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DZIŚ W NU ME RZE 
� KROTOSZYN

Śmiecenie i dewastacje 
– odwieczny problem

Czytaj na str. 3

� KULINARIA

Leniwiec zaprasza 
na pyszne pierogi!

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 8-9

� KULTURA

Wzrosły ceny biletów 
na seanse do kina

Czytaj na str. 11

� MUZYKA

Zespół Synapsa 
z Ernestem Sworą 
wydał płytę

Czytaj na str. 12

� SPORT

Emocjonujący 
mecz przyjaźni 

Czytaj na str. 15
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Bi blio te ka Pu blicz na Mia sta i Gmi ny
Ko by lin na gro dzi ła lau re atów kon -
kur su „Za po zuj dla książ ki”. Miał on
na ce lu za chę ce nie do ko rzy sta nia
z usług książ ni cy oraz pro pa go wa nie
li te ra tu ry.

Do kon kur su przy stą pi ło 19 uczest ni -
ków. Wszy scy w in te re su ją cy i twór czy spo -
sób od wzo ro wa li okład ki wy bra nych ksią żek.

Przy po mnij my, że w gło so wa niu
na por ta lu spo łecz no ścio wym Fa ce bo ok
naj wię cej „laj ków” zdo by ły Ju lia Ja rus
i Mar ty na Gał ka. Z ko lei lau re ata mi wy ło -
nio ny mi przez ju ry by li Alan Bia łek i Igor
Miś kie wicz. Po nad to przy zna no trzy wy -
róż nie nia – Zu zan nie Bel li, An to ni nie
Gil i Kla rze Szy ma now skiej.

– Pra gnie my jesz cze raz bar dzo po -
dzię ko wać wszyst kim uczest ni kom
za udział oraz za an ga żo wa nie. To dzię ki
wam sta le upo wszech nia my li te ra tu rę,
nie po zwa la jąc po mi nąć te go bar dzo istot -
ne go ele men tu ży cia każ de go z nas – pod -
su mo wa ła Al do na Kor dus, dy rek tor ko -
by liń skiej bi blio te ki. (AN KA)

W pią tek, 17 lip ca, wcze snym ran -
kiem w Chwa li sze wie do szło do wy -
pad ku dro go we go. Sa mo chód do -
staw czy ude rzył w przy droż ne drze -
wo i wje chał do ro wu.

Na miej sce zda rze nia 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 w Chwa li sze wie i OSP w Biad kach.
Do wy pad ku do szło na łu ku dro gi. Kie -

row ca sa mo dziel nie opu ścił po jazd. 
Stra ża cy udzie li li po szko do wa ne mu

kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy, a gdy
do je cha ła ka ret ka po go to wia, prze ka za no
go pod opie kę Ze spo łu Ra tow nic twa Me -
dycz ne go. Po wy ko na niu pod sta wo wych
ba dań zde cy do wa no o prze wie zie niu kie -
row cy na Szpi tal ny Od dział Ra tun ko wy. 

Po czyn no ściach po li cji z jezd ni usu -
nię to po zo sta ło ści po zda rze niu. Dzia ła -
nia służb ra tow ni czych trwa ły po nad
dwie i pół go dzi ny.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Laureaci zostali nagrodzeni

NA DRODZE

Wypadek w Chwaliszewie
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W po wie cie kro to szyń skim sy tu acja
epi de micz na jest w mia rę usta bi li zo -
wa na. W cią gu ostat nich dzie się ciu
dni od no to wa no tyl ko czte ry no we
za cho ro wa nia. Ozna cza to ty le, że
wi rus – mi mo wy ha mo wa nia – nie
od pusz cza, w związ ku z czym po win -
ni śmy na co dzień za cho wy wać środ -
ki ostroż no ści. 

Re żim sa ni tar ny wciąż obo wią zu je
i każ dy mu si się sto so wać do okre ślo nych
wy tycz nych, czy to w urzę dzie, czy na tar -
go wi sku, czy w ki nie, czy w skle pie. Pa -
mię taj my więc o za sła nia niu ust i no sa
tam, gdzie to ko niecz ne, a tak że o czę -
stym i re gu lar nym my ciu (bądź de zyn fek -
cji) dło ni.

Je śli cho dzi o nasz po wiat, to 11 lip ca

od no to wa no trzy przy pad ki za ka że nia
wi ru sem SARS -CoV -2. Za ra że ni zo sta -
li 63-let ni męż czy zna i dwie ko bie ty
w wie ku 35 i 58 lat. Wszy scy mu sie li po -
zo stać w do mo wej izo la cji. Z ko lei 17 lip -
ca oka za ło się, że za ka żo ny ko ro na wi ru -
sem jest 36-let ni miesz ka niec po wia tu
kro to szyń skie go – tak że prze by wa w izo -
la cji do mo wej.

Do tej po ry (stan na 20 lip ca,
godz. 12.00) w Pol sce za ra że nie wi ru sem
SARS -CoV -2 stwier dzo no u 40 383
osób, zmar ło 1627, a wy le czo nych jest
już 30 539. W po wie cie kro to szyń skim
od no to wa no 293 przy pad ki za ka że nia,
zmar ły 32 oso by, a wy zdro wia ło 250. Po -
nad 100 miesz kań ców na sze go te re nu
prze by wa w kwa ran tan nie do mo wej. 

(AN KA)

PANDEMIA
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Ostat ni mi cza sy w nie któ rych miej -
scach w Kro to szy nie za uwa żyć moż -
na wa la ją ce się śmie ci. Urzęd ni cy
za pew nia ją, że z tą sy tu acją sta ra ją
się wal czyć służ by po rząd ko we.

Dep tak, pla ce za baw, park, ścież ki ro -
we ro we to tyl ko nie któ re z miejsc, w któ -
rych miesz kań cy na sze go mia sta, nie za -
leż nie od wie ku, mo gą ak tyw nie spę dzać
wol ny czas. Jak się oka zu je, te re ny te są co -
raz czę ściej nisz czo ne i za śmie ca ne, co wi -
dać choć by na zdję ciu. 

Mi chał Ku rek, na czel nik Wy dzia łu
Go spo dar ki Ko mu nal nej, Ochro ny Śro -
do wi ska i Rol nic twa w Urzę dzie Miej -
skim w Kro to szy nie, za pew nia, że śmie ci
w ca łym mie ście są wy wo żo ne na bie żą co,
a miej sca zie le ni re gu lar nie sprzą ta ne. Jak
stwier dza, ma gi strat nie jest w sta nie do -
pil no wać, by miesz kań cy sprzą ta li po so -
bie, jak na le ży, czy li wkła da jąc od pa dy

do ko szy na śmie ci za miast wy rzu cać je
na traw nik, do sta wu czy na chod nik.

Do te go do cho dzą też de wa sta cje pu -
blicz ne go mie nia. Nie ste ty, kosz ty na -
praw się ga ją już dzie sią tek ty się cy zło tych,
a przed na mi jesz cze kil ka wa ka cyj nych
ty go dni. Dla przy kła du – na pra wa nie -

daw no zde wa sto wa nej lam py w Bo ża ci nie
kosz to wa ła 6000 zło tych, a wy rwa nych
zra sza czy na alei Po wstań ców Wiel ko pol -
skich – 1500 zł. – To po dat ni cy mu szą
pła cić za te go ty pu znisz cze nia. Nie
wiem, czy zda ją so bie z te go spra -
wę – oznaj mia M. Ku rek. (MIK)

INTERWENCJA

Śmiecenie i dewastacje – odwieczny problem
Chod ni ki przy uli cy Kon sty tu cji 3 Ma -
ja w Kro to szy nie moż na po dzie lić
na dwie ka te go rie – lep szą i gor szą.
Do pierw szej za li czy my frag ment,
któ ry jest za dba ny, a do dru giej od ci -
nek po dru giej stro nie – znisz czo ny,
stwa rza ją cy nie ma łe pro ble my prze -
chod niom, zwłasz cza po opa dach
desz czu. 

Za pa da ją ca się kost ka bru ko wa, wiel -
kie ka łu że po opa dach, któ re – jak wie -
my – w ostat nich ty go dniach by wa ją na -
der ob fi te, po zo sta ło ści po ko sze niu tra -
wy – ta k wy glą da frag ment chod ni ka
od stro ny szpi ta la, któ rym na co dzień
cho dzą miesz kań cy blo ków i ka mie nic
przy ul. Kon sty tu cji 3 Ma ja. – Tu taj
miesz ka ją star sze oso by i one nie ma ją
moż li wo ści, by jak kol wiek przejść przez
ten chod nik – mó wi je den z miesz kań -
ców blo ków. – Sto ją ca po opa dach wo da
mu si sa ma wy pa ro wać, bo nikt tu jej od -
cią gnąć nie przy je dzie, po dob nie jest z tra -
wą, któ ra pod czas desz czu za ty ka stu -
dzien ki – do da je zbul wer so wa ny kro to -
szy nia nin.

Rów nież roz bu do wa szpi ta la da je
się we zna ki – czę sto bo wiem źle za par -
ko wa ne po jaz dy blo ku ją przej ście. – Lu -
dzie nie wie dzą, jak tam tę dy prze cho -
dzić – stwier dza nasz roz mów ca, wska -
zu jąc na bez czyn ność władz w tym te -
ma cie. 

Na po ru szo ną przez miesz kań ców
kwe stię od po wia da Krzysz tof Je li now ski,
dy rek tor Po wia to we go Za rzą du Dróg
w Kro to szy nie. – Je że li cho dzi o chod nik
na ul. Kon sty tu cji 3 Ma ja, to na tę chwi lę
jest pro po zy cja, aby w tym ro ku opra co -
wać do ku men ta cję tech nicz ną w spra wie
za go spo da ro wa nia te go pa sa pod bu do wę
rze czo ne go chod ni ka. Obec nie bu do wa
nie jest wpi sa na w układ wy ko naw czy.
My re ali zu je my te rze czy, któ re Ra da Po -
wia tu pla nu je w bu dże cie na da ny ro ku,
po dej mu jąc od po wied nie uchwa ły – ob -
ja śnia K. Je li now ski. 

Pó ki co nie wia do mo, kie dy ów chod -
nik zo sta nie wy re mon to wa ny – mo że
w przy szłym ro ku, a mo że w 2022. Do ce -
lo wo ma wy glą dać jak ten po dru giej stro -
nie uli cy. 

(MIK) 

INTERWENCJA

Tym chodnikiem nie da się przejść
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Gmi na Zdu ny otrzy ma po nad 770 ty -
się cy zło tych z Unii Eu ro pej skiej
na od no wie nie ko ścio ła po ewan ge -
lic kie go. Re mont kosz to wać bę dzie
prze szło 813 tys. zł, a za tem do ta cja
sta no wi aż 95 pro cent ca ło ści wy -
dat ków.

Otrzy ma ne wspar cie z Urzę du Mar -
szał kow skie go w ra mach Wiel ko pol skie -
go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go na pro jekt pod na zwą „Re wi ta li za cja
za byt ko we go ko ścio ła po ewan ge lic kie go

w Zdu nach” po zwo li na wy ko na nie
prac re mon to wo -kon ser wa tor skich ele -
wa cji, sto lar ki okien nej i drzwio wej oraz
ada pta cję wie ży świą ty ni na punkt wi -
do ko wy.

Ce lem re mon tu za byt ko we go ko ścio -
ła jest przy wró ce nie obiek to wi do bre go
sta nu tech nicz ne go, co umoż li wi dal szą
je go eks plo ata cję dla ce lów kul tu ry i tu ry -
sty ki. War tość cał ko wi ta pro jek tu
to 813 434,83 zł, z cze go 772 763,08 zł
sta no wi do fi nan so wa nie.

OPRAC. (AN KA) 

ZDUNY

Dotacja na remont zabytkowego kościoła

F
O

T
. 

w
w

w
.k

o
b
y
lin

.p
l

Kro to szyń ski szpi tal wpro wa -
dził – dla pa cjen tów am bu la to ryj -
nych – moż li wość pła ce nia za ba da -
nia w for mie bez go tów ko wej.

Jak in for mu je szpi tal, w przy pad ku
wy ko ny wa nia ba dań dia gno stycz nych (la -
bo ra to ryj nych i ob ra zo wych), za któ re pa -
cjent uisz cza opła tę we dług cen ni ka usług
SPZOZ w Kro to szy nie, płat ność mo że
być zre ali zo wa na bez go tów ko wo – kar tą
płat ni czą bądź te le fo nem ko mór ko wym
(usłu ga BLIK).

Ter mi na le płat ni cze dzia ła ją obec nie
w La bo ra to rium Cen tral nym, Pra cow ni
To mo gra fii Kom pu te ro wej, Pra cow ni

RTG oraz Pra cow ni USG w bu dyn ku
przy ul. Mic kie wi cza. Po nad to pla no wa ne
jest wpro wa dza nie ter mi na li płat ni czych
w in nych punk tach SPZOZ. Szpi tal sko -
rzy stał z wpro wa dze nia tej for my płat no -
ści dzię ki Pro gra mo wi „Pol ska Bez go tów -
ko wa”.

OPRAC. (AN KA)

SZPITAL

Możliwość transakcji bezgotówkowych

Wa ka cje, dłu gie cie płe dni i uro kli we
no ce – to wszyst ko skła nia nas
do wy jaz dów na ło no na tu ry. Na bi -
wak mu si my się jed nak so lid nie
przy go to wać, a po po wro cie do do -
mu cze ka nas czysz cze nie i pra nie
wie lu rze czy. 

Wy jazd na kil ka dni do le śnej głu szy
i spa nie pod na mio tem ozna cza roz łą kę
z nie któ ry mi zdo by cza mi cy wi li za cji.
Dla nie któ rych nie jest to ła twe. W cam -
pin go wych wa run kach mu si my so bie
po ra dzić. Na po cząt ku po win ni śmy za -
sta no wić się nad li stą rze czy, któ re mo gą
oka zać się nie zbęd ne pod czas na szej wy -
pra wy. Każ dy bi wa ko wicz obo wiąz ko wo
mu si przed wy jaz dem za opa trzyć się
w po rząd ny na miot, cie pły śpi wór, ma tę
lub ma te rac. Dla osób pre fe ru ją cych spę -
dza nie wol ne go cza su na wę drów kach
nie zbęd ne oka żą się rów nież wy god ne
i za pew nia ją ce bez pie czeń stwo bu ty
oraz po rząd ny, pa kow ny ple cak. 

Po uda nym urlo pie wra ca my wy -
po czę ci i zre lak so wa ni. Jed nak przy -
wo zi my ze so bą też jed ną tra pią cą
myśl: co zro bić ze śpi wo rem, bu ta mi
czy ple ca kiem? Mu si my je wy czy ścić,
jed nak to nie ta kie pro ste. Wy pra nie
te go ty pu rze czy w do mo wych wa run -
kach mo że spo wo do wać utra tę przez
nie for my. Z ko lei su sze nie trwa bar -
dzo dłu go i trud no nam zna leźć od po -
wied nie do te go miej sce. Z po mo cą
przy cho dzi nam Pral nia La gu na ma ją -
ca w swo jej ofer cie pra nie i czysz cze nie
te go ty pu rze czy. Od da jąc na sze
przed mio ty w rę ce za ło gi pral ni, mo -
że my być spo koj ni, że nie utra cą one
pier wot nej for my i nie znisz czą się
w ża den spo sób. La gu na jest rów nież
pral nią w peł ni eko lo gicz ną, co da je
gwa ran cję bez pie czeń stwa dla na szej
skó ry, któ ra nie bę dzie na ra żo na
na wszel kie go ro dza ju uczu le nia, wy -
wo ły wa ne przez środ ki che micz ne. 

(LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Śpiwory, plecaki, buty 
– co z nimi zrobić po biwaku?
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12 lip ca w no cy na dro dze kra jo wej
nu mer 36 w Lu to gnie wie sa mo chód
oso bo wy Maz da zje chał z jezd ni i ude -
rzył w drze wo. Po jazd uległ sil nej de -
for ma cji. Po szko do wa ny kie row ca zo -
stał prze wie zio ny do szpi ta la.

Na miej sce wy pad ku 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 stra ża ków
z OSP w Kro to szy nie i Lu to gnie wie, Ze -
spół Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję.
W roz bi tym sa mo cho dzie znaj do wał się
nie przy tom ny kie row ca. De for ma cja bry -
ły po jaz du by ła tak du ża, że unie moż li -
wia ła ewa ku ację po szko do wa ne go bez
uży cia na rzę dzi hy drau licz nych.

Po za bez pie cze niu i oświe tle niu te re -
nu stra ża cy przy stą pi li do cię cia i roz gi na -
nia ka ro se rii au ta, by do stać się do kie row -
cy. – Do wnę trza roz bi te go sa mo cho du
wpro wa dzo no ra tow ni ka, któ ry na bie żą -

co kon tro lo wał stan męż czy zny, udzie la -
jąc po mo cy me dycz nej, ade kwat nej
do moż li wo ści i sta nu po szko do wa ne go.
Pre sja cza su by ła ogrom na, gdyż kie row ca
wy ma gał pil nej ho spi ta li za cji z uwa gi
na po nie sio ne ob ra że nia. Wy ko rzy sta ne
tech ni ki ra tow nic twa dro go we go z uży -
ciem kil ku ze sta wów hy drau licz nych
przy nio sły za mie rzo ny efekt i po szko do -
wa ne go ewa ku owa no do ka ret ki po go to -

wia – mó wi st. asp. Ma te usz Dy mar ski
z KP PSP w Kro to szy nie.

Męż czy znę nie zwłocz nie prze trans -
por to wa no do Szpi tal ne go Od dzia łu
Ra tun ko we go. W dal szej czę ści dzia łań
stra ża cy wspo ma ga li czyn no ści re ali zo -
wa ne przez funk cjo na riu szy policji. Ak -
cja służb ra tow ni czych trwa ła po nad 2,5
go dzi ny.

(AN KA) 

LUTOGNIEW

Samochód osobowy uderzył w drzewo

10 lip ca na te re nie po wia tu kro to -
szyń skie go od no to wa no dwa wy pad -
ki dro go we. W miej sco wo ści Ró żo -
po le (gmi na Kro to szyn) zde rzy ły się
sa mo cho dy mar ki BMW oraz Volks -
wa gen Golf, a w Koź mi nie Wlkp. do -
szło do zde rze nia oso bów ki z mo to -
ro we rem. 

W Ró żo po lu obaj kie row cy sa mo -
dziel nie opu ści li uszko dzo ne po jaz dy, ale
je den z nich wy ma gał po mo cy me dycz nej
i zo stał prze trans por to wa ny ka ret ką po go -
to wia do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko -
we go. Dro ga po wia to wa przez ja kiś czas
by ła cał ko wi cie za blo ko wa na. 

Kil ka go dzin póź niej na uli cy Po -
znań skiej w Koź mi nie Wlkp. sa mo chód
oso bo wy zde rzył się z mo to ro we rem. Kie -
row ca jed no śla du do znał ob ra żeń wy ma -
ga ją cych in ter wen cji służb me dycz nych,
jed nak po dia gno sty ce w ka ret ce po go to -

wia, po mi mo za le ceń ho spi ta li za cji, pod -
jął in dy wi du al ną de cy zję o po zo sta niu
na miej scu wy pad ku. 

– Za an ga żo wa ne w dzia ła nia służ by
ra tun ko we po wia tu kro to szyń skie go
w obu przy pad kach do pro wa dzi ły do cał -
ko wi tej li kwi da cji za gro że nia. Uszko dzo -
ne po jaz dy zo sta ły od po wied nio za bez -
pie czo ne, a uczest ni cy zda rzeń otrzy ma li

po moc ade kwat ną do sy tu acji. Choć nie
moż na jed no znacz nie stwier dzić wpły wu
nie ko rzyst nych wa run ków at mos fe rycz -
nych na te wy pad ki, to jed nak na pew no
ano ma lie po go do we piąt ko we go wie czo -
ru utrud nia ły bez piecz ną po dróż – in for -
mu je st. kpt. To masz Pa try as, ofi cer pra so -
wy KP PSP w Kro to szy nie.

(AN KA)

NA DRODZE

Dwa wypadki w krótkim czasie

W śro dę, 15 lip ca, za stę py z Jed nost -
ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie zo sta ły za dys po no wa ne do za -
bez pie cze nia lą do wa nia śmi głow ca
Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we -
go. W jed nym z miesz kań na uli cy
Pia stow skiej za słabł męż czy zna.

W trak cie do jaz du na miej sce stra ża -
cy otrzy ma li in for ma cję, że po szko do wa -
ny wy ma ga udzie le nia po mo cy me dycz -
nej. Ja ko że in nych służb jesz cze nie by ło,
kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym skie -

ro wał je den za stęp po żar ni czy na kro to -
szyń ski ry nek, by wy zna czyć miej sca
i za bez pie czyć lą do wa nie śmi głow ca
LPR, a dru gi za stęp do miesz ka nia w ce -
lu udzie le nia po mo cy me dycz nej męż -
czyź nie. 

– Le żą cy na pod ło dze po szko do wa -
ny był przy tom ny, lecz miał pro ble my
z od dy cha niem. Stra ża cy przy stą pi li
do udzie la nia kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy po szko do wa ne mu. Po kil ku mi -
nu tach na miej sce do tar ła za ło ga LPR,
któ ra prze ję ła opie kę nad męż czy zną oraz

wdro ży ła od po wied nie czyn no ści me -
dycz ne – in for mu je st. kpt. To masz Pa try -
as z KP PSP w Kro to szy nie.

Bio rąc pod uwa gę stan za gro że nia ży -
cia, usta lo no naj szyb szy z moż li wych,
na ten mo ment, spo so bów trans por tu
oso by po szko do wa nej do naj bliż szej pla -
ców ki lecz ni czej. – Stra ża cy, wy ko rzy stu -
jąc sa mo chód po żar ni czy, w asy ście za ło gi
LPR, eskor to wa ni przez po li cyj ny ra dio -
wóz, prze trans por to wa li męż czy znę
do kro to szyń skie go SOR -u. Po prze ka za -
niu pa cjen ta za stęp ga śni czy GBA 2,5/25

zo stał za dys po no wa ny do in ne go zda rze -
nia, a za ło ga LPR po wró ci ła do śmi głow ca
ra dio wo zem po li cyj nym. Na ryn ku dru gi
za stęp stra ży po żar nej ocze ki wał na za -

bez pie cze nie star tu śmi głow ca – re la cjo -
nu je T. Pa try as. Dzia ła nia trwa ły po nad
pół to rej go dzi ny. 

(AN KA) 

KROTOSZYN

Wzorcowa współpraca służb ratowniczych

8 lip ca wie czo rem do szło do po ża ru
bu dyn ku go spo dar cze go w Chwa li -
sze wie przy ul. Zdu now skiej. Dzię ki
spraw nej ak cji stra ża ków stra ty uda -
ło się zmi ni ma li zo wać.

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 w Chwa li sze wie, Biad kach
i Kro to szy nie. Jak się oka za ło, pa lił się
dach obiek tu go spo dar cze go. – Ist nia ło
ry zy ko, że ogień mo że prze do stać się
na bu dy nek miesz kal ny. Jed na z osób za -
miesz ku ją cych po se sję do zna ła po pa rzeń
wy ma ga ją cych in ter wen cji służb me dycz -
nych – in for mu je st. asp. Ma te usz Dy -
mar ski z KP PSP w Kro to szy nie.

Po za bez pie cze niu te re nu stra ża cy
roz po czę li ak cję ga śni czą. W tym sa mym
cza sie wy zna czo na ro ta udzie li ła po mo cy

oso bie po szko do wa nej, za opa tru jąc opa -
rze nia opa trun kiem hy dro że lo wym.
Po stłu mie niu ognia schło dzo no po -
wierzch nię da cho wą, eli mi nu jąc tym sa -
mym za gro że nie roz prze strze nia nia się
po ża ru. Po przy by ciu ka ret ki po go to wia
oso bę po szko do wa ną prze ka za no
pod opie kę Ze spo łu Ra tow nic twa Me -
dycz ne go. Po wy ko na niu dia gno sty ki i za -
opa trze niu ran pod ję to de cy zję o po zo sta -
wie niu jej na miej scu zda rze nia. 

– W dal szej czę ści dzia łań sys te ma -
tycz nie do ga sza no ukry te za rze wia ognia,
zlo ka li zo wa ne za po mo cą ka me ry ter mo -
wi zyj nej, do pro wa dza jąc do cał ko wi te go
uga sze nia po ża ru. Po od dy mie niu i prze -
wie trze niu obiek tu po now nie zwe ry fi ko -
wa no za gro że nie urzą dze nia mi po mia ro -
wy mi. Dzię ki spraw nej ak cji stra ty po ża -
ro we uda ło się zmi ni ma li zo wać – do da -
je M. Dy mar ski. (AN KA) 

CHWALISZEW

Pożar budynku gospodarczego
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W poprzedni po nie dzia łek mia ło
miej sce otwar cie no wej Pie ro gar ni
Le ni wiec. Re stau ra cję od wie dzi ło
mnó stwo sma ko szy pie ro gów i do -
brej ka wy.

No wy lo kal ga stro no micz ny znaj du je
się przy ul. Mic kie wi cza 6. Pie ro gar nia
Le ni wiec za ska ku je swo im ory gi nal nym
me nu. W kar cie znaj dzie my za rów no tra -
dy cyj ne pie ro gi – ru skie, z mię sem czy też
z ka pu stą i grzy ba mi, przy rzą dza ne
na słod ko, jak rów nież wy ko na ne z au tor -
skich prze pi sów, np. pie ro gi pod cie ka wą
na zwą „pol ski Mek syk”. 

Le ni wiec ofe ru je też coś dla mi ło śni -
ków ka wy. W no wo otwar tym lo ka lu mo -
że my się na pić ka wy pa rzo nej me to da mi
al ter na tyw ny mi, np. za po mo cą ae ro pres -
su. Jest to urzą dze nie, któ re da je nam
ogrom ne po le do po pi su, je śli cho dzi
o osta tecz ny smak za pa rza nej w nim ka -
wy. W Pie ro gar ni Le ni wiec wy pi je my ka -
wę ze spe cjal nie wy se lek cjo no wa nych zia -
ren z wy bra nych upraw z róż nych miejsc
na świe cie, m. in. z Etio pii. Ist nie je rów -
nież moż li wość za ku pie nia spe cja li stycz -

nych urzą dzeń i na czyń słu żą cych wła śnie
do al ter na tyw nych spo so bów za pa rza nia
ka wy.

Wy strój pie ro gar ni za chę ca do spę -
dze nia w niej cza su. Mnó stwo zie le ni i od -
gło sy śpie wa ją cych pta ków dzia ła ją bar -
dzo re lak su ją co. At mos fe ra lo ka lu jest
ade kwat na do na zwy i każ dy klient

na pew no bę dzie mógł się w nim za trzy -
mać na chwi lę i od po cząć. Z ty łu lo ka lu
znaj du je się ta ras, na któ rym rów nież
moż na wy god nie usiąść, zre lak so wać się,
smacz nie zjeść i na pić się pysz nej ka wy.
Ser decz nie za pra sza my do od wie dze nia
te go no we go i za ska ku ją ce go miej sca!

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Leniwiec zaprasza na pyszne pierogi!

Miesz kań cy Par ce lek zgło si li nam
pro blem sta wu i bo iska w tej czę ści
mia sta, do kład nie przy uli cy Sło wi -
czej. Jak wska zu ją, te re ny te mo gły -
by być od po wied ni mi miej sca mi
do wy po czyn ku, re lak su czy re kre -
acji, ale nie ste ty są za nie dba ne i re -
gu lar nie de wa sto wa ne, a wła dze
mia sta się tym nie in te re su ją. 

– Dzie ci i mło dzież te raz ma ją wa ka cje
i mo gły by sko rzy stać z te go bo iska, ni ko mu
nie wa dząc. Nie ste ty, brak słów na to, jak to
miej sce jest za nie dba ne. Z ko lei staw jesz -
cze ja ko ta ko się pre zen tu je, lecz tyl ko dla te -
go, że dba ją o nie go węd ka rze – mó wi Zbi -
gniew, je den z miesz kań ców.

Po twier dza to pre zes lo kal ne go ko ła
węd kar skie go. – Oczy wi ście, my się tym
sta wem zaj mu je my – oznaj mia. – Sprzą -
ta my z wła snej kie sze ni, bo nie ma my
na to środ ków. Kil ka dni te mu wy ka sza li -
śmy za ro śla. Ale co z te go, sko ro cią gle
zbie ra ją się tam wan da le? Przy kła do wo,
kie dyś ko ło sta wu by ły ław ki za ła twio ne
przez ra dę osie dla. No i zo sta ły wy rwa ne
i po wrzu ca ne do oko licz nych ro wów.
O śmie ce niu na wet już nie wspo mi nam.
Tam trze ba by nie ustan nie pil no wać,
a szcze gól nie w okre sie let nim. 

Zda niem węd ka rzy po je dyn cze pa -
tro le po li cji czy stra ży miej skiej co ja kiś
czas nie przy no szą re zul ta tów. Jak nam
po wie dzia no, znisz czo na zo sta ła rów nież

ta ma do pro wa dza ją ca wo dę. Jed nym
z roz wią zań za pro po no wa nych przez ko -
ło jest za in sta lo wa nie ca ło do bo we go mo -
ni to rin gu. 

– Sprzą ta my cią gle nie swo je śmie ci.
Chcie li by śmy mieć czy sto, by moż na by -
ło spo koj nie siąść, od po cząć. Co mo że my,
to ro bi my, ale rę ce opa da ją. Ostat nie ko -
sze nie też by ło sfi nan so wa ne z na szych
skrom nych środ ków. Mia sto da je nam
wor ki – to trze ba przy znać. Ale my to
wszyst ko ści na my, usta wia my, a oni to
wy wo żą – wy ja śnia szef ko ła węd ka rzy.
Jak się do wie dzie li śmy, spra wę tę na naj -
bliż szej se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie ma po ru szyć rad ny Ma riusz Urba -
niak. (MIK)

INTERWENCJA

Zaniedbane miejsce rekreacyjne
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Adam Chrzą stow ski jest jed nym
z am ba sa do rów fir my Ho Re Ca Las -
-Ka lisz. Pra co wał u bo ku ku li nar nych
mi strzów, m. in. w ho te lach Rial to
i Bri stol. Pro wa dził kil ka re stau ra cji,
w tym dwie w Szan gha ju. 

Jest Pan zna ną oso bą w śro do wi -
sku ku li nar nym. Pra co wał Pan u bo ku
naj lep szych ku cha rzy, pro wa dził re -
stau ra cje oraz te le wi zyj ne pro gra my
ku li nar ne, a w 2011 ro ku zo stał Pan
wy bra ny głów nym kon sul tan tem ku -
li nar nym pod czas Pol skiej Pre zy den -
cji w Unii Eu ro pej skiej. Jak za czę ła
się Pań ska przy go da z go to wa niem?

– To mo gła by być dłu ga hi sto ria, po -
nie waż – po pierw sze – mam swo je la ta,
a po dru gie – wie le się dzia ło. Je stem ku -
cha rzem tro chę prze kor nym, co po ka zu -
ją mo je lo sy. Gdy koń czy łem szko łę ga -
stro no micz ną w la tach 80., by ły to cza sy
do syć cięż kie. Nie w gło wie mi by ło wów -
czas to, że by wią zać mo je ży cie z ga stro -
no mią, po nie waż to, co wi dzia łem np.
pod czas prak tyk szkol nych, bar dzo mnie
znie chę ci ło. Póź niej w trak cie stu diów,
a stu dio wa łem fi lo zo fię, kon kret nie ety -
kę, wy jeż dża łem za gra ni cę. Że by mieć
na po dró że, do ra bia łem so bie wła śnie
w ga stro no mii. W Szwaj ca rii tra fi łem
do re stau ra cji na po zio mie Mi che lin i po -
wie dzia łem so bie, że jak kie dyś w Pol sce
wła śnie tak bę dzie wy glą da ła ga stro no -
mia, to wte dy bę dę chciał się tym zaj mo -
wać. Tak się zło ży ło, że gdy skoń czy łem
stu dia, na no wo otwie rał się Ho tel Bri stol
w War sza wie. Dzię ki mo im wa ka cyj nym
do świad cze niom, głów nie tej szwaj car -
skiej przy go dzie, do sta łem się do te go ze -
spo łu. To roz po czę ło mo ją ka rie rę – pię -
cio gwiazd ko we ho te le, wszyst kie stop nie
ka rie ry – od młod sze go com mis, czy li
od naj niż sze go sta no wi ska po moc ni ka
ku cha rza, aż po po zy cję sze fa kuch ni.
Przy szedł ta ki mo ment, kie dy chcia łem
zno wu wy je chać z Pol ski, że by na brać do -
świad cze nia mię dzy na ro do we go i spoj -
rzeć tro chę z dy stan su na to, co się u nas
dzie je. Wte dy wy je cha łem do Chin, tam
pra co wa łem dwa la ta. Wró ci łem i stwier -
dzi łem, że te raz chcę już go to wać tyl ko
po pol sku. Za tę sk ni łem za pol ski mi pro -
duk ta mi, sma kiem. To mnie ugrun to wa -
ło w kie run ku, w ja kim po wi nie nem da lej
zmie rzać i na uczy ło mnie wiel kie go sza -
cun ku do lo kal ne go pro duk tu. Mam ta ką
fi lo zo fię, że w miej scu, w któ rym przy -
cho dzi mi go to wać, sta ram się – na ty le,
na ile to moż li we – ko rzy stać z pro duk -
tów, któ re są tam do stęp ne i są zgod ne
z se zo nem. I tak so bie dzia łam już od dłu -
gie go cza su, bę dzie to już po nad 25 lat
pra cy w kuch ni. Te raz roz po czy nam pra -
cę ja ko dy rek tor ku li nar ny w Ho te lu Ar -
ła mów. 

Jest Pan am ba sa do rem fir my Ho -
Re Ca Las -Ka lisz. Skąd ta ki wy bór
i na czym po le ga Wa sza współ pra ca?

– Wy bór Ho Re Ca Las -Ka lisz był
pro sty z tych po wo dów, o któ rych wła -
śnie wspo mnia łem. Dzi czy zna jest swe go

ro dza ju sy no ni mem do bre go pro duk tu.
Mnie bar dzo za le ży na tym, że by do pro -
duk tów nie tyl ko mię snych, ale i ro ślin -
nych pod cho dzić z du żym sza cun kiem.
Przy oka zji pierw sze go spo tka nia, chy ba
trzy la ta te mu, kie dy przy go to wy wa li -
śmy się do kon kur su ku li nar ne go, zo ba -
czy łem, że jest to dość wy jąt ko wa fir ma,
bo wy zna je bar dzo po dob ne za sa dy
do mnie. Sza cu nek do pro duk tu, re la cje
z my śli wy mi i ca łym śro do wi skiem, któ -
re jest wo kół te go, są dla mnie bar dzo
waż ne. Jest to też ma ła ro dzin na fir ma.
To wszyst ko się wpi su je w mo ją fi lo zo fię.
Przy kła dam du żą wa gę do te go, aby wią -
zać się z ludź mi i fir ma mi, któ re są w po -
rząd ku, rze tel ne, nie oszu ku ją, nie są na -
sta wio ne tyl ko na zysk za wszel ką ce nę.
Dla te go wła śnie Las -Ka lisz. Na sza współ -
pra ca po le ga m. in. na tym, że ja po ma -
gam łą czyć sek tor Ho re ca (czy li ho te le,
re stau ra cje, ca te ring) z pro du cen tem.
Oka zu je się bo wiem, że świa do mość dzi -
czy zny w na szym kra ju na dal nie jest
zbyt du ża, za rów no w śro do wi sku ga -
stro no micz nym, jak i wśród kon su men -
tów, a ten pro dukt jest war ty pro mo wa -
nia, szcze gól nie w tych cza sach. Co raz
bar dziej od cho dzi my od tak zwa ne go
śmie cio we go je dze nia. Za czy na my po -
szu ki wać zdro we go je dze nia, zdro we go
mię sa. Pro duk ty Ho Re Ca Las -Ka lisz bar -
dzo do brze wpi su ją się w ka non zdro we -
go, świa do me go od ży wia nia. Ja ko twarz
tej fir my z wiel ką ra do ścią udzie lam swo -
je go na zwi ska, dość zna ne go w sek to rze
ga stro no micz nym. Cho dzi o to, aby do -
trzeć do jak naj szer sze go gro na sze fów
kuch ni, re stau ra to rów z ty mi pro duk ta -
mi, któ ry mi moż na się chwa lić. In nym
mo im za da niem jest „dział ka” edu ka cyj -

na. Szy ku je my się do cy klu im prez szko -
le nio wych, któ re ma ją pod nieść świa do -
mość kon su menc ką w te ma cie dzi czy -
zny. Ma ją one do trzeć rów nież do re stau -
ra to rów, sze fów kuch ni oraz wszel kich
po śred ni ków, któ rzy sto ją na dro dze
od fir my Ho Re Ca Las -Ka lisz do fi nal ne -
go od bior cy. Oni bo wiem też mu szą
mieć wie dzę na te mat pro duk tów, któ re
ofe ru ją in nym. 

Jak Pan wspo mniał, świa do mość
za let dzi czy zny nie jest du ża. Ja kie
ko rzy ści nie sie za tem spo ży wa nie te -
go wła śnie mię sa?

– Nie bę dę się mo że po wo ły wał
na ta bel ki. Mam mo ją pry wat ną opi nię,
któ ra po wsta ła na ba zie ob ser wa cji pro -
duk tów. Po rów na łem so bie kie dyś szyn -
kę wie przo wą doj rze wa ją cą, któ ra jest ze
zwy kłej ho dow la nej świn ki, z hisz pań ską
szyn kę pa ta ne gra. Świ nie, z któ rych ro bi
się tę wła śnie szyn kę, przez więk szość ży -
cia bie ga ją nie mal że na wol no ści. Oprócz
od mien ne go sma ku tych pro duk tów
oka zu je się, że szyn ka z tej – po wiedz -
my – „szczę śli wej” świn ki, przede
wszyst kim wy bie ga nej, ma wręcz wła ści -
wo ści proz dro wot ne, mi mo te go, co po -
tocz nie mó wi się o wie przo wi nie. To sa -
mo do ty czy gę si. Dzi czy zna, jak sa ma na -
zwa wska zu je, to zwie rzę ta dzi kie. Co
za tym idzie – mię so jest chu de, zdro we
i bar dzo smacz ne. Kie dy zwie rzę ta du żo
bie ga ją, ich mię śnie są do brze do tle nio -
ne, a więc jest w nich du żo wię cej he mo -
glo bi ny. To wła śnie po wo du je, że mię so
ma ciem ną bar wę. Świad czy to o du żej
kon cen tra cji sma ku. Dla ku cha rza to
bar dzo waż ne, że jest ogrom ne po le
do po pi su, aby z te go pro duk tu zro bić
coś wspa nia łe go. Są pro duk ty, któ re
wręcz wy ma ga ją nada nia im ze wnętrz -
ne go sma ku. Lu dzie prze cież ma ry nu ją,
bej cu ją, do da ją zio ła itd. Dzi czy zna ma
swój cha rak te ry stycz ny smak, któ re go
nie mu si my wy do by wać. Nie moż na go
stłu mić, trze ba go usza no wać. Jest jed na
trud ność na li nii ku charz – kon su ment.
Przez la ta sprze da wa ne by ły pro duk ty
kiep skiej ja ko ści, a dzi czy zna w ogó le by -
ła nie mal że nie do stęp na. W re zul ta cie
aby ulep szyć te pro duk ty, na uczy li śmy
się do da wać do nich wie le in nych rze czy,
by zmie nić ich smak. Sta ło się to tro chę
ta kim ka no nem, z któ rym ja oso bi ście
wal czę. Sta ram się, zwłasz cza przy dzi -
czyź nie, tłu ma czyć in nym, że by wy do -
by wać na tu ral ny smak, a nie za bi jać go
ze wnętrz ny mi do dat ka mi. Mu si my
zmie nić po gląd lu dzi, trze ba po ka zać, że
ja kość dzi czy zny jest zu peł nie in na niż la -
ta te mu. Mu si my po ka zać praw dzi wy
smak te go mię sa, aby kon su men ci wie -
dzie li, że jest war te swo jej ce ny.

MARLENA SUCHODOLSKA

WYWIAD

Kucharz, który kieruje się w pracy swoją życiową filozofią
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Ścież ka pie szo -ro we ro wa na od cin -
ku Koź min Wlkp.-Sta niew wkrót ce
po łą czy obie miej sco wo ści. Sta nie
się tak dzię ki wspól nej ini cja ty wie
rad nych po wia to wych: Pio tra Osu -
cha i Mar ci na Le śnia ka.

Ba ta lia o bu do wę ścież ki łą czą cej
Koź min ze Sta nie wem trwa już od kil ka
lat. Na prze szko dzie jed nak sta ły fun du -
sze, a ra czej ich cią gły brak. W tym ro ku
dłu go wy da wa ło się, że spra wa skoń czy się
po dob nie, a sta ro stwo znów prze su nie tę
waż ną in we sty cję na ko lej ny rok. 

Wszyst ko zmie ni ło się wraz z in for -
ma cją o bra ku do ta cji do waż nej ar te rii
w mie ście – ul. Grę bow skiej, któ ra mia ła
być do fi nan so wa na z Fun du szu Dróg Sa -
mo rzą do wych. – Ja ko za rząd sta nę li śmy
przed dy le ma tem – czy sa mi wy ko na ny
ja kąś waż ną in we sty cję w po ro zu mie niu
z gmi ną. Al ter na ty wą mia ło być po now ne

ubie ga nie się o do fi nan so wa nie uli cy Grę -
bow skiej w przy szłym ro ku i cze ka nie.
Wy bra li śmy za tem dzia ła nie – tłu ma czy
Piotr Osuch, czło nek Za rzą du Po wia tu. 

Na uczy ciel Ze spo łu Szkól Po nad pod -
sta wo wych im. J. Mar ciń ca przy znał też,
iż od pusz cze nie in we sty cji lo kal nej by ło -
by rów no znacz ne z od da niem czę ści fun -
du szy po za gmi nę Koź min Wlkp. Dla te -
go w po ro zu mie niu z in nym rad nym po -
wia to wym, a jed no cze śnie pre ze sem Za -
kła du Usług Ko mu nal nych w Ja ro ci nie,

Mar ci nem Le śnia kiem, skie ro wał
w czerw cu do Za rzą du Po wia tu wnio sek
o bu do wę wspo mnia nej wcze śniej ścież ki
pie szo -ro we ro wej. 

War to przy po mnieć, iż już przed pa -
ro ma la ty za bie ga li o tę in we sty cję miesz -
kań cy, pod pi su jąc się pod wnio skiem. To
wła śnie dzię ki ich de ter mi na cji już
w pierw szej po ło wie po przed niej ka den -
cji sa mo rzą du opra co wa na zo sta ła kom -
plek so wa do ku men ta cja te go przed się -
wzię cia. 

Rad ni, ma jąc świa do mość sy tu acji fi -
nan so wej po wia tu, zgo dzi li się po dzie lić
tę in we sty cję na dwa eta py. W tym ro ku
pra ce ma ją być pro wa dzo ne na od cin ku
od skrzy żo wa nia ulic Mar ciń ca i Zam ko -
wej do skrzy żo wa nia Sta niew skiej z Pro -
stą. – Dziś mo gę po wie dzieć, że uzy ska li -
śmy zgo dę za rów no sta ro sty Sta ni sła wa
Szczot ki, jak i bur mi strza Ma cie ja Brat -
bor skie go na fi nan so wa nie tej in we sty -
cji – oznaj mia P. Osuch. 

Mniej en tu zja zmu w tej kwe stii wy -
ka zu je M. Le śniak. – Oczy wi ście ta in we -
sty cja jest po trzeb na. Nie mniej jed nak
trze ba by ło ją wy ko nać już daw no. To
kro pla w mo rzu po trzeb dro go wych gmi -
ny – stwier dza rad ny, do da jąc, że ja ko
czło wiek twar do stą pa ją cy po zie mi i sta -
ra ją cy się za wsze sta wiać na kon kret jest
zdu mio ny pew nym zda rze niem. Otóż,
na ostat niej se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go w zmia nach do bu dże tu ta in -
we sty cja nie zo sta ła jesz cze uwzględ nio -
na. – Dla te go jest to obec nie wró że nie
z fu sów. Nie wia do mo, czy zgo da jest
na ca ły te go rocz ny od ci nek, czy mo że

znów w ostat niej chwi li bę dą na no szo ne
mo dy fi ka cje – za zna cza. 

Na le ży też pa mię tać, że ścież ka
prze ci nać bę dzie w pew nym mo men cie
to ry ko le jo we. – Dla mnie nie po ję te jest
to, że cy kli sta, prze jeż dża jąc ul. Zam ko -
wą, bę dzie mu siał się za trzy mać, zejść
z ro we ru i przejść przez prze jazd ko le jo -
wy. Do pie ro da lej bę dzie moż na znów
je chać ścież ką w kie run ku wsi. Do te go
po mysł, by two rzyć ten od ci nek w kil ku
eta pach, jest ma ło ra cjo nal ny. Na le ży za -
wsze re ali zo wać za da nia kom plek so wo.
Przy kła dem ta kich dzia łań są licz ne pra -
ce w są sied niej gmi nie Ja ro cin – tłu ma -
czy M. Le śniak. 

Obaj rad ni za po wia da ją, że bę dą ki bi -
co wać tej in we sty cji i mo bi li zo wać wła dze
do dzia ła nia. A koszt na ten rok to kwo ta
rzę du 60-80 ty się cy zło tych. War to za -
zna czyć, iż środ ki fi nan so we na to za da -
nie po po ło wie po cho dzić bę dą z bu dże -
tów po wia tu i gmi ny Koź min Wlkp. Do -
kład na kwo ta bę dzie zna na po ogło sze niu
prze tar gu.

(PIK)

GMINA KOŹMIN WLKP.

Zielone światło dla ważnej inwestycji

Od 20 lip ca La bo ra to rium Cen tral ne
w Kro to szy nie roz sze rza swo ją ofer tę
dia gno stycz ną o ba da nie po le ga ją ce
na ozna cze niu we krwi obec no ści
prze ciw ciał prze ciw ko ro na wi ru so wi
SARS -CoV -2 (cał ko wi te – kla sy IgG
oraz IgM). 

Na po bra nie krwi moż na zgła szać się
do Punk tu Po brań w szpi ta lu przy ul.
Mic kie wi cza – od po nie dział ku do piąt -
ku, w go dzi nach 7.15-10.00. Sa mo ba da -
nie wy ko ny wa ne bę dzie raz w ty go -
dniu – we wtor ki. Wy nik ode brać bę dzie
moż na w śro dy w godz. 10.30-14.30.
Koszt ba da nia to 80 zł.

– Co istot ne, do Punk tu Po brań
w szpi ta lu nie po win ni zgła szać się pa -
cjen ci z ob ja wa mi su ge ru ją cy mi prze bieg
cho ro by CO VID -19, ta ki mi jak wy so ka
go rącz ka, ka szel, dusz no ści, bó le mię śni,
osła bie nie. Ta cy pa cjen ci po win ni na tych -

miast te le fo nicz nie skon tak to wać się
z naj bliż szą Po wia to wą Sta cją Sa ni tar no -
-Epi de mio lo gicz ną w ce lu usta le nia dal -
sze go to ku po stę po wa nia – wy ja śnia Sła -
wo mir Pa łasz, rzecz nik pra so wy SPZOZ
w Kro to szy nie.

Wy ko ny wa ne przez la bo ra to rium ba -
da nie jest te stem se ro lo gicz nym, któ ry
ma na ce lu wy kry cie prze ciw ciał an ty -
-SARS -CoV -2, któ re po wsta ły po kon tak -
cie z wi ru sem. Wy nik ba da nia se ro lo gicz -

ne go mu si być in ter pre to wa ny w po łą cze -
niu z ob ja wa mi kli nicz ny mi oraz wy wia -
dem epi de mio lo gicz nym pa cjen ta, a tak -
że skon sul to wa ny z le ka rzem. Za le ca się
wy ko na nie ba da nia naj wcze śniej 2-3 ty -
go dnie od mo men tu za ka że nia.

– Wy nik ujem ny nie za wsze świad -
czy o bra ku in fek cji. Mo że wy stą pić np.
u oso by za ka żo nej w tzw. okien ku se ro lo -
gicz nym, czy li okre sie po za in fe ko wa niu,
kie dy or ga nizm nie zdą żył jesz cze wy two -
rzyć prze ciw ciał od por no ścio wych. Z ko -
lei wy nik do dat ni mo że świad czyć o ak tu -
al nym lub prze by tym za ka że niu i za wsze
wy ma ga we ry fi ka cji ba da niem mo le ku -
lar nym – tłu ma czy S. Pa łasz.

Szpi tal przy po mi na, że zgod nie z za -
le ce nia mi WHO pod sta wo wą tech ni ką
sto so wa ną w po twier dze niu ak tyw ne go
za ka że nia ko ro na wi ru sem SARS -CoV -2
są me to dy mo le ku lar ne, wy kry wa ją ce
ma te riał ge ne tycz ny wi ru sa, na to miast
wy kry cie swo istych prze ciw ciał ma zna -
cze nie uzu peł nia ją ce i wska zu je na prze -
by te za ka że nie.

OPRAC. (AN KA)

SZPITAL

Nowe badanie w laboratorium

W tym ro ku dzia ła nia Szla chet nej
Pacz ki w Kro to szy nie po pro wa dzi
Do mi nik Szulc. Swo ją przy go dę z po -
ma ga niem roz po czął ak cją cha ry ta -
tyw ną na rzecz Mar cel ka.

Po tem do łą czył do Dru ży ny Pa tRy sia
z Mi li cza, któ ra tak że or ga ni zo wa ła przed -
się wzię cia cha ry ta tyw ne. Szu ka jąc ko lej -
nych wy zwań, D. Szulc na tknął się na Szla -

chet ną Pacz kę. – Od po wied nie oso by
prze szko li ły mnie do ro li li de ra i tak oto
za czy nam swo ją przy go dę z tą pięk ną ini -
cja ty wą. Ale po trzeb ni są wo lon ta riu -
sze – oso by, któ re chcą nieść po moc pro -
sto z ser ca! Je śli ko chasz po ma gać, to ta ro -
la jest od po wied nia dla Cie bie – oznaj -
mia D. Szulc. – Nie zwle kaj i do łącz do ze -
spo łu Szla chet nej Pacz ki. Po ma gaj my ra -
zem! – do da je. (AN KA) 

CHARYTATYWNIE

Dołącz do Szlachetnej Paczki!
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Od piąt ku, 10 lip ca, w ki nie Przed -
wio śnie obo wią zu je no wy cen nik.
Ce na za bi let na film wzro sła śred nio
o 5 zł, czy li na przy kład z 20 na 25 zł
za se ans od twa rza ny w tech no lo -
gii 3D. 

Wszy scy ma my świa do mość te go, iż
dzia ła nie każ dej in sty tu cji kul tu ry w cza -
sie pan de mii ko ro na wi ru sa jest szcze gól -
nie trud ne. Trze ba nie tyl ko prze strze gać
za ostrzo nych wy mo gów sa ni tar nych, ale
i przy sto so wać się do no wych wa run ków.
W funk cjo no wa niu Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry szcze gól nie waż ną ro lę
od gry wa ki no Przed wio śnie, w któ rym
emi to wa ne są naj now sze pro jek cje dzie -
sią tej mu zy. Obec nie in sty tu cja ta, jak
wie le in nych, wal czy o prze trwa nie, cze -
mu win na jest sy tu acja epi de micz na. 

W bran żę kul tu ral ną moc no ude rzy -
ły też wpro wa dzo ne w mar cu re stryk cje,
w re zul ta cie cze go aż do 6 czerw ca te atry,
ope ry, fil har mo nie, mu zea i ki na po zo sta -
wa ły za mknię te. – Nie ukry wam, iż z nie -
cier pli wo ścią od li cza li śmy dni do po now -
ne go otwar cia ki na – przy zna je Jo an na Ja -
roc ka, dy rek tor KOK -u. W po cząt ko wym
okre sie roz prze strze nia nia się epi de mii
łu dzo no się, że po wrót do nor mal no ści
bę dzie moż li wy w dość krót kim cza sie.
Rze czy wi stość jed nak zwe ry fi ko wa ła te
ocze ki wa nia. 

Na szczę ście na po cząt ku czerw ca in -
sty tu cje kul tu ry po now nie zo sta ły otwar -
te, rzecz ja sna – w wa run kach sa ni tar ne -
go re żi mu. Trze ba przy znać, iż na ten dłu -
go ocze ki wa ny mo ment w kro to szyń skim
ki nie wszyst ko by ło do pię te na ostat ni gu -
zik. Sa la lśni ła bla skiem. Dy rek tor Ja roc ka
z opty mi zmem wczy ty wa ła się w od gór -

ne roz po rzą dze nia. – Wszak mó wio no,
że je dy ny mi ogra ni cze nia mi ma ją być
moż li wość za peł nie nia co naj wy żej 50
pro cent miejsc w sa li ki no wej i obo wią zek
no sze nia ma se czek – mó wi sze fo wa
KOK -u. War to więc przy po mnieć, iż
w sa li Przed wio śnia jest 357 miejsc. 

Nie ste ty, wkrót ce przy szły szcze gó ło -
we wy tycz ne. – Obec nie mo że my na se -
ans wpu ścić je dy nie 90 osób. Miesz kań cy
mo gą zaj mo wać co dru gi fo tel w co dru -
gim rzę dzie – wy ja śnia J. Ja roc ka, któ ra
nie prze wi dzia ła ta kie go sce na riu -
sza. – Nie ukry wam, iż w tej chwi li prze -
wa ża ją se an se z udzia łem za le d wie
dwóch -trzech osób. Nie ma dziś mo wy
o ren tow no ści tej in sty tu cji. Po cie szam
się, że to sy tu acja przej ścio wa, a pan de -
mia wkrót ce zo sta nie prze zwy cię żo -
na – stwier dza sze fo wa KOK -u, do da jąc,
iż w obec nej sy tu acji ki no przy no si stra ty. 

Do nor mal ne go funk cjo no wa nia kro -
to szyń skie go ki na od de le go wa nych jest
dwóch pra cow ni ków. Do te go do cho dzi
opla ta za me dia. – We dle mo jej oce ny
wpływ na obec ną sy tu ację ma kil ka czyn -
ni ków. Po pierw sze – nie otwo rzy ły się
jesz cze mul ti plek sy, a za tem dys try bu to -
rzy zwle ka ją z pre mie ra mi hi tów fil mo -
wych. To z ko lei wpły wa na ry nek. Bra ku -
je obec nie ty tu łów pod no szą cych zna czą -
co fre kwen cję. Po nad to co raz bar dziej
świa do mi są od bior cy, któ rzy ma ją do -
stęp do no wo ści, np. po przez Net fli xa czy
wy ku pio ny do stęp do usług ofe ro wa nych
przez płat ną te le wi zję HBO – za uwa ża J.
Ja roc ka. Trze ba też do dać, że zmie ni ły się
w ostat nim cza sie opła ty dys try bu cyj ne
za wy po ży cze nie ko pii. Wszyst kie po wyż -
sze czyn ni ki spra wi ły, że dy rek tor ośrod -
ka kul tu ry osta tecz nie przy sta ła na pro po -

zy cję kie row ni ka ki na, Ro ber ta So ko łow -
skie go, w kwe stii zmia ny cen bi le tów. 

Mi mo trud nej sy tu acji pra cow ni cy
KOK -u cią gle wzbo ga ca ją ofer tę tej in sty -
tu cji. Przy kła dem są choć by śro do we
„Kon cer ty na piąt kę”. Je śli cho dzi o ki no,
to z nie cier pli wo ścią od li cza ne są dni
do re mon tu ma lej sa li w bu dyn ku
przy alei Po wstań ców Wiel ko pol skich. Jej
kom plet na re wi ta li za cja ma dać ko lej ną
al ter na ty wę i spra wić, iż w Kro to szy nie
o tych sa mych po rach bę dą mo gły być wy -
świe tla ne dwa róż ne ty tu ły, co z ko lei
zwięk szy kon ku ren cyj ność ki na na lo kal -
nym te re nie. 

– Je ste śmy szczę śli wi, że ta in we sty -
cja ru szy w pierw szej po ło wie 2021 ro ku.
Na ra zie za wcze śnie roz ma wiać o kon -
kre tach. Wstęp ny kosz to rys opie wa
na kwo tę 1,6 mln zł, ale ile osta tecz nie ta
in we sty cja po chło nie środ ków – do wie -
my się po ogło sze niu prze tar gów na po -
szcze gól ne za da nia. Obec nie, ja ko ze spół,
sku pia my się na po now nym za chę ce niu
miesz kań ców do przyj ścia do ki na na nie -
za po mnia ne wra że nia fil mo we. Za pew -
nia my cał ko wi te bez pie czeń stwo – za -
zna cza J. Ja roc ka. (UWAŻ NY) 

KINO PRZEDWIOŚNIE

Wzrosły ceny biletów

Obowiązujące ceny biletów: 
Seanse 3D: 25 zł (dorośli), 22 zł (ulgowy), 18 zł (Karta Dużej Rodziny). Okulary dopłata - 5 zł.
Seanse 2D: 20 zł (dorośli), 18 zł (ulgowy), 15 zł (Karta Dużej Rodziny).
Tanie Środy, Dyskusyjny Klub Filmowy oraz bilety grupowe: po 15 zł.
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Po cho dzą cy ze Zdun Er nest Swo ra
jest człon kiem wro cław skie go ze spo -
łu Sy nap sa. Nie daw no mu zy cy wy da -
li al bum i na gra li dwa te le dy ski.

Er nest roz po czął swo ją przy go dę
z mu zy ką już ja ko dziec ko. W wie ku dzie -
wię ciu lat otrzy mał swo ją pierw szą gi ta -
rę. – Nie pa mię tam już do kład nie, czy by -
ło to mo je ży cze nie czy ma rze nie. Gi ta ra
za wsze mi się bar dzo po do ba ła. Do sta łem
więc ta ko wą w pre zen cie bo żo na ro dze -
nio wym i od te go mo men tu za czą łem się
uczyć na grać – wspo mi na mu zyk.
Oprócz mu zy ki Er nest zaj mo wał się też
zbie ra niem znacz ków i mo de lar stwem,
a na wet tań cem. Osta tecz nie to jed nak
mu zy ka za wład nę ła je go ser cem. 

Pierw szym ze spo łem, w któ rym grał,
by ła gru pa Scars, któ ra po wsta ła i funk cjo -
no wa ła przez ja kiś czas w Zdu nach. War -
to do dać, że zdu no wia nin gra rów nież
na bęb nach i ba sie, a po nad to uczy się
grać na skrzyp cach. Od nie daw na jest też
wo ka li stą. Obec nie jest czę ścią me ta lo we -
go ze spo łu Sy nap sa. – Gra my ra zem
od dzie wię ciu lat. Przy stę pu jąc do ze spo -
łu, ce lo wa łem głów nie w ta ki styl mu -
zycz ny. W pew nym mo men cie za fa scy -
no wa łem się nim i tak już zo sta ło. Z cza -
sem na wet zwięk sza się mo ja to le ran cja
na ten ga tu nek mu zycz ny i mam wra że -
nie, że im da lej w las, tym bru tal niej i bar -
dziej eks tre mal nie – stwier dza Er nest. 

Ze spół Sy nap sa w 2015 ro ku wy dał
pły tę, któ ra by ła do stęp na nie tyl ko w dys -
try bu cji cy fro wej, ale rów nież w skle pach

w ca łym kra ju. Skład ka pe li ewo lu ował.
Obec nie Sy nap sę two rzą Er nest Swo ra
(wo kal, gi ta ra), Ma te usz Wik to row ski (gi -
ta ra), Ar tur Ra szew ski (per ku sja) i Ja kub
Szki łądź (bas). – Ze spół się bar dzo zmie -
niał. Efek tem tych zmian jest wła śnie al -

bum „Dis si mu la tion”, któ ry – jak są -
dzę – de fi niu je to, w ja kim kie run ku
chce my iść – ob ja śnia mu zyk. 

Ja kiś czas te mu gru pa mia ła swo ją
tra sę kon cer to wą. Er nest uwa ża jed nak,
że to wy da ny nie daw no mi nial bum jest
ich naj więk szym do tych cza so wym suk ce -
sem. – Wy da je mi się, że do pie ro te raz to
jest TO – mó wi. – Sin giel z tej pły ty przy -
jął się w roż nych sta cjach ra dio wych.
Utwór „De fe ated” ostat nio za jął dzie wią -
te miej sce na li ście Po li sh Czart Pol ska
Au dy cja. Oprócz te go jest jesz cze kil ka in -
nych mniej szych sta cji, któ re się na mi in -
te re su ją i gra ją na sze ka wał ki. By li śmy też
emi to wa ni w An ty ra diu. Bar dzo nas to
cie szy.

Z ko lei utwór „The ca ge” za jął kil ka
dni te mu dru gie miej sce na Li ście Prze bo -
jów Ra dia SOK. Pły ta spo tka ła się z sze ro -
kim uzna niem. – Sła wek Or wat po wie -
dział, że je ste śmy jed nym z naj lep szych
ze spo łów me ta lo wych w Eu ro pie, więc
jest to zo bo wią zu ją ce. Po ja wi ły się też ko -

men ta rze, iż je ste śmy na dzie ją pol skie go
de ath me ta lu – oznaj mia zdu no wia nin. 

Er nest pier wot nie był gi ta rzy stą ze -
spo łu Sy nap sa. Zbieg róż nych wy da rzeń
spra wił jed nak, że na tej pły cie wy stą pił
rów nież ja ko wo ka li sta i tak już zo sta ło.
Na opra co wa nie ca łe go ma te ria łu miał
tyl ko sześć ty go dni, ale wszyst ko się uda -
ło.

Za py ta ny o mu zycz ne pla ny na przy -
szłość, bez wa ha nia opo wia da o tra sie
kon cer to wej, któ ra roz pocz nie się we
wrze śniu. Pierw szym mia stem, w któ -
rym za gra ją mu zy cy, bę dzie Biel sko -Bia ła. 

– Każ dy z nas pra cu je, nie je ste śmy
za wo do wy mi mu zy ka mi, jed nak mi mo
wszyst ko uda ło nam się zor ga ni zo wać
tra sę w ten spo sób, że w każ dym mie sią cu
za gra my dwa kon cer ty. Je sie nią pla nu je -
my na grać ko lej ny klip. Mam wiel ką na -
dzie ję, że za pół ro ku uka że się na stęp na
pły ta. Już stwo rzy li śmy je den nu mer,
jesz cze tyl ko trzy i bę dzie ko lej ny mi nial -
bum. Ta ki był za mysł – wy da wać mniej -
sze rze czy, lecz w krót szych od stę pach
cza so wych – za zna cza gi ta rzy sta i wo ka li -
sta Sy nap sy. 

(LE NA)

MUZYKA

Z ciężkim brzmieniem w sercu

Twórczość Ernesta i jego zespołu można znaleźć na:
Facebook - https://www.facebook.com/synapsaband/ 
Smartlink - https://id.ffm.to/synapsa_dissimulation 
You Tube – https://www.youtube.com/watch?v=zwp7IiEjiY4 
https://www.youtube.com/watch?v=VFwcN4tmCSs 
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W ostat nią so bo tę czerw ca Re pre -
zen ta cja Play are ny Kro to szyn wzię ła
udział w II Tur nie ju Noc nym o Pu char
Bur mi strza Mia sta i Gmi ny Wrze -
śnia. Na sza dru ży na świet nie so bie
ra dzi ła, ale po le gła z sil nym ry wa -
lem w ćwierć fi na le. 

Po lo so wa niu oka za ło się, że kro to -
szyń ski ze spół tra fił do gru py D, tak sa mo
jak Gu an ta na me ra, rów nież re pre zen tu -
ją ca na sze mia sto. Eki pa Play are ny po ko -
na ła obu gru po wych prze ciw ni ków. Naj -
pierw 2: 0 wy gra ła z FC Krysz tał ki, a po -
tem 1: 0 z Gu an ta na me rą. 

W 1/8 fi na łu zwy cięz cy gru py D tra fi -
li na WKS. Po cięż kim i wy rów na nym bo -
ju osta tecz nie zwy cię ży li 1: 0. Ćwierć fi na -
ło wym ry wa lem był ze spół Igna siak. Spo -
tka nie by ło emo cjo nu ją ce, lecz Re pre zen -
ta cja Play are ny mu sia ła uznać wyż szość
ry wa li, ule ga jąc 1: 2 i tra cąc moż li wość
wal ki o pu char. W kro to szyń skim ze spo le
za gra li A. Sel wat, Ł. Zu ziak, A. Pau ter, A.
Skrzyp niak, R. Siec la, F. Szych, Ł. Bu dziak,
R. Ko ło dziej, P. Fa biś, M. Wa cho wiak.

– Po je cha li śmy na ten tur niej w bar -
dzo moc nym skła dzie, któ ry dał z sie -

bie 200 pro cent. W ostat nich dwóch me -
czach by ło bar dzo cięż ko. Z WKS -em da -
li śmy ra dę, ale nie ste ty nie zdo ła li śmy po -
ko nać dru ży ny Igna siak, któ ra wy ko rzy -
sta ła na sze dwa błę dy – mó wi An tek Sel -
wat, bram karz Re pre zen ta cji Play are ny
Kro to szyn.

– Szko da ostat nie go me czu z te -
amem Igna siak, po nie waż by ła to dru ży -
na w na szym za się gu. Cie szy nas jed nak
to, że mo że my z chło pa ka mi jeź dzić
po ca łej Pol sce, ry wa li zo wać z bar dzo sil -
ny mi eki pa mi oraz god nie re pre zen to wać
Kro to szyn – oznaj mia Łu kasz Zu ziak, ka -
pi tan ze spo łu. 

– W imie niu ca łej dru ży ny pra gnę
po dzię ko wać za za pro sze nie or ga ni za to -
rom II Tur nie ju Noc ne go o Pu char Bur -
mi strza Mia sta i Gmi ny Wrze śnia, na -
szym spon so rom – Do radz twu Rol ni cze -
mu Zu ziak oraz fir mie Ho niart – za no -
we stro je. Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie -
ru ję w stro nę Urzę du Miej skie go w Kro -
to szy nie, dzię ki któ re mu by li śmy w sta -
nie po je chać na tur niej – pod su mo wu je
Do mi nik Gó ral, kie row nik Re pre zen ta cji
Play are ny Kro to szyn.

OPRAC. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Przegrali w ćwierćfinale z silnym rywalem

Pierw sze go dnia lip ca Re pre zen ta -
cja Play are ny Kro to szyn po raz dru gi
wal czy ła o punk ty w roz gryw kach
Pol skiej Li gi Szó stek. Mecz z za przy -
jaź nio ną dru ży ną z Ostro wa Wlkp.
ob fi to wał w emo cje. 

Po je dyn ki kro to szy nian z ostrow ską
Play are ną za wsze wy róż nia ją się bar dzo
wy so kim po zio mem gry i jest o nich gło -
śno w ca łej Pol sce. I tym ra zem nie by ło
ina czej. Wraz z pierw szym gwizd kiem ar -
bi tra roz po czął się nie tyl ko mecz, ale
i ule wa. Nie prze szko dzi ło to jed nak w ro -
ze gra niu świet nych za wo dów. Po kil ku
mi nu tach kro to szy nia nie tra fi li do bram -
ki ry wa li, co na chwi lę bar dzo na pę dzi ło
na szą dru ży nę do wal ki. Jed nak ostro wia -
nie szyb ko od po wie dzie li, w krót kim cza -
sie strze la jąc dwa go le, któ re pod cię ły
skrzy dła za wod ni kom kro to szyń skiej
Play are ny. W efek cie go ście przed prze rwą
za da li jesz cze je den cios.

Po zmia nie stron go spo da rzom po raz
dru gi uda ło się po ko nać gol ki pe ra ostro -
wian. Osta tecz nie jed nak przy jezd ni oka -
za li się lep si, wy gry wa jąc pierw szy po dłu -
giej prze rwie mecz PL6 5: 2. Hat tric kiem
po pi sał się Ad rian Dą brow ski. – Z mo jej
per spek ty wy by ły to bar dzo do bre za wo -
dy, mecz wal ki. Nie przy po mi nam so bie,
że by śmy mie li kie dy kol wiek tak sil ny
skład jak w me czu z Kro to szy nem. Stra ci -
li śmy bram kę na po cząt ku spo tka nia, ale
na szczę ście szyb ko zdo ła li śmy się po zbie -
rać. Więk szość cza su ata ko wa li śmy, co
przy nio sło nam do prze rwy trzy go le, ale
wia do mo – na or li ku prze wa ga dwóch
tra fień to nie wie le. Do pie ro pod wyż sza jąc
na 4: 1, mo gli śmy so bie po zwo lić na wię -

cej swo bo dy. Osta tecz nie uda ło się wy -
grać – po wie dział Ad rian Dą brow ski,
uzna ny za MVP ostrow skiej dru ży ny. 

– Spo tka nia po mię dzy re pre zen ta cja -
mi Kro to szy na i Ostro wa Wlkp. ma ją już
swo ją tra dy cję. Na zy wa my je „me cza mi
przy jaź ni”, gdyż ogól nie wia do mo, że te
dwa ośrod ki roz gry wek Play are ny w Pol sce
sym pa ty zu ją ze so bą i na wza jem so bie po -
ma ga ją i ki bi cu ją. Ale na bo isku nie ma już
sen ty men tów i nikt no gi nie za mie rza od -
sta wiać. Po dob nie by ło i w tym spo tka niu.
Gra by ła bar dzo za cię ta, nie bra ko wa ło
twar dej, mę skiej wal ki o pił kę. Był to już
szó sty mecz na szych re pre zen ta cji, a po raz
pią ty uda ło nam się wy grać. To zwy cię stwo
cie szy tym bar dziej, że dru ży na Kro to szy -
na wy sta wi ła bar dzo sil ny skład – z wie lo -
ma zna ny mi za wod ni ka mi. By ło w nich wi -
dać de ter mi na cję i wo lę suk ce su. Jed nak
dzię ki bar dzo do brej ko lek tyw nej grze, z li -
de rem Ka mi lem Ku char skim na cze le,
uda ło nam się do pi sać do ta be li Pol skiej Li -
gi Szó stek bar dzo cen ne punk ty. Wy gra -
na umoc ni ła nas na po zy cji li de ra tych ogól -
no pol skich roz gry wek. Chciał bym bar dzo
po dzię ko wać przy ja cio łom z Kro to szy -
na za za pro sze nie oraz za jak zwy kle per fek -
cyj ne przy go to wa nie za wo dów. Na za koń -
cze nie ży czę suk ce sów w dal szej ry wa li za cji
na bo iskach PL6 – sko men to wał Da riusz
Star czan, kie row nik Re pre zen ta cji Play are -
ny Ostrów Wlkp. 

Kro to szyń scy pił ka rze przy zna li, że
ich ko le dzy by li trud ny mi ry wa la mi, a po -
je dy nek był bar dzo za cię ty. – Me cze
z Ostro wem Wlkp. są dla nas za wsze
twar dym orze chem do zgry zie nia, ale po -
tra fi li śmy się po sta wić i zdo być dwie
bram ki. Ży czę eki pie z Ostro wa Wlkp. sa -
mych suk ce sów. Do zo ba cze nia na tur -
nie jach PL6 – oznaj mił Łu kasz Bu dziak,
MVP kro to szyń skie go te amu. 

W ze spo le go spo da rzy za gra li A. Sel -
wat, P. Wojt ko wiak, Ł. Ko nop ka, Ł. Zu -
ziak, A. Pau ter, A. Skrzyp niak, P. Ku szaj,
Ł. Bu dziak, R. Siec la, M. Wa cho wiak, A.
Ra do jew ski. Go le strze li li A. Skrzyp niak
i R. Siec la. 

– Po raz szó sty zmie rzy li śmy się z na -
szy mi przy ja ciół mi z Ostro wa Wlkp,
po raz pią ty prze gra li śmy z ni mi w me czu
o punk ty. Jak za wsze Da rek Star czan
przy go to wał bar dzo sil ny skład, tym ra -
zem wy sta wił Ka mi la Ku char skie go, któ -
ry jest jed nym z re pre zen tan tów Play are -
ny Pol ski. Jak wia do mo, Ka mil zdo był
sre bro w ubie gło rocz nych mi strzo stwach
świa ta na Kre cie. Był mo to rem na pę do -
wym dru ży ny Ostro wa. Mecz był bar dzo
cięż ki, dał nam du żo do my śle nia. Gra tu -
lu je my chło pa kom wy gra nej i już przy go -
to wu je my się do re wan żu, któ ry na pew -
no ro ze gra my je sie nią. Na ko niec chciał -
bym po dzię ko wać ca łej Re pre zen ta cji
za za an ga żo wa nie oraz spon so rom – Do -
radz twu Rol ni cze mu Zu ziak i Ho -
niart – za trze ci kom plet stro jów, w któ -
rych mo gli śmy wy stą pić w tym po je dyn -
ku – pod su mo wał Do mi nik Gó ral, kie -
row nik Re pre zen ta cji Play are ny Kro to -
szyn. 

OPRAC. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Krotoszyńsko-ostrowski pojedynek
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W po przed ni week end w kro to szyń -
skim Cen trum Bi lar do wym Bi la od -
by ły się V Otwar te Mi strzo stwa Kro -
to szy na w Ste el Dar ta. Zwy cięz cą zo -
stał Se ba stian Stey er.

Za wo dy zor ga ni zo wa ne przez Sto wa -
rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga Dar ta by ły
po dzie lo ne na dwie czę ści. W pią tek ro ze -
gra no tur niej par, z ko lei w so bo tę za wod -
ni cy przy stą pi li do ry wa li za cji in dy wi du -
al nej. W pierw szym dniu do zma gań sta -
nę ło 14 du etów. Zwy cięz ca mi oka za li się
Sła wo mir Ol szew ski i Kon rad Paw łow ski,

któ rzy wy gra li w fi na le z Ka ro lem Mar -
cin kow skim i Wło dzi mie rzem Skal skim.
Trze cie miej sce ex aequo za ję li Da riusz
Obaj tek i Sła wo mir Ol grzy mek oraz Da -
niel Mac kie wicz i Ma ciej Łu czak.

W so bo tę przy szedł czas na ry wa li za -
cję in dy wi du al ną. W szran ki sta nę ło 29
za wod ni ków. Po kil ku go dzin nych zma ga -
niach do fi na łu awan so wa li Mi ko łaj Czaj -
ka oraz Se ba stian Stey er, któ ry przy je chał
na tur niej aż z Kę dzie rzy na -Koź la.
Po emo cjo nu ją cej wal ce zwy cię żył S. Stey -
er. Na trze ciej lo ka cie upla so wa li się Mar -
cin Kmie ciak i Sła wo mir Ol szew ski. 

War to przy po mnieć, że S. Stey er jest
jed nym z naj lep szych pro fe sjo nal nych
gra czy w na szym kra ju. W swo jej ka rie rze
do szedł m. in. do pół fi na łu pod czas BDO -
World Tro phy, wy stą pił na mi strzo -
stwach świa ta czy World Ma sters. Re gu -
lar nie star tu je rów nież w pre sti żo wych
za wo dach eu ro pej skich. 

W tur nie ju ko biet wzię ły udział czte -
ry pa nie, któ re wal czy ły sys te mem każ da
z każ dą. Trium fo wa ła Da nu ta Paw lic ka,

któ ra po ko na ła Elż bie tę Łu czak. Na ko lej -
nych miej scach upla so wa ły się Ka ta rzy na
Kor da la i Mar ty na Ma tu szew ska. 

– Chciał bym po dzię ko wać In ter -
mar che Kro to szyn za przy go to wa nie po -
czę stun ku dla uczest ni ków, a tak że fun -
da to rom na gród – fir mom TA SO MIX,
SKA -MET Wło dzi mierz Skal ski, Eu ro -
pork Mar cin Dą brow ski, Biu ro Ra chun -
ko we Ju sty na Mar cin kow ska, Me blex -
-Ra wicz, Fach -Stol, Bi la Kro to szyn, a tak -

że Urzę do wi Miej skie mu w Kro to szy -
nie – po wie dział Prze my sław Paw lic ki,
pre zes Sto wa rzy sze nia Kro to szyń ska Li ga
Dar ta. (LE NA)
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