Spo łecz nej Szko ły Pod sta wo wej.

Zu zan na Or liń ska jest pi sar ką i ilu stra -
tor ką, au tor ką po wie ści i opo wia dań dla
dzie ci i mło dzie ży, lau re at ką na gro dy „Gu -
li wer w kra inie Ol brzy mów”, Na gro dy Li -
te rac kiej im. Kor ne la Ma ku szyń skie go oraz
Kon kur su Li te rac kie go im. Astrid Lind -
gren.

Pi sar ka w pa sjo nu ją cy spo sób opo wie -
dzia ła o bo ha te rach i hi sto riach za war tych
w swo ich książ kach. Słu cha cze do py ty wa -
li m. in. o źró dła czer pa nia po my słów
na na pi sa nie cie ka wej książ ki. W trak cie
spo tka nia au tor ka sko rzy sta ła też z pre zen -
ta cji mul ti me dial nej, pro mu ją cej jej twór -
czość. Trzy oso by, któ re by ły naj bar dziej
ak tyw ne, w na gro dę otrzy ma ły książ ki Z.
Or liń skiej. Moż na by ło oczy wi ście zdo być
au to graf pi sar ki.

Spo tka nie zor ga ni zo wa no dzię ki środ -
kom In sty tu tu Książ ki, po cho dzą cym
z do ta cji ce lo wej Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go. (AN KA)

KROTOSZYN

Zuzanna Orlińska 
gościła w bibliotece 

Ka dra Huf ca Pra cy 15-2 w Kro to szy -
nie prze pro wa dzi ła eli mi na cje
do wo je wódz kie go kon kur su hi sto -
rycz ne go „Po wsta nie za moj -
skie 1942-43”. Trium fo wa ła Ma ja
Ma li now ska z III kla sy Bran żo wej
Szko ły I stop nia w Odo la no wie.

Kon kurs ma na ce lu kre owa nie za in -
te re so wań hi sto rią Pol ski, ak ty wi zo wa nie
pa sji oraz zdol no ści mło dzie ży oraz kształ -
to wa nie po staw pa trio tycz nych, po czu cia
świa do mo ści i toż sa mo ści na ro do wej. Pra -
ce mia ły do ty czyć po wsta nia za moj skie go,
czy li dzia łań Pol skie go Pań stwa Pod ziem -

ne go, skie ro wa nych prze ciw wy sie dle niom
na Za mojsz czyź nie. 

Na kon kurs wpły nę ło pięć prac. Ko -
mi sja kon kur so wa za naj lep szą uzna ła tę
na pi sa ną przez Ma ję Ma li now ską z kla -
sy III Bran żo wej Szko ły w Odo la no wie. To
ona bę dzie re pre zen to wa ła kro to szyń ską
jed nost kę na eta pie wo je wódz kim.

Po wsta nie za moj skie nie jest zna ne
wśród mło dzie ży, co po twier dza uczest -
nicz ka kon kur su. – Pierw szy raz sły sza łam
o po wsta niu za moj skim. Te mat był mi ob -
cy i pi sa nie pra cy nie by ło pro ste, ale po sta -
no wi łam spró bo wać – przy zna ła.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Eliminacje do wojewódzkiego
konkursu historycznego 
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Po nad 3300 za wod ni ków i za wod ni czek w nie dzie lę,
16 paź dzier ni ka, po ko na ło tra sę po znań skie go ma ra to -
nu. W tym gro nie zna la zła się tak że licz na re pre zen ta -
cja na sze go po wia tu. Z tej gru py kró lew ski
dy stans 42 km i 195 m naj szyb ciej prze bie gła Ju sty na
Ka rol czak z KS Kro tosz.

21. edy cję Po znań Ma ra to nu zdo mi no wa li bie ga cze z Afry ki, któ -
rzy usta no wi li no we re kor dy tra sy, za rów no wśród ko biet, jak i męż -
czyzn, oczy wi ście zaj mu jąc czo ło we lo ka ty wkla sy fi ka cjach ge ne ral nych.
Jak przy zna ją kro to szyń scy za wod ni cy, ki bi ce wsto li cy Wiel ko pol ski sta -
nę li na wy so ko ści za da nia, a gło śny do ping uła twiał po ko na nie ma ra -
toń skich ki lo me trów i do tar cie z uśmie chem do me ty.

Trium fa to rem ma ra to nu zo stał Ba zu Hay la z Etio pii, któ ry cza -
sem 02: 11: 26 usta no wił no wy re kord tra sy. Wśród ko biet naj lep -
sza by ła Ke nij ka Ca ro li ne Ki lel, któ ra osią gnę ła wy nik 02: 27: 00,
bę dą cy no wym żeń skim re kor dem tra sy. Pierw szy na me cie Po lak,
Krzysz tof Go siew ski, uzy skał czas 02: 20: 48 i za jął siód me miej sce. 

W Po zna niu świet nie po bie gła Ju sty na Ka rol czak, re pre zen -
tu ją ca KS Kro tosz, któ ra – ja ko dru ga Po lka – uzy ska ła
czas 02: 49: 30, za ję ła 40. miej sce w open, siód me w gro nie ko biet
i pierw sze w ka te go rii wie ko wej K30. Po za nią kro to szyń ski klub
re pre zen to wa li Ar tur Ma rek (03: 15: 12), Ka rol Olej ni czak
(03: 16: 17), Pa tryk Kar wik (03: 21: 43), Piotr Grzem pow ski

(03: 28: 05), Bo gu mił Kost ka (03: 28: 43), Cze sław Sien kie wicz
(03: 48: 54), Szy mon Szyr ner (03: 52: 47), Krzysz tof Ka sprzak
(04: 05: 30), Ra fał Sój ka (04: 15: 59), Ro bert Do ma ga ła
(04: 30: 07), Pa try cja Do ma ga ła (04: 30: 08), Ma ri ka Mrocz kow -
ska (04: 31: 28), Jo an na Olej ni czak (04: 49: 52), Krzysz tof Za rad -
niak (04: 50: 29), Piotr Ty czyń ski (05: 21: 59) i Ma riusz Ba siń ski
(05: 49: 55). Do daj my, iż P. Ty czyń ski, K. Ka sprzak oraz R. Do ma -
ga ła ukoń czy li wszyst kie edy cje po znań skie go ma ra to nu!

W pię cio oso bo wym skła dzie do sto li cy Wiel ko pol ski uda ła się
Kro to szyń ska Gru pa Bie go wa. Tra sę ma ra to nu w Po zna niu po ko -
na li Ra fał By strow ski (03: 40: 45), Grze gorz Kro czak (03: 47: 22),
Ja ro sław To rzec ki (03: 55: 27), Ra fał Po źniak (03: 55: 38) i Mar -
ta Ja nik (04: 13: 17).

Po nad to w 21. edy cji Po znań Ma ra to nu star to wa li Mar cin
Wojt ko wiak (Koź min Bie ga / 03: 26: 52), Ja cek Ja roc ki (Fo ur Run -
ner Kro to szyn / 03: 50: 27), Szy mon Do mi niak (Fo ur Run ner Kro -
to szyn / 04: 01: 49), Łu kasz Ide (Fo ur Run ner Kro to szyn
/ 04: 30: 20), Mar cin Za wie ja (Fo ur Run ner Kro to szyn
/ 05: 07: 27), Mar cin Kar wik (Bry ga da R/R / 04: 19: 07), Ka rol
Ko wal czyk (03: 44: 44), Krzysz tof Sro ka (04: 02: 45), Ja cek Pocz -
ta (04: 12: 13), Le szek Ko kot (04: 24: 44), Ro bert Ko nar ski
(04: 43: 44), Alek san dra Kacz ma rek (04: 52: 22), Ar ka diusz Trąb -
ka (04: 55: 52) i To masz Ba ran (05: 08: 06).

(AN KA)

Bar dzo uda ny start w za wo dach pły -
wac kich ma za so bą Igor Ham rol.
Re pre zen tu ją cy UKS Ma ra toń czyk
Ostrów Wlkp. za wod nik wy wal czył
dwa zło te me da le i je den brą zo wy
na X Ogól no pol skich Mi strzo stwach
Ostrze szo wa w Pły wa niu.

Wy da rze nie spor to we w Ostrze szo wie
przy cią gnę ło 203 za wod ni ków i za wod ni -
czek z 16 klu bów. Igor Ham rol, uczeń
Szko ły Pod sta wo wej nr 4 w Kro to szy nie,
tre nu ją cy na co dzień w UKS Ma ra toń czyk
Ostrów Wlkp., ry wa li zo wał w ka te go -
rii 2008-2009. 

Uta len to wa ny pły wak star to wał in dy -
wi du al nie w trzech kon ku ren cjach. Na 50
sty lem grzbie to wym zdo był zło to, uzy sku -
jąc czas 33,18, któ ry jest je go no wym re kor -
dem ży cio wym. Bez kon ku ren cyj ny był
tak że na 100 m tym sa mym sty lem,
trium fu jąc z wy ni kiem 1: 14,75. Z ko lei
na 200 m sty lem zmien nym Igor zna lazł
się na czwar tej po zy cji z cza sem 2: 41,94
(re kord ży cio wy).

Po nad to I. Ham rol po pły nął w szta fe -
cie 4x50 m sty lem do wol nym, we spół
z Ma te uszem Bil skim, Ja go dą Paw lak i Ma -
rią Chmie lew ską. Re zul tat 2: 00,48 dał tej
eki pie trze cie miej sce. (AN KA)

Sport 15

BIEGI

Krotoszynianie w poznańskim maratonie

16 paź dzier ni ka w Ho te lu Ci ty w Byd -
gosz czy Ku jaw sko -Po mor ski Zwią -
zek Lek kiej Atle ty ki zor ga ni zo wał
Ga lę Lau ru Kró lo wej Spor tu. W uro -
czy sto ści uczest ni czył Cze sław Rosz -
czak z Ła giew nik (gmi na Ko by lin).
Re pre zen tu ją cy UKS Olim pij czyk Po -
go rze la spor to wiec zo stał wy róż nio -
ny ty tu łem MA STER RO KU!

Cze sław Rosz czak, ry wa li zu ją cy w ka -
te go rii M80 zdo był 58 punk tów za swo je
osią gnię cia. Zło ży ło się na to pięć me da li
(czte ry zło te i je den brą zo wy) w Ha lo wych
Mi strzo stwach Eu ro py Ma sters w Bra dze
oraz pięć me da li (trzy srebr ne i dwa brą zo -
we) w Mi strzo stwach Świa ta Ma sters
w Tam pe re. Po nad to za wod nik z Ła giew -
nik usta no wił no wy ha lo wy re kord Pol ski
w pchnię ciu ku lą – 12,44 m. Wy nik ten
w tym ro ku jest naj lep szy na świe cie. 

War to pod kre ślić, iż Cze sław Rosz -
czak wy szedł na pierw szą po zy cję w ran -
kin gu me da li stów mi strzostw Eu ro py
i świa ta. W tej chwi li w hi sto rii Pol skie go
Związ ku Lek kiej Atle ty ki Ma sters to wła -
śnie spor to wiec z na sze go po wia tu mo że
po chwa lić się naj więk szą ilo ścią krąż ków
z MŚ i ME, a ma ich już 52! Za nim pla su -
je się An drzej Piącz kow ski z War sza wy,
zdo byw ca 50 me da li.  

W trak cie ga li sta tu et ki wrę cza no tak -
że se nio rom. Spo śród ko biet za naj lep szą
lek ko atlet kę uzna no wie lo bo ist kę Ad rian -
nę Su łek, a wśród męż czyzn trium fo wał
mło ciarz Woj ciech No wic ki. Za nie spo -
dzian ką se zo nu uzna no An nę Kieł ba siń -
ską, któ ra zdo by wa ła me da le w bie gu
na 400 me trów. Na za koń cze nie ka rie ry
spor to wej uho no ro wa no dwóch zna ko mi -
tych bie ga czy – Ada ma Ksz czo ta i Mar ci -
na Le wan dow skie go. (AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Czesław Roszczak MASTEREM ROKU!

PŁYWANIE

Igor trzy razy na podium
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Zna ko mi cie spi sa li się mło dzi za -
wod ni cy z po wia tu kro to szyń skie go
na Mi strzo stwach Eu ro py U’14, U’16
i U’18 w Su mo. W es toń skim Ra kve -
re re pre zen tan ci To wa rzy stwa Atle -
tycz ne go Ro zum Kro to szyn oraz UKS
Sam son Ko by lin wy wal czy li łącz nie
aż dzie więć me da li. 

Mi strzow skie ty tu ły wy wal czy li An to ni
Cze ba tu ra z Sam so na, któ ry oka zał się bez -
kon ku ren cyj ny w ka te go rii 60 kg U’14, je go
klu bo wy ko le ga, An to ni Gren da, wy gry wa jąc
zma ga nia w kat. 65 kg U’16, Fi lip Urba niak
z TA Ro zum, któ ry trium fo wał w kat. 50 kg
U’16, a tak że Oskar Błasz czyk (TA Ro zum),
któ ry zdo był zło to z dru ży ną ka de tów.

Sre bro z Es to nii przy wieź li Ani ta Ma -
lesz ka (Sam son) w kat. 60 kg U’16 i Ka mi la
Ko niecz na (Sam son) za ry wa li za cję w dru -
ży nie oraz Oskar Błasz czyk (TA Ro zum)
w kat. +95 kg U’16. Ten ostat ni do ło żył jesz -
cze brą zo wy krą żek w open. Na trze cim
stop niu po dium sta nął tak że Krzysz tof Perz
(Sam son) w kat. 65 kg U’14. (AN KA)

Ko lej ny bar dzo uda ny start ma za so -
bą Kon rad Po wroź nik. Kro to szyń ski
pły wak z mi strzostw Pol ski w Lu bli -
nie przy wiózł aż sześć me da li, w tym
pięć z naj cen niej sze go krusz cu! 

Mi strzo stwa Pol ski Nie sły szą cych
w Pły wa niu od by ły się w dniach 15-16
paź dzier ni ka. W Lu bli nie K. Po wroź nik
star to wał w trzech in dy wi du al nych kon -
ku ren cjach i w każ dej z nich nie miał so bie
rów nych. Zdo był zło to na 100 me trów sty -
lem mo tyl ko wym, na 200 me trów sty lem
kla sycz nym oraz na 200 me trów sty lem
zmien nym.

Ko lej ne trzy krąż ki wy wal czył w wy ści -
gach dru ży no wych. Za rów no na 4x100 m
sty lem zmien nym, jak i na 4x100 sty lem
do wol nym mę ska szta fe ta z Kon ra dem
w skła dzie za ję ła pierw sze miej sce. Z ko lei
szta fe ta mie sza na 4x100 m sty lem zmien -
nym, w któ rej tak że po pły nął K. Po wroź nik,
ukoń czy ła zma ga nia na trze ciej lo ka cie. 

– Te za wo dy uzna ję za po zy tyw ne roz -
po czę cie se zo nu, któ re go ce lem jest przy -
go to wa nie do Mi strzostw Świa ta
Nie sły szą cych. Od bę dą się one w sierp niu
przy szłe go ro ku w Bu enos Aires. Przy oka -
zji dzię ku ję fir mie Cham pion Po land

za prze ka za nie faj nej odzie ży spor to wej
i nie tyl ko – po wie dział pły wak re pre zen -
tu ją cy WKSN Świt Wro cław i WKS Śląsk
Wro cław, a tre nu ją cy pod okiem Ju ri ja
Szycz ko wa i Ka zi mie rza Bau era.

(AN KA)

SUMO

Medale na mistrzostwach Europy

PŁYWANIE

Konrad brylował na mistrzostwach kraju

Bar dzo do brze ra dzi ły so bie re pre -
zen tant ki UKS Sho dan Zdu ny
w Prud ni ku, gdzie od był się Mię dzy -
na ro do wy Tur niej Ka ra te „Pu char
Gór Opaw skich”. Na sze za wod nicz ki
sie dem ra zy sta wa ły na po dium.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 260 za wod -
ni ków i za wod ni czek z 21 klu bów z Pol ski,
Sło wa cji i Ukra iny. Przed sta wi ciel ki zdu -
now skie go Sho da na zdo by ły dwa zło te me -

da le w ka ta dru ży no wym. W ka te go rii
U’10 trium fo wa ły Sa ra Bed na rek, Ni ko la
Ja siń ska i We ro ni ka Swat, a w U’12 naj lep -
sze oka za ły się Ania Cho ma, Mia Pal mą -
czyń ska i Ele na Muj ta. 

In dy wi du al nie sre bro wy wal czy ły A.
Cho ma w ka ta U’12 oraz Ju lia Wa cho wiak
w ka ta U’8, na to miast brąz zgar nę ły S.
Bed na rek w ku mi te fan tom U’10, J. Wa -
cho wiak w ku mi te fan tom U’8 i N. Ja siń -
ska w ka ta U’10. (AN KA)

Po nad 400 za wod ni ków i za wod ni -
czek z 31 klu bów z Pol ski, Ukra iny
i Nie miec zja wi ło się 15 paź dzier ni -
ka w ha li wi do wi sko wo -spor to wej
w Świe ciu, gdzie zor ga ni zo wa -
no XI edy cję za wo dów ka ra te Yama -
bu shi Cup. W tym gro nie zna leź li się
tak że przed sta wi cie le dwóch klu bów
z na sze go po wia tu.

Za wo dy by ły nie zwy kle uda ne dla Iza -
be li Waw rzy niak z UKS Uke mi Ko by lin,
któ ra zdo by ła me dal z każ de go krusz -
cu – w ku mi te dziew cząt bia łe pa sy 10-11

lat by ła naj lep sza, w ka ta dziew cząt bia łe
pa sy 10-11 lat za ję ła dru gą lo ka tę, a w ku -
mi te dziew cząt 10-11 lat -35 kg zna la zła
się na trze cim miej scu. Klu bo wa ko le żan -
ka po trój nej me da list ki – Zo fia Ło pa -
czyk – przy wio zła z tur nie ju dwa brą zo we
krąż ki. Za rów no w ka ta dziew cząt 10-11
lat, jak i w ku mi te dziew cząt 10-11 lat -
30 kg upla so wa ła się na trze ciej po zy cji.
Me da lo wy do ro bek re pre zen ta cji ko by liń -
skie go klu bu uzu peł ni ła Ju lia Ma ślan ka,
któ ra sta nę ła na trze cim stop niu po dium
w ku mi te ju nio rek +59 kg. Bli sko zdo by -
cia me da lu by ła tak że Jo an na Łu czak, ry -

wa li zu ją ca w ku mi te mło dzi czek -50 kg,
ale fi nal nie za ję ła pią te miej sce. 

W tur nie ju z po wo dze niem star to wa li
tak że re pre zen tan ci ASW Nip pon Kro to -
szyn, zdo by wa jąc trzy krąż ki. Naj le piej spi -
sa ła się An na Chle bow ska, któ ra by ła dru ga
w ku mi te dziew cząt 14-15 lat -54 kg oraz
trze cia w ku mi te ju nio rek -53 kg. Z ko lei Ja -
kub Ro mań ski wy wal czył brąz w ku mi te ju -
nio rów -61 kg. Bli sko po dium by li tak że
Ma ja Do la ta w ku mi te dziew cząt 12-13 lat
-50 kg oraz Pa tryk Ma ty siak w ku mi te ju -
nio rów -61 kg – obo je skla sy fi ko wa ni osta -
tecz nie na pią tej lo ka cie. (AN KA)

KARATE

Świetne występy reprezentantek Shodana

KARATE

Złoto, srebro i brąz dla Izabeli Wawrzyniak

Bar dzo cen ne zwy cię stwo od nio sła
w mi nio ną so bo tę Astra Kro to szyn.
Nasz ze spół po ko nał 3: 2 Ka nię Go -
styń na jej te re nie. Go rzej po wio dło
się koź miń skim Or łom, któ re po rów -
nie za cię tym bo ju ule gły 2: 3 Za wi -
szy Łę ka Opa tow ska.

W pierw szej od sło nie po je dyn ku
w Go sty niu go le nie pa dły, ale od 28. mi nu -
ty miej sco wi mu sie li so bie ra dzić w dzie siąt -
kę, gdyż za ostry faul czer wo ną kart ką
uka ra ny zo stał je den z gra czy Ka ni. Po zmia -
nie stron wie le się dzia ło. W 51. mi nu cie
Da wid Pi róg wy pro wa dził kro to szy nian

na pro wa dze nie. Go spo da rze, mi mo osła -
bie nia, od po wie dzie li już po kil ku mi nu -
tach, ale dłu go się nie cie szy li z wy rów na nia,
gdyż 180 se kund póź niej Adam Sta szew ski
tra fił do siat ki. Mi nę ły le d wie czte ry mi nu -
ty i Astra pro wa dzi ła już 3: 1 po go lu Ma te -
usza Mi zer ne go. W koń co wym frag men cie
spo tka nia go sty nia nie zdo by li jesz cze jed ną
bram kę i mecz za koń czył się wy gra ną 3: 2
kro to szyń skie go ze spo łu.

Ta ki sam re zul tat padł w po je dyn ku
w Łę ce Opa tow skiej po mię dzy miej sco -
wym Za wi szą a Bia ły Or łem Koź min
Wlkp. Nie ste ty, na sza dru ży na wró ci ła
z te go spo tka nia bez punk tów. (AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Astra ograła drużynę z czołówki
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