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Na swo im pro fi lu fa ce bo oko wym fir -
ma Max -Pol zor ga ni zo wa ła wa ka cyj -
ny kon kurs. W mi nio ny pią tek w sie -
dzi bie or ga ni za to ra mia ło miej sce
uro czy ste wrę cze nie na gród lau re -
atom za ba wy. 

Aby wziąć udział w kon kur sie, na le -
ża ło w ko men ta rzu pod po stem kon kur -
so wym do dać zdję cie przed sta wia ją ce let -
nie za ję cia naj młod szych. Do wy gra nia
by ły bar dzo cie ka we na gro dy. 

Lau re aci zo sta li wy ło nie ni na pod sta -
wie licz by po lu bień po szcze gól nych
zdjęć. Naj wię cej „laj ków” zdo by ła fo to gra -

fia Mag da le ny Wą siew skiej. Dru gie miej -
sce za ję ła Na ta lia Fi li piak, a na trze ciej lo -
ka cie upla so wa ła się Ho no ra ta Au gu sty -
niak. Ko lej ne miej sca przy pa dły Rok sa nie
Kaj, Re na cie Kacz ma rek i Mo ni ce Ko bier -
skiej. 

W pią tek w Max -Po lu od by ło się pod -
su mo wa nie kon kur su. Choć nie wszyst -
kim lau re atom uda ło się przy być do Kro -
to szy na, to każ dy z uczest ni ków cie szył
się z wy gra nej. Głów na na gro da, czy li ro -
dzin na se sja zdję cio wa, któ rą wy gra ła
Mag da le na Wą siew ska, zo sta ła prze ka za -
na na li cy ta cję na rzecz Ha ni Łącz kow -
skiej. (LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni

Podłu gim, bo po nad mie sięcz nym ocze ki -
wa niu w śro dę, 12 sierp nia, ogło szo ne zo -
sta ły wy ni ki te go rocz nych ma tur. Za sko -
cze niem dla wie lu by ła licz ba nie zda nych
eg za mi nów. Z pew no ścią nie ba ga tel ny
wpływ na to mia ła epi de mia ko ro na wi ru -
sa i ogra ni cze nia z tym zwią za ne. 

W tym ro ku do ma tu ry przy stą pi -
ło 259 272 abi tu rien tów. Spo śród nich 74
pro cent mo że spać spo koj nie, gdyż wy -
kształ ce nie śred nie ma już w kie sze -
ni. 44 638 ab sol wen tów szkół po nad pod -
sta wo wych (czy li17,2%), któ rym wczerw -
cu po wi nę ła się no ga, bę dzie mo gło po -
now nie zda wać już we wrze śniu. Pra wo to
przy słu gu je tym, któ rzy nie zda li z jed ne go
przed mio tu. Resz ta, czy li 22 800 ab sol -
wen tów, któ rzy ob la li wię cej niż je den eg za -
min, po praw ki bę dzie mia ła do pie ro
w przy szłym ro ku. Zda wal ność z po dzia -
łem na typ szko ły pre zen tu je się na stę pu ją -
co: li cea – 81,8%, tech ni ka – 62,2%. 

– Wy ni ki natym eta pie wna szej szko -
le są gor sze niż rok te mu. Zda wal ność wy -
szła na po zio mie 78%. Pa ra dok sal nie ten
wskaź nik mo że się jed nak po lep szyć,
gdyż 24 uczniów (z 28) ma szan sę po pra -
wić się już8 wrze śnia. To ci, któ rzy nie zda -
li tyl ko jed ne go eg za mi nu.I je stem prze ko -
na ny, że tak bę dzie. Za tem po cze kaj -
my – ko men tu je Ro man Olej nik, dy rek tor

Ze spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych nr 2
wKro to szy nie. 

– W na szej szko le ma my 58% zda -
nych eg za mi nów, anie zda nych10%. Zko -
lei 32% to gru pa ab sol wen tów z pra wem
dopo praw ki. Wy ni ki są słab sze niż wubie -
głym ro ku, ale my ślę, że przy czy ny te go sta -
nu rze czy są wszyst kim zna ne. Naj bar dziej
istot ny mo ment, kie dy ucznio wie po wta -
rza ją ma te riał i wła ści wie za po zna ją się
z prób ny mi ar ku sza mi eg za mi na cyj ny mi,
zo stał im za bra ny przez oko licz no ści spo -
wo do wa ne epi de mią. Pod su mo wu -
jąc – bio rąc pouwa gę sy tu ację pan de micz -
ną, je ste śmy zwy ni ków za do wo le ni, ale żal
nam uczniów z te go rocz ni ka, ja ko że mu -
sie li zda wać ma tu rę wtak trud nej inie spo -
ty ka nej do tąd sy tu acji – oznaj mia Mi ro sła -
wa Ci chow las, dy rek tor Ze spo łu Szkół Po -
nad pod sta wo wych nr1 wKro to szy nie.

– Wli ceum mie li śmy93,6% zda nych
eg za mi nów. W po rów na niu do śred niej
kra jo wej i wo je wódz kiej ma my więc bar -
dzo do brą zda wal ność. Sie dem osób ma
jesz cze moż li wość po praw ki. Wy ni ki
kształ tu ją się nata kim po zio mie jak wubie -
głym ro ku –mó wi zko lei Elż bie ta Płó cien -
nik, dy rek tor Li ceum Ogól no kształ cą ce go
wKro to szy nie. 

Peł ne wy ni ki te go rocz nych ma tur,
a więc obej mu ją ce wrze śnio we po praw ki,
po zna my30 wrze śnia. (MIK)

EDUKACJA

Matura w cieniu pandemii
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W ostat nim cza sie w Pol sce no tu je
się nie co mniej sze licz by za cho ro -
wań na CO VID -19, ale jed nak każ de -
go dnia jest ich mi ni mum 500.
W za leż no ści od ich lo ka li za cji rząd
wpro wa dza tzw. czer wo ne i żół te
stre fy na te re nie kra ju. W po wie cie
kro to szyń skim na szczę ście sy tu -
acja jest do bra.

Przy po mnij my, że w nie dzie lę, 9
sierp nia, po trzech ty go dniach bez no -
wych przy pad ków za ra że nia, stwier dzo -

no na na szym te re nie trzy za ka że nia ko ro -
na wi ru sem. Ko lej ne sie dem dni nie przy -
nio sło no wych przy pad ków. Do pie ro
w po nie dzia łek, 17 sierp nia, Wiel ko pol -
ski Urząd Wo je wódz ki po in for mo wał
o jed nej oso bie, u któ rej wy kry to ko ro na -
wi rus. Jest to 57-let nia ko bie ta, prze by wa
obec nie w do mo wej izo la cji. 

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia -
łek, 17 sierp nia, go dzi na 12.00) w po wie -
cie kro to szyń skim od no to wa no 291 przy -
pad ków za ka że nia, 32 oso by zmar ły, wy -
zdro wia ło po nad 250. 

W ca łym kra ju do tej po ry za ra że nie
wi ru sem SARS -CoV -2 stwier dzo no
u 57 279 osób, zmar ło 1885, a wy le czo -
nych jest już 39 359. 

Pa mię taj my tak że, iż w ostat nich
dwóch ty go dniach wzmo gły się kon -
tro le po li cji i służb sa ni tar nych, któ re
spraw dza ją, czy lu dzie prze strze ga ją
obo wiąz ku no sze nia ma se czek w miej -
scach, gdzie jest to ko niecz ne, czy li
w skle pach i w ko mu ni ka cji pu blicz -
nej. Po nad to funk cjo na riu sze przy po -
mi na ją o ko niecz no ści za cho wa nia dy -

stan su spo łecz ne go i in nych za sad bez -
pie czeń stwa.

W związ ku z sierp nio wy mi wy da rze -
nia mi ple ne ro wy mi w Kro to szy nie bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek, za chę ca jąc
miesz kań ców do udzia łu w tych im pre -
zach, jed no cze śnie za ape lo wał o za cho wa -
nie dy stan su spo łecz ne go (1,5 me tra)
lub – gdy to nie jest moż li we – za kła da -
nie ma se czek ochron nych. – Wie rzę, że
wszy scy za cho wa my się od po wie dzial -
nie! Wie rzę, że tak dłu go wy cze ki wa ne
im pre zy i uro czy sto ści prze bie gną w spo -
sób bez piecz ny i że nic nie za kłó ci nam ra -
do ści z uczest nic twa – za ko mu ni ko wał
bur mistrz Kro to szy na.

(AN KA)

PANDEMIA
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Dru gi week end sierp nia ob fi to wał
w wy pad ki na dro gach na sze go po -
wia tu. W wy ni ku tych zda rzeń sie -
dem osób zo sta ło po szko do wa nych. 

8 sierp nia póź nym po po łu dniem
na uli cy Sien kie wi cza w Kro to szy nie do -
szło do zde rze nia mo to cy kla z ro we rzy stą.
Na ak cję skie ro wa no stra ża ków z miej sco -
wej Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
i z jed nost ki OSP. Gdy ci do tar li na miej -
sce, Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go
udzie lał po mo cy po szko do wa nej nie let -
niej oso bie. Ruch na dro dze za bez pie cza li
funk cjo na riu sze po li cji. Dziec ko zo sta ło
prze trans por to wa ne do Szpi tal ne go Od -
dzia łu Ra tun ko we go. Stra ża cy prze mie -
ści li uszko dzo ne jed no śla dy po za jezd nię
oraz usu nę li wy cie ki pły nów eks plo ata -
cyj nych.

Nie mal w tym sa mym cza sie na tra sie
Szy ma nów -Sta ra Ob ra (gmi na Koź min
Wlkp.) sa mo chód oso bo wy wy padł z dro -
gi i za trzy mał się na po bli skim po lu ku ku -
ry dzy. We wnątrz uszko dzo ne go po jaz du
znaj do wa ła się oso ba po szko do wa na, któ -
rej po mo cy udzie lał ra tow nik me dycz ny.
Trzech po zo sta łych uczest ni ków zda rze -
nia opu ści ło sa mo chód sa mo dziel nie, lecz
od nio sło ob ra że nia wy ma ga ją ce in ter -
wen cji służb me dycz nych. Stra ża cy z Kro -
to szy na i oko licz nych jed no stek OSP
wspar li dzia ła nia służb me dycz nych w za -
kre sie ewa ku acji oso by po szko do wa nej
z sa mo cho du. W uszko dzo nym au cie
odłą czy li aku mu la tor. De cy zją kie row ni -
ka Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go
wszy scy uczest ni cy zda rze nia zo sta li

prze wie zie ni do Szpi tal ne go Od dzia łu
Ra tun ko we go w ce lu dal szej dia gno sty ki.
Do cza su za koń cze nia po li cyj nych czyn -
no ści do cho dze nio wych stra ża cy oświe tli -
li miej sce wy pad ku. 

Na za jutrz wcze snym ran kiem do ko -
lej ne go zda rze nia do szło na dro dze kra jo -
wej nu mer 36, mię dzy Ko by li nem a Wy -
ga no wem, nie da le ko prze jaz du ko le jo we -
go. Sa mo chód oso bo wy ude rzył w przy -
droż ne drze wo. Do dzia łań za dys po no wa -
no po dwa za stę py z JRG w Kro to szy nie
i OSP w Ko by li nie. W wy pad ku bra ły
udział dwie oso by, któ re w mo men cie
przy by cia stra ża ków by ły pod opie ką Ze -
spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go. W roz -
bi tym po jeź dzie po ja wił się ogień, lecz
świad ko wie sku tecz nie zli kwi do wa li za -
gro że nie pod ręcz nym sprzę tem ga śni -
czym.

Stra ża cy odłą czy li aku mu la tor
w uszko dzo nym sa mo cho dzie, a po za -
koń cze niu po li cyj nych czyn no ści do cho -
dze nio wych usu nę li z jezd ni ele men ty ka -
ro se rii oraz pły ny eks plo ata cyj ne. Uczest -
ni ków zda rze nia prze wie zio no do szpi ta -
la ce lem dal szej dia gno sty ki. 

– Okres wa ka cyj ny po wi nien ko ja -
rzyć się wy łącz nie z po zy tyw ny mi wspo -
mnie nia mi, jed nak cza sem by wa ina czej.
Sta ty sty ka wy pad ków oraz osób po szko -
do wa nych w zda rze niach sta le ro śnie. Pa -
mię taj my, że bez pie czeń stwo w ru chu
dro go wym za le ży przede wszyst kim
od nas sa mych. Wol niej zna czy bez piecz -
niej! – pod kre śla st. asp. Ma te usz Dy mar -
ski z KP PSP w Kro to szy nie.

(AN KA)

NA DROGACH

Siedem osób poszkodowanych
w trzech wypadkach

Mł. bryg. To masz Po lak, któ re mu
tym cza so wo po wie rzo no peł nie nie
obo wiąz ków służ bo wych kie row ni ka
Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie, zo -
stał ofi cjal nie po wo ła ny na sta no wi -
sko ko men dan ta po wia to we go PSP. 

12 sierp nia uro czy ste go wrę cze nia
ak tu w Ko men dzie Wo je wódz kiej PSP
w Po zna niu do ko nał wiel ko pol ski ko -
men dant st. bryg. Da riusz Mat czak,
w obec no ści za stęp cy, bryg. Ja ro sła wa Za -
mel czy ka.

Mł. bryg. mgr inż. To masz Po lak uro -
dził się w 1980 ro ku w Ję drze jo wie.
Po ukoń cze niu w 2001 ro ku Szko ły Aspi -
ran tów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kra ko wie za wo do wą służ bę roz po czął
w Ko men dzie Miej skiej PSP w Szcze ci nie
na sta no wi sku do wód cy za stę pu. Już
w ro ku 2002 za czął etap kształ ce nia
w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej
w War sza wie. Ty tuł in ży nie ra po żar nic -
twa na Wy dzia le In ży nie rii Bez pie czeń -
stwa Po ża ro we go uzy skał ja ko funk cjo na -
riusz Ko men dy Wo je wódz kiej PSP
w Kiel cach, gdzie od 2004 ro ku zaj mo wał
ko lej no sta no wi ska st. in spek to ra w wy -
dzia le kadr, or ga ni za cji i nad zo ru, st. spe -
cja li sty ds. bhp i obron nych oraz peł no -

moc ni ka ds. ochro ny in for ma cji nie jaw -
nych. 

Po ukoń cze niu w 2006 ro ku SGSP
roz po czął stu dia ma gi ster skie na Aka de -
mii Fi nan sów w War sza wie na kie run ku
fi nan so wa nie ra tow nic twa. W 2010 ro ku
prze niósł do Ko men dy Wo je wódz kiej
PSP w Po zna niu, gdzie pia sto wał sta no wi -
ska st. spe cja li sty, gł. spe cja li sty ds. bhp,
obron nych i ochro ny in fra struk tu ry kry -
tycz nej oraz peł no moc ni ka ds. ochro ny
in for ma cji nie jaw nych.

W sierp niu 2017 ro ku zo stał prze -
nie sio ny do Ko men dy Miej skiej PSP
w Ka li szu na sta no wi sko na czel ni ka wy -
dzia łu ope ra cyj no -szko le nio we go. W cza -

sie służ by da lej sys te ma tycz nie pod no sił
swo je kwa li fi ka cje, koń cząc stu dia po dy -
plo mo we na Wyż szej Szko le Eko no mii
i Pra wa w Kiel cach na kie run ku bez pie -
czeń stwo i hi gie na pra cy oraz stu dia dla
ka dry kie row ni czej PSP na Uni wer sy te cie
Eko no micz nym w Po zna niu na kie run ku
go spo da ro wa nie za so ba mi. W la -
tach 2018-2020, na pod sta wie de cy zji
ko men dan ta głów ne go PSP, brał udział
w pra cach ze spo łu po wo ła ne go do opra -
co wa nia pro jek tu no we go roz po rzą dze nia
MSWiA w spra wie bez pie czeń stwa i wa -
run ków służ by stra ża ków Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej.

OPRAC. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Uroczyste powołanie komendanta

Przed kil ko ma dnia mi roz po czął się
re mont chod ni ków na uli cy Łu ka sze -
wi cza w Ko by li nie. Pra ce ma ją się
za koń czyć jesz cze w tym mie sią cu.

Za da nie to wpro wa dzo no do te go -
rocz ne go bu dże tu gmi ny na wnio sek rad -
ne go An drze ja Mać ko wia ka. Koszt in we -
sty cji wy nie sie 68 871,62 zł. W mi nio -
nym ty go dniu wy ko ry to wa no miej sca
na no we chod ni ki i uło żo ne zo sta ły kra -
węż ni ki. Po zre ali zo wa niu za da nia obie
stro ny uli cy Łu ka sze wi cza bę dą się pre -
zen to wać zde cy do wa nie le piej. (MIK)

KOBYLIN

Remont na ulicy Łukaszewicza
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Kro to szyń skie pły wal nie, za rów no ta
od kry ta przy ul. Ks. S. Ogro dow skie go,
jak i kry ta przy ul. Mah le, są dziś bez -
piecz ny mi punk ta mi na ma pie Kro to -
szy na. Pre zes CSiR Wod nik, To masz Ni -
cie jew ski, pod kre śla, iż jest to efekt do -
sko na łej pra cy ca łej za ło gi, po łą czo nej
z od po wie dzial no ścią miesz kań ców.

Jest to szcze gól ne istot ne od24 lip ca,
kie dy to zo sta ły znie sio ne li mi ty do ty czą -
ce prze by wa nia lu dzi na pły wal ni od kry -
tej. Te raz miesz kań cy, wy ko rzy stu jąc
pięk ną, sło necz ną po go dę i upal ne la to,
przy by wa ją tłum nie na kro to szyń ski ba -
sen. Na obiek cie mo że prze by wać mnó -
stwo osób, a nie je dy nie 150
lub 250. – Za pew niam jed nak, że kwe -
stia bez pie czeń stwa po zo sta ła prio ry te -
tem. Obo wią zu je za cho wa nie od le gło -
ści1,5 me tra mię dzy oso ba mi, co nie do -
ty czy ro dzin – tłu ma czy T. Ni cie jew ski. 

Po za tym przed wej ściem na obiekt
trze ba pod dać się obo wiąz ko wej de zyn -
fek cji rąk, a wcho dząc, każ dy mu si mieć
za sło nię te usta inos. Zresz tą otych za sa -
dach, jak wspo mi na szef CSiR Wod nik,
ma ją obo wią zek przy po mi nać wszy scy
pra cow ni cy, gdy wy ma ga te go sy tu acja.
Pre zes jed nak przy zna je, iż ta kie in ter -

wen cje nie są zja wi skiem czę -
stym. – Chcę w tym miej scu do ce nić
zwłasz cza oso by star sze. Wy ka zu ją się
bo wiem od po wie dzial no ścią oraz roz -
wa gą, da jąc do bre wzor ce za cho wań in -
nym prze by wa ją cym tam oso -
bom – stwier dza pre zes Wod ni ka. Jak
do da je, nie co go rzej wy glą da to z przed -
sta wi cie la mi mło de go po ko le nia.
W nich bu zu ją nie spo ży te si ły oraz ad -
re na li na. Są przez to bar dziej skłon ni
do nie po słu szeń stwa i nie prze strze ga -
nia za sad. – W tym ro ku jed nak i mło -

de oso by wy ka zu ją się więk szą od po -
wie dzial no ścią za sie bie i in nych – za -
zna cza T. Ni cie jew ski.

Jak za tem wy glą da kwe stia fre -
kwen cji w tym se zo nie na ba se nie
przy ul. Ogro dow skie go? Nie ma ta kie -
go ob ło że nia jak w ze szłym ro ku, choć
ge ne ral nie sy tu acja nie przed sta wia się
tra gicz nie. Wska zu ją na to da ne.
Wpraw dzie w czerw cu spa dek był zna -
czą cy (11 575 w 2019 / 1598 w 2020),
jed nak pa mię tać trze ba, iż ba se ny, wraz
zki na mi, klu ba mi fit ness oraz te atra mi,

zo sta ły otwar te do pie ro 12 czerw ca,
a i wte dy był wy zna czo ny sztyw ny li -
mit. Po nad to po go da rów nież nie roz -
piesz cza ła i nie za chę ca ła do re lak su
na ba se nie. 

Ana li zu jąc jed nak okres 1-11 sierp -
nia, moż na za uwa żyć, że pro cen to wy
spa dek nie jest aż tak du ży:
w 2019 – 5918 / 2020 – 4430. Lu dzie
do ce nia ją co raz więk szą ga mę atrak cji
na tym obiek cie. W tym ro ku, oprócz
bi ją ce go re kor dy po pu lar no ści wod ne -
go to ru prze szkód, któ ry znaj du je się
na du żym ba se nie, do szedł tak że sło -
nik, czy li atrak cja dla naj młod szych.

Trud niej sza sy tu acja jest na ba se nie
kry tym. Nie rzad ko zda rza się tam, iż

jed ne mu pły wa ko wi przy pa da do dys -
po zy cji ca ły tor. – Dla te go ze stro ny
miesz kań ców sły szę gło sy, iż z ich per -
spek ty wy sy tu acja jest ide al na. Ina czej
pa trzy my na to my, ja ko za rząd cy
obiek tu. Eko no mia jest nie ubła ga na,
a kosz ty utrzy ma nia np. wo dy w da -
nych pa ra me trach na sta łym po zio -
mie – za uwa ża T. Ni cie jew ski.

Mi mo te go wła dze speł nia ją wy śru -
bo wa ne wy mo gi do ty czą ce ra tow ni -
ków. Na otwar tym obiek cie za wsze jest
ich przy naj mniej pię ciu, nie rzad ko sze -
ściu. W bu dyn ku przy ul. Mah le po -
rząd ku i bez pie czeń stwa strze że za wsze
trzech ra tow ni ków. Nie po zo sta je więc
nic in ne go, jak za pro sić do ko rzy sta nia
z do bro dziejstw obu ba se nów. Pa mię -
tać na le ży, iż pły wal nia przy ul. Ogro -
dow skie go czyn na bę dzie do koń ca wa -
ka cji lub – je śli wa run ki at mos fe rycz ne
na to po zwo lą – ty dzień dłu żej. 

Koszt bi le tu nor mal ne go
do godz. 15.30 wy no si 10 zł,
a od 15.30 – 7 zł. Ce ny bi le tu ulgo we -
go, przy słu gu ją ce go uczniom, stu den -
tom, eme ry tom, ren ci stom, to 8 i 6 zł.
Nie peł no spraw ni w ka sie uisz cza ją
opła tę w wy so ko ści 3 zł. Dzie ci do lat 7
i oso by po wy żej 70. ro ku ży cia wcho -
dzą na te ren ba se nu bez płat nie. Dla
klien tów moż li we są za ku py kar ne tów.
Po sia da ją cy Kar tę Du żej Ro dzi ny ma ją
pra wo do 10-pro cen to wej zniż ki.

PA WEŁ KRA WUL SKI

REKREACJA

Bezpieczeństwo na basenie to priorytet

W upalne dni z basenu korzysta wielu mieszkańców Krotoszyna.

- Kwestia bezpieczeństwa 
jest dla nas priorytetem

– zapewnia T. Nieciejewski.



W so bo tę, 15 sierp nia, ob cho dzi li śmy
set ną rocz ni cę Bi twy War szaw skiej.
W na szym po wie cie w miej scach pa -
mię ci skła da no sym bo licz ne wią zan ki
kwia tów. De le ga cje władz sa mo rzą do -
wych, sto wa rzy szeń, par tii po li tycz nych,
mło dzie ży szkol nej w ten spo sób zło ży -
ły hołd bo ha te rom tam tych cza sów.

W sa mo po łu dnie 15 sierp nia de le ga cje
władz po wia to wych i gmin nych, or ga ni za cji
po li tycz nych, spo łecz nych oraz mło dzie ży
szkol nej zło ży ły wią zan ki kwia tów przy Igli -
cy 2 Puł ku Strzel ców – 56 Puł ku Pie cho ty
Wlkp. na kro to szyń skim cmen ta rzu (kwa -
te ra woj sko wa). O tej sa mej po rze po dob na
uro czy stość od by ła się przy po mni ku Wol -
no ści w Koź mi nie Wlkp. 

Z ko lei przed sta wi cie ko by liń skie go sa -
mo rzą du zło ży li kwia ty i za pa li li znicz
przy po mni ku po świę co nym Po le głym i Po -
mor do wa nym. Co ro ku, przy oka zji co rocz -
ne go Bie gu im. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie -
go, skła da ne by ły też wią zan ki kwia tów
przy pa miąt ko wej ta bli cy na ra tu szu oraz
na gro bie Mie czy sła wa Gier da la w Smo li -

cach. Tym ra zem bieg, z po wo du sy tu acji epi -
de micz nej, się nie od był, ale tra dy cji sta ło się
za dość ide le ga cje uda ły się tak że wte miej sca. 

Zini cja ty wy rad nych po wia to wych Pra -
wa i Spra wie dli wo ści w Ba zy li ce Mniej szej
pw. Św. Ja na Chrzci cie la w Kro to szy nie od -
pra wio na zo sta ła Msza św. dzięk czyn na
z oka zji 100-le cia Bi twy War szaw skiej
oraz 40-le cia po wsta nia NSZZ „So li dar -
ność”. Po niej od by ło się uro czy ste po świę ce -
nie obe li sku, ufun do wa ne go przez człon -

ków i sym pa ty ków PiS, w 10. rocz ni cę tra -
gicz nej śmier ci w ka ta stro fie smo leń skiej 96
osób, w tym pre zy den ta Le cha Ka czyń skie -
go i je go mał żon ki. Rad ny Grze gorz Król od -
czy tał list od pre zy den ta An drze ja Du dy,
a mi ni ster Jan Dzie dzi czak list od pre mie ra
Ma te usza Mo ra wiec kie go, któ re skie ro wa ne
by ły do or ga ni za to rów i uczest ni ków uro -
czy sto ści. Przy obe li sku zło żo no wią zan ki
kwia tów. 

Kro to szyń scy związ kow cy i rad ni PiS
zło ży li tak że kwia ty przy ta bli cy po świę co -
nej pa tro no wi NSZZ „So li dar ność”, ks. Je -
rze mu Po pie łusz ce, znaj du ją cej się na ze -
wnątrz Ko ścio ła pw. Św. An drze ja Bo bo li
w Kro to szy nie.

Bi twa war szaw ska, zwa na po wszech nie
Cu dem nad Wi słą, by ła de cy du ją cym mo -
men tem woj ny pol sko -bol sze wic kiej, trwa -
ją cej od 1919 do 1921 ro ku. W re zul ta -
cie II Rzecz po spo li tej uda ło się za cho wać
nie pod le głość oraz uda rem nić roz prze strze -
nie nie się na za chód Eu ro py re wo lu cji ko -
mu ni stycz nej. 

W bi twie war szaw skiej bra ło udział,
we dług sza cun ków, od 113 do 123 tys. żoł -
nie rzy po stro nie pol skiej i 104-114 tys.
po stro nie bol sze wi ków. Klu czo wą ro lę
w roz strzy gnię ciu te go star cia ode grał ma -
newr Woj ska Pol skie go znad Wie prza 16
sierp nia, któ ry oskrzy dlił si ły Fron tu Za -
chod nie go Ar mii Czer wo nej, przy jed no -
cze snym zwią za niu sił bol sze wic kich
na przed po lach War sza wy.

War to pa mię tać, że za rów no w sa mej
bi twie, jak iwca łej woj nie wiel kie za słu gi po -
ło ży ły puł ki z Wiel ko pol ski, mię dzy in ny mi
zło żo ny z kro to szyń skich od dzia łów 12.
Pułk Strzel ców Wiel ko pol skich (póź niej -
szy 70. Pułk Pie cho ty z Ple sze wa) oraz sta -
cjo nu ją cy od1921 r. wKro to szy nie56. Pułk
Pie cho ty Wiel ko pol skiej (wcze śniej 2. Pułk
Strzel ców Wiel ko pol skich). Po za koń cze niu
zwy cię skie go po wsta nia wiel ko pol skie go

z od dzia łów po wstań czych utwo rzo no puł -
ki strzel ców wiel ko pol skich i prze rzu co no je
na Kre sy Wschod nie, gdzie od 1919 r. mia -
ły miej sce star cia m. in. z bol sze wi ka mi. 2
Pułk Strzel ców Wiel ko pol skich zo stał skie -

ro wa ny do Bo bruj ska, a na stęp nie, już ja -
ko 56. Pułk Pie cho ty Wiel ko pol skiej, prze -
by wał i wal czył nad Be re zy ną i Pty czą. W bi -
twie war szaw skiej póź niej szy kro to szyń ski
pułk wcho dził w skład 14. Dy wi zji Pie cho ty
i zna lazł się na le wym skrzy dle gru py ude -
rze nio wej znad Wie prza. Pod czas ma new ru
oskrzy dla ją ce go Ar mię Czer wo ną pułk
szedł przez Klet ni cę, Ko bu zy, Ła skrzew
i wziął udział w krwa wych wal kach o Koł -
biel pod Miń skiem Ma zo wiec kim. Na stęp -
nie przez miej sco wo ści Nur, Czy żew i Za -
mbrów do tarł – 24 sierp nia – do gra ni cy
Prus Wschod nich i zo stał prze trans por to -
wa ny do Brze ścia Li tew skie go. Stam tąd żoł -
nie rze ru szy li do wal ki pod Ko bry niem, La -
sko wem. 17 wrze śnia, po cięż kim star ciu,
od nie śli zwy cię stwo w re jo nie Be re zy i Bo -
sia cza, zdo by wa jąc Ba ra no wi cze, Snów
i – prze mie rza jąc trakt miń ski – sfor so wa li

rze kę Ptycz. 15 paź dzier ni ka – wraz z 55.
puł kiem – za ję li Mińsk, z któ re go po za war -
ciu ro zej mu wy ru szy li przez Stołp ce wre jon
Mi ru, a na stęp nie do Nie świe ża.

(AN KA)
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POWIAT

W setną rocznicę wielkiej Bitwy Warszawskiej

W sobotę na krotoszyńskim cmentarzu złożono symboliczne 
wiązanki kwiatów, by upamiętnić zwycięską Bitwę Warszawską. 

Jak co roku przedstawiciele kobylińskiego samorządu złożyli 
wiązankę kwiatów również na grobie Mieczysława Gierdala w Smolicach.

W Bazylice Mniejszej pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie 
odprawiona została Msza św. dziękczynna. 
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W po nie dzia łek, 10 sierp nia, stra ża -
cy z Ko men dy Po wia to wej PSP
w Kro to szy nie prze pro wa dzi li roz po -
zna nie ope ra cyj ne obo zu har cer skie -
go w Sta ni cy Bu czy na He le no pol. 

Głów nym ce lem wi zy ty stra ża ków
by ła we ry fi ka cja wa run ków bez pie czeń -
stwa na te re nie obo zu oraz sta nu przy go -
to wa nia ka dry i uczest ni ków na wy pa dek
po ten cjal nych za gro żeń. Po za po zna niu
się z funk cjo no wa niem le śne go obo zo wi -
ska spraw dzo ne zo sta ły rów nież spo so by
mo ni to ro wa nia za gro żeń, wy zna czo ne

miej sca ewa ku acji, dro gi do jaz do we, a tak -
że moż li wo ści na wią zy wa nia łącz no ści ze
służ ba mi ra tun ko wy mi. Po nad to, w ra -

mach ak cji „Krę ci mnie bez pie czeń stwo”
Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad -
mi ni stra cji, stra ża cy prze pro wa dzi li po ga -
dan kę na te mat bez pie czeń stwa w okre sie
wa ka cyj nym, do sto so wa ną do naj młod szej
gru py słu cha czy. OPRAC. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Strażacy na obozie harcerskim

Na strzel ni cy Kro to szyń skie go Brac -
twa Kur ko we go od by ły się za wo dy
strze lec kie. Ry wa li zo wa no w pię ciu
kon ku ren cjach. 

W strze la niu do ku ra trium fo wał
Bar tosz Mar ci szew ski, wy prze dza jąc
Fran cisz ka Li sia ka i Pio tra Roż ko.
W strze la niu do tar czy spon so ro wa nej

naj lep szy był Ja ro sław Wojt czak, a za nim
upla so wa li się Se we ryn Ro sa i Ali na Ste -
fań ska. W tar czy to wa rzy skiej pierw szy
był Ma ciej Bła że jew ski, dru ga lo ka ta przy -
pa dła A. Ste fań skiej, a trze cie miej sce za jął
Da niel Ćwir ko.

W ry wa li za cji o Prze chod ni Ryn graf
Św. Se ba stia na zwy cię żył Ja nusz No wak,
a na ko lej nych po zy cjach zna leź li się J.
Wojt czak i Ma rian Wło sik. Z ko lei Prze -
chod ni Pu char Pa mię ci Je rze go Piotr kow -
skie go zdo by ła A. Ste fań ska, któ ra wy -
prze dzi ła J. Wojt cza ka i J. No wa ka. 

Im pre za prze bie ga ła w ser decz nej at -
mos fe rze, a po zma ga niach strze lec kich
prze wi dzia no po czę stu nek dla uczest ni -
ków i go ści. (MIK)

KROTOSZYN

Strzelanie braci kurkowych 

Strój pa na mło de go jest rów nie waż -
ny jak suk nia ślub na je go wy bran ki.
Naj czę ściej wy bie ra ny jest gar ni tur.
Na co zwró cić uwa gę przy je go za ku -
pie i co zro bić z nim po we se lu, aby
nie zaj mo wał nam miej sca w sza fie?

Wśród ko lo rów gar ni tu rów do tej po -
ry prym wio dła kla sycz na czerń, jed nak że
pa no wie co raz chęt niej wy bie ra ją róż ne
od cie nie gra na tu. Po za ko lo rem klu czo wą
ro lę od gry wa krój. To od nie go za le ży koń -
co wy efekt sty li za cji. Ślub ny gar ni tur po -
wi nien być przede wszyst kim do brze skro -

jo ny. Dzię ki te mu pod kre śli mę ską syl wet -
kę, jak rów nież ukry je ma łe nie do sko na ło -
ści, np. kil ka zbęd nych ki lo gra mów. 

Ko lej nym eta pem przy go to wań pa na
mło de go jest do bór do dat ków. Pierw -
szym punk tem jest ko szu la. Prym w mo -
dzie ślub nej wio dą te w ko lo rze bia łym
bądź kre mo wym. W tym miej scu na su wa
się ko lej ne py ta nie – mu cha czy kra wat?
Ten wy bór za le ży tyl ko i wy łącz nie
od pre fe ren cji pa na mło de go. War to jed -
nak pa mię tać, że mu cha wy da je się być
bar dziej ele ganc ka niż kra wat, któ ry ko ja -
rzy nam się ze stro jem biz ne so wym. Ide -
al ny du et do dat ków mu szą two rzyć bu ty
i pa sek – po win ny mieć ten sam ko lor
i być wy ko na ne z te go sa me go ma te ria łu.

W przy pad ku obu wia nie za po mi naj my
o kom for cie. 

Po ślu bie za sta na wia my się, co da lej
z na szym stro jem. Gar ni tur jest o ty le
uni wer sal ny, że mo że my go wy ko rzy stać
po now nie, przy in nej waż nej oka zji. Mu -
si my się nim tyl ko ide al nie za jąć tuż
po we se lu. Z po mo cą w tym mo men cie
przyj dzie nam Pral nia La gu na, z sie dzi bą
przy ul. 23 Stycz nia w Kro to szy nie. Ma
ona bo wiem w swo jej ofer cie nie tyl ko
pro fe sjo nal ne czysz cze nie gar ni tu rów, ale
i ko szul, kra wa tów i bu tów, któ re mo że -
my tak że pod dać re no wa cji. Kom plek so -
wa usłu ga po zwo li cie szyć się na szym
stro jem pod czas wie lu oka zji, nie tyl ko
w dniu ślu bu. OPRAC. (LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Idealny garnitur 
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Pra cow ni cy Mu zeum Re gio nal ne go
im. H. Ław ni cza ka nie usta ją w wy sił -
kach, by przy bli żyć uro ki swo jej pla ców -
ki miesz kań com. Obec nie hi tem są
krót kie fil mi ki, któ rych au to rem jest
Piotr Mi ko łaj czyk, dy rek tor in sty tu cji. 

Czas pan de mii to trud ny okres dla
za rząd ców pla có wek zaj mu ją cych się
sze ro ko po ję tą dzia łal no ścią kul tu ral -
ną. Do ty czy to tak że miej sco we go
mu zeum re gio nal ne go. Przez dłu gi
czas pla ców ka by ła za mknię ta i nie
mo gła pro wa dzić nor mal nej dzia łal -
no ści. Dzie ci i mło dzież w tym ro ku
nie od wie dza ły mu zeum, nie moż na
by ło prze pro wa dzić choć by cie szą -
cych się du żą po pu lar no ścią za jęć
na te mat zwy cza jów wiel ka noc nych.
Nie by ło też lek cji mu ze al nych. 

W ta kiej oto sy tu acji w gło wie dy -
rek to ra Pio tra Mi ko łaj czy ka za świ ta ła
myśl, by zmie nić spo sób dzia ła -
nia. – W mar cu, kie dy wy sła łem pod le -

głych mi pra cow ni ków na za le głe

urlo py, mia łem czas na my śle nie. Po -

sta no wi łem na gry wać fil my, w któ rych

przy bli żę z jed nej stro ny mo je mia sto

ro dzin ne, a z dru giej bę dę krze wić hi -

sto rię w spo sób po pu lar no nau ko -

wy – ob ja śnia P. Mi ko łaj czyk. 
Bodź cem do dzia ła nia by ło przy -

go to wa nie lek cji o zwy cza jach wiel ka -
noc nych. Oka za ło się to strza łem
w dzie siąt kę. Miesz kań cy bar dzo po zy -
tyw nie za re ago wa li na tę no wą ini cja ty -
wę. Dla te go dy rek tor mu zeum po sta -
no wił dzia łać da lej. Sam na uczył się
tech ni ki krę ce nia fil mów i umiesz cza -
nia ich na po pu lar nym ser wi sie in ter ne -
to wym YouTu be. Tak po wsta ły prze -

róż ne krót kie ob ra zy. Ich te ma ty ka jest
sze ro ka. Każ dy znaj dzie coś dla sie bie. 

Mi ło śni cy hi sto rii i walk zbroj -
nych mo gą przy po mnieć so bie naj -
waż niej sze star cia, któ re mia ły miej -
sce w naj bliż szej oko li cy, czy cie ka we
epi zo dy z hi sto rii Kro to szy na na prze -
strze ni dzie jów. Dla fa nów re gio na li -
sty ki przy go to wa no spa ce ry po daw -
nym Kro to szy nie. Każ dy z ma te ria -
łów po świę co ny jest jed nej z ar te rii
mia sta. Po my sło daw ca pre zen tu je za -
byt ki, a po przez sta re fo to gra fie przy -
bli ża ich hi sto rię. 

Te ma ty ka jest ob szer niej sza. Wi -
dzo wie mo gą on -li ne być świad ka mi
pre zen ta cji wy sta wy sta łej czy bo ga -
tych zbio rów mu zeum. W cza sie wa -
ka cji wzbo ga ci ła się li sta na zwa na bi -
blio tecz ką re gio nal ną. To zbiór po zy -
cji książ ko wych, któ re znaj du ją się
w mu zeum. P. Mi ko łaj czyk oma wia
m. in. po da nia i le gen dy z Zie mi Kro -
to szyń skiej. Tek sty są do dat ko wo opa -
trzo ne ilu stra cja mi wy ko na ny mi przez
miej sco wą na uczy ciel kę pla sty ki, Ka -
mi lę Ża ruk. In te re su ją cą po zy cją jest
pra ca An to nie go Kor sa ka, któ ry przy -
bli ża hi sto rię zbom bar do wa nia po cią -
gu ewa ku acyj ne go w Ko le. W pierw -
szej czę ści au tor oma wia za gad nie nia

pod sta wo we, a tak że na lot i przed sta -
wia dal sze lo sy bo ha te rów te go po cią -
gu. Na stęp nie pre zen to wa ne są li sty
ofiar po cią gu oraz wy kaz lu dzi, któ ry
prze ży li na lot. Są też re la cje i wspo -
mnie nia uczest ni ków te go wy da rze -
nia. Koń co we frag men ty do ty czą
dzia łań władz w kon tek ście upa mięt -
nie nia ofiar bom bar do wa nia. 

Oczkiem w gło wie dy rek to ra są
tzw. słu cho wi ska. To krót kie etiu dy na -
krę co ne wraz z ko le ga mi z kro to szyń -
skie go brac twa ry cer skie go. Wzmoc -
nio ne pod kła dem mu zycz nym, wzo ro -
wa ne są na daw nych słu cho wi skach
ra dio wych. Trzy zre ali zo wa ne do tej
po ry dzie ła cie szą się po pu lar no ścią
i es ty mą wśród in ter nau tów. Opo wia -
da ją o po cho dze niu na zwy mia sta,
stud ni kaź ni czy stud ni św. Mar ci -
na. – Rze czy wi ście, duch tych fil mi ków

jest mi naj bliż szy. Choć wy ma ga spo ro

pra cy, tak że od człon ków brac twa, ich

fi nał wy na gra dza wszel kie tru -

dy – oznaj mia P. Mi ko łaj czyk. Nic za -
tem dziw ne go, że dy rek tor za mie rza
wsta wiać cy klicz nie fil my na por tal
YouTu be i to z każ dej ka te go rii. Od li -
cza jed nak dni do mo men tu, w któ rym
wszyst ko wró ci do nor my i mu zeum
po now nie bę dzie tęt nić ży ciem. (PIK)

W mi nio ny pią tek w kro to szyń skiej
ko men dzie Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej mia ło miej sce ofi cjal ne wpro -
wa dze nie no we go za stęp cy ko men -
dan ta po wia to we go PSP. Sta no wi -
sko to ko men dant wo je wódz ki st.
bryg. Da riusz Mat czak po wie rzył
bryg. Mar ko wi Ka la ko wi.

Pod czas uro czy ste go spo tka nia ko -
men dant po wia to wy mł. bryg. To masz
Po lak po in for mo wał ze bra nych funk cjo -
na riu szy oraz pra cow ni ków cy wil nych
kro to szyń skiej ko men dy o po wo ła niu no -
we go za stęp cy oraz zło żył bryg. Mar ko wi
Ka la ko wi gra tu la cje i ży cze nia.

Bryg. mgr inż. Ma rek Ka lak uro dził
się w Kro to szy nie. Po ukoń cze niu w 1994
ro ku Szko ły Aspi ran tów Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w Po zna niu za wo do wą służ bę

roz po czął w Jed no st ce Ra tow ni czo -Ga -
śni czej PSP w Kro to szy nie na sta no wi sku
spe cja li sta -ra tow nik. Dwa la ta póź niej za -
czął kształ ce nie w Szko le Głów nej Służ by
Po żar ni czej w War sza wie. Ty tuł in ży nie ra
po żar nic twa na Wy dzia le In ży nie rii Bez -
pie czeń stwa Po ża ro we go uzy skał w 2000
ro ku, pra cu jąc już w KP PSP w Kro to szy -
nie na sta no wi sku kie row ni ka sek cji kwa -
ter mi strzow skiej. 

W 2004 ro ku ukoń czył stu dia ma gi -
ster skie na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra -
cji Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go. W tym
cza sie awan so wał na sta no wi sko na czel ni -
ka wy dzia łu kwa ter mi strzow skie go.
W 2014 ro ku ukoń czył stu dia dla ka dry
kie row ni czej PSP na Uni wer sy te cie Eko -
no micz nym w Po zna niu na kie run ku go -
spo da ro wa nie za so ba mi.

OPRAC. (AN KA)

MUZEUM

Postawili na nowoczesne środki wyrazu
STRAŻ POŻARNA

Nowy zastępca
komendanta powiatowego
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Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie,
po dob nie jak in ne jed nost ki, włą -
czył się w ob cho dy 40. rocz ni cy
po ro zu mień sierp nio wych, or ga ni -
zu jąc kon kurs pla stycz ny. Wy ni ki
ogło szo no 13 sierp nia.

Przy po mnij my, że cho dzi o czte ry
po ro zu mie nia, za war te przez wła dze
PRL -u z ko mi te ta mi straj ko wy mi, któ -
re za koń czy ły ak cję pro te sta cyj ną
w naj więk szych za kła dach prze my sło -
wych Pol ski. Kon kurs miał na ce lu
przy bli że nie mło dzie ży waż nych wy -

da rzeń z naj now szej hi sto rii Pol ski
i po ka za nie ich wpły wu na dal sze
prze mia ny po li tycz no -go spo dar cze
w na szym kra ju.

Mi mo wa ka cji przed się wzię cie
cie szy ło się spo rym za in te re so wa -
niem. Spo śród prac ko mi sja wy bra ła
pięć, któ re zo sta ną prze sła ne do sto li cy
Wiel ko pol ski na kon kurs wo je wódz ki.
Lau re ata mi eta pu lo kal ne go zo sta li
Mar ty na Kliszcz, Klau dia Płu gow ska,
Klau dia Prze woź na, Ni ko dem Sku pin
i Aga ta Mro czek.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Konkurs z okazji 40. rocznicy porozumień sierpniowych

W nie dzie lę miesz kań cy Kro to szy na
i oko licz nych miej sco wo ści mie li
przy jem ność wy słu cha nia nie co -
dzien ne go kon cer tu Kro to szyń skiej
Or kie stry Dę tej i to bez po trze by wy -
cho dze nia z do mów. Wszyst ko
za spra wą spe cjal ne go czer wo ne go
au to bu su ro dem z lon dyń skich ulic.

Mu zy cy pod ba tu tą Ro ber ta Ka -
czo row skie go swo ją mi ni tra sę za czę li
od uli cy Ra wic kiej, skąd na stęp nie uda -
li się na Par cel ki, do Lu to gnie wa,
na osie dla Dą brow skie go i Ro biń skich,

do Ko bier na i Bia dek. Ostat nim przy -
stan kiem był kro to szyń ski ry nek. Or -

kie stra wy ko na ła wie le zna nych
wszyst kim szla gie rów. To wy jąt ko we
wy da rze nie cie szy ło się spo rym za in te -
re so wa niem miesz kań ców.

(MIK) 

KULTURA

Orkiestrobus w trasie po gminie
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Pa�na�przy�go�da�ze�spor�tem�roz�po�-

czę�ła� się�w Kro�to�szy�nie.� Jak�wy�-

glą�da�ły� pierw�sze� kro�ki� i ko�lej�ne

eta�py�spor�to�wej�ka�rie�ry?

– Swo ją przy go dę z siat ków ką

roz po czy na łem na osie dlo wym trze -

pa ku, gdzie ja ko mło dy chło pak sta -

ra łem się prze rzu cać nad nim pił kę.

Na stęp nie za pi sa łem się na za ję cia

z pił ki siat ko wej do po bli skie go klu -

bu siat kar skie go UKS Po lon Kro to -

szyn, któ re go barw bro ni łem

od cza sów mi ni siat ków ki aż

do skoń cze nia wie ku ju nior skie go.

Ukoń czy łem Szko łę Mi strzo stwa

Spor to we go w Ło dzi, gdzie by łem

re pre zen tan tem Pol ski w pił ce siat -

ko wej pla żo wej. Póź niej ukoń czy -

łem Aka de mię Wy cho wa nia Fi zycz -

ne go na kie run ku wy cho wa nie fi -

zycz ne (spe cjal ność: in struk tor

siat ków ki). Je stem rów nież tre ne -

rem przy go to wa nia mo to rycz ne go.

Kła dę na cisk na sa mo do sko na le nie

i roz wój, uczest ni cząc w róż ne go ty -

pu kur sach czy szko le niach. Ca ły

czas je stem czyn nym za wod ni kiem,

gra ją cym na prze mian w siat ków kę

ha lo wą i pla żo wą. Ak tu al nie je stem

rów nież na uczy cie lem i tre ne rem

pił ki siat ko wej.

Czę�sto� bie�rze� Pan� udział

w pre�sti�żo�wych�tur�nie�jach.�Któ�re

z od�nie�sio�nych�do�tąd�suk�ce�sów�są

dla� Pa�na� naj�waż�niej�sze? I ja�kie

naj�cie�kaw�sze� miej�sca� od�wie�dził

Pan� dzię�ki� grze� w siat�ków�kę?

–�Je śli cho dzi o osią gnię cia w za -

kre sie siat ków ki ha lo wej, to by ła to

zde cy do wa nie gra na po zio mie II -

-li go wym. Naj waż niej sze dla mnie

suk ce sy w pił ce siat ko wej pla żo wej

to trzy krot ny ty tuł mi strza Pol ski ju -

nio rów, ty tuł mi strza Eu ro py ka de -

tów, wi ce mi strzo stwo Eu ro py ju nio -

rów, zło ty me dal na mi strzo stwach

Eu ro py ju nio rów, ty tuł wi ce mi strza

świa ta ju nio rów. Je stem tak że mul -

ti me da li stą cy klu eli mi na cji do mi -

strzostw Pol ski se nio rów. Rze czy -

wi ście, dzię ki grze mo głem od wie -

dzić wie le cie ka wych miejsc. We -

dług mnie naj pięk niej szy mi z nich

by ły zde cy do wa nie Sin ga pur i Ku -

ala Lum pur. To one skra dły mo je

ser ce. 

Dla�cze�go� zde�cy�do�wał� się� Pan

na by�cie� am�ba�sa�do�rem� wła�śnie

mar�ki� Ho�re�ca� Las�-Ka�lisz?� Jak

wy�glą�da�Wa�sza�współ�pra�ca?

– Z fir mą Ho re ca Las -Ka lisz

współ dzia ła my już od trzech lat.

Współ pra ca prze bie ga bar dzo do -

brze. Fir ma do star cza nam wy so kiej

ja ko ści pro duk ty ży wie nio we, któ re

nam – spor tow com są niezbędne

do uzu peł nie nia po trzeb nych skład -

ni ków od żyw czych. Dzię ki nim mo -

że my utrzy my wać od po wied ni bi -

lans ka lo rycz ny. Po ma ga ją nam

rów nież w szyb szej re ge ne ra cji

po tre nin gu, a to ma prze ło że nie

na in ten syw ność i ob ję tość w ko lej -

nej jed no st ce tre nin go wej. Od po -

wied nie od ży wia nie u spor tow ców

jest bar dzo waż nym czyn ni kiem,

któ ry wpły wa na ich wy ni ki. Wszyst -

ko to po wo du je, że bar dzo się cie -

szę, iż mo gę współ pra co wać z Ho re -

ca Las -Ka lisz. 

ROZ MA WIA ŁA: MAR LE NA SU CHO DOL SKA

WYWIAD

Współpraca z Horeca Las-Kalisz układa się znakomicie
Se ba stian Kacz ma rek jest jed nym z am ba sa do rów Ho re ca Las -Ka lisz. Po cho dzi z Kro to szy na i jest zna ko mi tym siat ka rzem. 

Zna ny jest głów nie z suk ce sów w siat ków ce pla żo wej.
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W pierw szą so bo tę sierp nia na sul mie -
rzyc kim or li ku ro ze gra no dru gą edy cję
Tur nie ju Dwóch Ulic. Zwy cię ży ła eki pa
z uli cy Kro to szyń skiej. 

Naj pierw ry wa li za cja to czy ła się sys te -
mem każ dy z każ dym. Me cze trwa ły po 10
mi nut. Po ro ze gra niu sze ściu spo tkań oka za -
ło się, że w de cy du ją cym po je dyn ku zmie rzą
się ul. Kro to szyń ska z ul. Ka li ską, a o trze cią
lo ka tę po wal czą ul. Wio sny Lu dów z ul.
Wro cław ską.

W fi na le ze spół z ul. Kro to szyń skiej po -
ko nał 5: 3 ry wa li z ul. Ka li skiej. Trze cie miej -

sca za ję ła dru ży na z ul. Wio sny Lu dów
po ogra niu 5: 0 ul. Wro cław skiej. Kró lem
strzel ców, z sze ścio ma tra fie nia mi na kon cie,
zo stał Mi ko łaj Ku law ski (ul. Wio sny Lu -
dów). Za naj lep sze go za wod ni ka uzna no Ro -
ma na Wy rwa sa (ul. Ka li ska), a naj lep szym
bram ka rzem był Oli wier Mi gaj (ul. Kro to -
szyń ska). Na gro dę or ga ni za to ra przy zna no
na to miast Szy mo no wi Wojt kow skie mu (ul.
Wro cław ska). 

War to przy po mnieć, iż pierw sza edy cja
im pre zy od by ła się w 2011 ro ku, dla te go cie -
szy fakt, że po ty lu la tach uda ło się znów zor -
ga ni zo wać ów tur niej. Trze cia edy cja za pla -
no wa na jest na wrze sień. LKS Su li mir czyk
Sul mie rzy ce po zy skał już na jej or ga ni za cję
środ ki z Mi ni ster stwa Spor tu. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Krotoszyńska najlepsza w turnieju ulic 

Za na mi dru ga run da roz gry wek
Okrę go we go Pu cha ru Pol ski. Do ko -
lej nej fa zy awan so wa ły Bia ły Orzeł
Koź min Wlkp., CKS Zdu ny i Su li mir -
czyk Sul mie rzy ce. Naj oka za lej wy pa -
dli koź mi nia nie, któ rzy roz gro mi li
LZC Ciel cza 13: 1.

Or ły od po cząt ku spo tka nia zdo mi -
no wa ły bo isko we wy da rze nia, w efek cie
cze go pod bram ką ry wa li co chwi la coś się
dzia ło. W pierw szej po ło wie koź mi nia nie
pięć ra zy tra fia li do siat ki po skład nych ak -
cjach i do kład nych pro sto pa dłych po da -
niach. 

Po prze rwie tre ner go spo da rzy wpro -
wa dzał no wych za wod ni ków na mu ra wę
i prze wa ga koź mi nian sta wa ła się jesz cze
wy raź niej sza. W dru giej od sło nie strze li li
ko lej nych osiem (!) go li. Ry wa le od po wie -
dzie li tyl ko jed nym tra fie niem z rzu tu
kar ne go, podyktowanego za za gra nie pił -
ki rę ką przez Łu ka sza Ko nop kę.

Bia ły Orzeł wy grał więc 13: 1,
a do siat ki LZS -u tra fia li Mar ce li Skow -
roń ski (trzy ra zy), Ma te usz Lis, Ma te usz
Pi ja now ski i Woj ciech Ka miń ski (po dwa)
oraz Oskar Ma cie jew ski, Fi lip Oleś ków,
Szy mon Haj dasz i Mi ro sław Kaź mier -
czak.

Zdu now ski CKS za grał na wy jeź dzie

z Czar ny mi Wierzb no, któ rzy w pierw -
szej run dzie wy eli mi no wa li re zer wy Pia -
sta Ko by lin. Od pierw sze go gwizd ka sę -
dzie go wi dać by ło róż ni cę klas, ja ka dzie li
obie eki py. Go ście ata ko wa li z roz ma -
chem i już po 30 mi nu tach pro wa dzi -
li 2: 0. Naj pierw na li stę strzel ców wpi sał
się Ma te usz Sne la, któ ry na ra ty wy ko rzy -
stał sy tu ację sam na sam z bram ka rzem
Czar nych. Kil ka mi nut póź niej Bar tosz
Sta cho wiak pod wyż szył pro wa dze nie
po pre cy zyj nym po da niu Hu ber ta Bry -
lew skie go. Tuz przed koń cem pierw szej

po lo wy je den z nie licz nych ata ków go ści
za koń czył się zdo by ciem bram ki kon tak -
to wej. – 2: 1 do prze rwy to był naj niż szy
wy miar ka ry. Po pro stu szwan ko wa ła na -
sza sku tecz ność – stwier dził Adam Ku -
ciń ski, na past nik dru ży ny ze Zdun.

Po zmia nie stron pił ka rze CKS -u wy -
cze ki wa li na błąd prze ciw ni ków i na sta -
wi li się na szyb kie kon try. Go spo da rze na -
to miast dą ży li do wy rów na nia, ale bra ko -
wa ło im ja ko ści czy sto pił kar skiej. Do pie -
ro w sa mej koń ców ce zdu no wia nie przy -
pie czę to wa li zwy cię stwo, strze la jąc trze -
cie go go la. W środ ku bo iska pił kę wy łu -
skał A. Ku ciń ski, po czym w peł nym bie -
gu po dał do Ge ral da Czu ba ka, a ten uru -
cho mił ope ru ją ce go na pra wym skrzy dle
Ra do sła wa Ko ło dzie ja, któ ry nie dał szans
gol ki pe ro wi Czar nych, usta la jąc re zul tat
me czu. War to do dać, iż kon tu zji na ba wił
się Ka rol Swo ra. – Z nie cier pli wo ścią cze -
ka my na wy nik re zo nan su ma gne tycz ne -
go. Trzy ma my kciu ki, by był po myśl ny
dla Ka ro la. Ale ra czej nie pręd ko wró ci
do gry, a to wiel ka stra ta dla CKS -u – po -
wie dział A. Ku ciń ski.

Do ko lej nej run dy awan so wał tak że
Su li mir czyk Sul mie rzy ce, któ ry na swo -
im te re nie po ko nał 3: 1 Ogni wo Łą ko ci -
ny 3: 1. (LE NA / PIK)

PIŁKA NOŻNA

Awans trzech naszych drużyn
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W upal ną so bo tę, 8 sierp nia, od był
się tria th lon „Ba ster -Tri Mu ro wa -
niec 2020”. W za wo dach star to wa ła
Mo ni ka Jad czak i od nio sła ko lej ny
suk ces.

Do zma gań przy stą pi ło bli sko stu za -
wod ni ków. Ry wa li zo wa no in dy wi du al nie
i dru ży no wo (szta fe ty). Uczest ni cy mu -
sie li prze pły nąć 475 me trów, prze je chać
ro we rem 22,5 km oraz prze biec 5,25 km.
W za wo dach udział wzię li m. in. zwy cięz -
ca pierw szej edy cji – Kac per Ko -
szal – oraz mi strzy ni Pol ski – Na ta lia
Kraw czyk.

W gro nie męż czyzn naj lep szy był Ni -
ko dem Nie wiej ski z Ostrze szo wa z cza -
sem 59 mi nut i 55 se kund. Wśród ko biet,
zgod nie z prze wi dy wa nia mi, zwy cię ży ła
N. Kraw czyk. 

– W tym dniu po go da nie roz piesz -
cza ła. By ło bar dzo go rą co. Na tra sie bie gu

za wod ni cy do sta wa li wo dę, a po nad to
usta wio ne by ły kur ty ny wod ne – mó wi
Mo ni ka Jad czak. Kro to szy nian ka spi sa ła
się zna ko mi cie i za ję ła dru gie miej sce
w gru pie pań, bę dąc zresz tą naj młod szą
za wod nicz ką. Do po ko na nia 1/8 IM po -
trze bo wa ła 1 go dzi ny, 14 mi nut i 40 se -
kund.

(AN KA)

TRIATHLON

Kolejny sukces Moniki

Ko lej ny świet ny wy stęp ma za so bą
Ju lia Da ma sie wicz. W za wo dach Ko -
ło brzeg Ki te Chal len ge koź mi nian ka
wy wal czy ła zło ty krą żek.

Za wo dy zor ga ni zo wa ne przy współ -
pra cy mia sta Ko ło brzeg, Re gio nal ne go
Cen trum Kul tu ry w Ko ło brze gu im. Z.
Her ber ta oraz Event Fac to ry S. C. ma ją
ran gę Pu cha ru Pol ski w For mu le Ki te.
Pan de mia da ła się we zna ki spor tow com
wszyst kich dys cy plin, więc wła dze mia sta
zro bi ły wszyst ko, aby tę ry wa li za cję uda ło
się prze pro wa dzić. 

W za wo dach star to wa ło kil ku na stu
za wod ni ków i za wod ni czek. Zma ga nia to -
czy ły się na od cin ku mo rza przy pla ży
cen tral nej. Jest to je den z naj lep szych
akwe nów w kra ju ze wzglę du na sze ro ki
za kres kie run ków wia tro wych.

Koź mi nian ka po ka za ła, że wciąż
jest w świet nej for mie. J. Da ma sie wicz
trium fo wa ła w ka te go rii open ko biet,
po ko nu jąc Ali nę Kor nel li i Ju lię Mar -
kow ską. 

(LE NA)

KITEBOARDING

Julia znów najlepsza
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W mi nio ny week end na kro to szyń -
skim ryn ku od by ła się ko lej na edy cja
LO Gin LAB. Tym ra zem im pre za by ła
nie co in na niż w po przed nich la tach.

LO Gin LAB za go ścił w na szym mie -
ście już po raz szó sty. Te go rocz na edy cja
róż ni ła się jed nak od tych, któ re mia ły
miej sce do tej po ry. Przez wzgląd na ob -
ostrze nia zwią za ne z pan de mią zre zy gno -
wa no z kon ku ren cji od by wa ją cych się
na ba se nie miej skim. Ca ła im pre za roz -
gry wa ła się na ryn ku. Zmo dy fi ko wa no
rów nież ka te go rie. Mo gli śmy zo ba czyć
ry wa li za cję gru po wą i cał kiem no we po łą -
cze nia za wod ni ków w ze spo ły, m. in. po -
wsta ła no wa ka te go ria M -25 & M+35. 

Naj bar dziej wi docz ną zmia ną by ła
nie wąt pli wie do kład na de zyn fek cja ca łe -
go sprzę tu do ćwi czeń po wy stę pie każ de -
go za wod ni ka oraz try bun dla ki bi ców
w prze rwach. Wszyst ko mu sia ło to czyć
się zgod nie z za le ce nia mi sa ni tar ny mi.
Dla te go też do na mio tów mie li wstęp je -
dy nie za wod ni cy, któ rym mie rzo no tem -
pe ra tu rę cia ła.

Te go rocz nej edy cji przy świe ca ło ha -
sło ,,Li ve aga in, bet ter” –,,Żyj po now nie,
le piej”. Mia ło ono zwra cać uwa gę na to, że
każ dy dzień na sze go ży cia po wi nien być
jesz cze lep szy – z na ci skiem na zdro wie

na sze go cia ła oraz du cha. Nie oby ło się
oczy wi ście bez ak cen tów eko lo gicz nych,
któ re są bar dzo waż ną czę ścią LO Gin -
LAB. Or ga ni za to rzy kła dą du ży na cisk
na ogra ni cze nie pla sti ku, se gre ga cję śmie -
ci i ogól ną dba łość o ota cza ją cą nas na tu -
rę. Przy go to wa no rów nież atrak cje dla
naj młod szych w po sta ci dmu cha nych
zam ków, warsz ta tów graf fi ti, za jęć z bań -
ka mi, ani ma cji i ma lo wa nia twa rzy. 

Za wod ni cy zmie rzy li się w trzech ka -
te go riach. W kon ku ren cji mie sza nej zwy -

cię ży ła pa ra udo WOD nij Te am, czy li Ma -
ria Włoch i Mar cin Szy baj. Ko lej ne lo ka ty
za ję li Bla k2Blak (Ju lia Ła kom ska i To -
masz Ko smol) oraz Pa paj Cross fit (Jo an -
na Lu bic ka i Pa weł Łu ka sie wicz). W ka te -
go rii Best Bros (2 x man) trium fo wa -
li 3CI TY BE ASTS, czy li Bar tosz Ja rzem -
bow ski i Woj tek Su li ma. Dru gie miej sce
za jął te am Ma li no wi Drwa le (Ra do sław
Wrę czyc ki i Do mi nik Ko le ra), a trze -
cie – By ki z Za cho du (Ad rian Kucz ko -
wiak i Mi chał Ba jan). Na naj wyż szym

stop niu po dium w ka te go rii So ul Bro -
thers -25 & 35+ sta nę li ex aequo Da riusz
Ję dru sek i Mar cel Adam ski oraz Be st fit
Ryb nik – Mi chał No sia dek i Sta ni sław
Pie trasz kie wicz. Ko lej ne lo ka ty za ję li
Mło dzi Ty ta ni. G4 Sie dl ce (Ja ro sław Za -
sow ski i Kry stian Ba bu le wicz) oraz CK
Best Fit Ryb nik (Kac per Ta tar czyk i Ma -
rek Bu dzik). 

– Naj waż niej sze jest to, że są ob -
ostrze nia, ale pod wszyst ko moż na tak na -
praw dę do brać od po wied nie środ ki. De -
zyn fek cja are ny w trak cie za wo dów, de -

zyn fek cja wśród za wod ni ków, wo lon ta -
riu szy, mie rze nie tem pe ra tu ry. Sto su jąc
to wszyst ko, ry wa li za cja mo że od by wać
się nor mal nie. W tym ro ku mie li śmy
mniej za wod ni ków, ale wię cej ćwi czeń.
Za wo dy by ły trud niej sze. Ze wzglę du
na pa nu ją ce ob ostrze nia zre zy gno wa li -
śmy z kon ku ren cji na ba se nie. By ła to
czter na sta edy cja LO Gin LAB w Pol sce
i szó sta w Kro to szy nie i my ślę, że by ła naj -
lep szą ze wszyst kich – pod su mo wał Da -
wid Ku jaw ski, or ga ni za tor LO Gin LAB. 

(LE NA)

CROSSFIT

Wielkie święto sportu na krotoszyńskim rynku
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W dru giej ko lej ce kla sy okrę go wej
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. po dej mo -
wał dru ży nę Ja ro ta II Ja ro cin Wi ta -
szy ce. Go spo da rze zwy cię ży li 3: 2.

Na pro wa dze nie koź mi nian wy pro -
wa dził już w 13. mi nu cie Krzysz tof Cza -
bań ski po ro ze gra niu rzu tu roż ne go. Miej -
sco wi co i rusz stwa rza li za gro że nie
pod bram ką ry wa li, ale nie mie li szczę -
ścia. Aż do 44. mi nu ty, kie dy to Woj ciech
Ka miń ski strze lił dru gie go go la. 

Po zmia nie stron na ko lej ne tra fie nie
nie trze ba by ło dłu go cze kać. Kil ka mi nut
po wzno wie niu gry Ma te usz Pi ja now ski
wpi sał się na li stę strzel ców. W 70. mi nu -
cie spo tka nia sę dzia po dyk to wał rzut kar -
ny dla dru ży ny z Wi ta szyc. Krzysz tof Ma -

tu szak wy ko rzy stał je de nast kę. W do li -
czo nym cza sie gry go ście mie li ko lej ny
rzut kar ny i po now nie sku tecz nym eg ze -
ku to rem oka zał się K. Ma tu szak. Na do -
pro wa dze nie do re mi su go ście nie mie li
już cza su.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orły zgarnęły komplet punktów

W nie dziel ne po po łu dnie Astra Kro -
to szyn zmie rzy ła się z Ze fką Ko by la
Gó ra. Wal ka to czy ła się do ostat nich
se kund me czu. Osta tecz nie ze spo ły
po dzie li ły się punk ta mi.

Kro to szyń ska dru ży na wy szła na pro -
wa dze nie już w 12. mi nu cie spo tka nia.
Wte dy to po do środ ko wa niu Szy mo na
Po low czy ka pił kę do bram ki gło wą skie ro -
wał Mak sym Ish chuk. Chwi lę póź niej
Astra mo gła pod wyż szyć pro wa dze nie,
lecz ry wa le wy bi li fut bo lów kę z li nii
bram ko wej. 

W 23. mi nu cie go spo da rze wy rów na -
li za spra wą Bła że ja Ostre go, któ ry od dał,
jak to się mó wi, strzał ży cia. Krót ko
przed gwizd kiem koń czą cym pierw szą po -
ło wę me czu je den z gra czy Ze fki za grał pił -
kę rę ką, ale ar bi ter nie prze rwał ak cji, któ ra
za koń czy ła się go lem Bar to sza Szpe ty. 

Po zmia nie stron kro to szy nia nie dą ży -
li do wy rów na nia, stwa rza li so bie do god ne
sy tu acje, ale bra ko wa ło sku tecz ne go wy -
koń cze nia. Wresz cie w 89. mi nu cie po do -
środ ko wa niu Łu ka sza Bu dzia ka pił kę
do bram ki go spo da rzy skie ro wał Da riusz
Rey er, usta la jąc re zul tat kon fron ta cji.

– Choć czu je my nie do syt, to my ślę,
że ten re mis mo że cie szyć. W ostat nich
chwi lach spo tka nia uda ło się wy rów nać,
co po ka zu je, że za wod ni cy wal czy li
do koń ca. Za to na le żą im się sło wa uzna -
nia – pod su mo wał Ma riusz Ra taj czak,
pre zes Astry.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Remis w Kobylej Górze

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP.
- JAROTA II WITASZYCE 3:2 (2:0)

1:0 – Krzysztof  Czabański (13)
2:0 – Wojciech Kamiński (44)
3:0 – Mateusz Pijanowski (53)
3:1 – Krzysztof Matuszak (70' karny)
3:2 – Krzysztof Matuszak (93' karny)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Pijanowski,
Roszczak, Konopka, Maciejewski,
Kaźmierczak, Kamiński (85' Nowakowski),
Skowroński (68' Dolata), Borowczyk (83'
Hajdasz), Lis, Czabański

ZEFKA KOBYLA GÓRA 
– ASTRA KROTOSZYN 2:2 (2:1)

0:1 – Maksym Ishchuk (12)
1:1 – Błażej Ostry (23)
2:1 – Bartosz Szpeta (43)
2:2 – Dariusz Reyer (89)
ASTRA: Maj – Nasalski (78' Łuczak),
Jankowski, Mizerny, Ishchuk (56'
Schneider), Staszewski, Budziak, Polowczyk,
Reyer, Czołnik (67' Pauter), Juszczak

W trze ciej ko lej ce V li gi Piast Ko by lin
zmie rzył się na wła snym obiek cie z KS
Opa tó wek. Przy jezd ni wy punk to wa li
miej sco wych i wy gra li aż 3: 0.

Ko by li nia nie od po cząt ku za ata ko wa li
i już w 5. mi nu cie mo gli ob jąć pro wa dze nie.
Wza mie sza niu wpo lu kar nym porzu cie roż -
nym je den zgra czy Pia sta ude rzył nabram kę,
lecz bram karz Opa tów ka sku tecz nie in ter we -
nio wał. W 12. mi nu cie spo tka nia ar bi ter do -
pa trzył się fau lu w po lu kar nym go spo da rzy
i po dyk to wał je de nast kę, któ rą wy ko rzy stał

Fa bian Ba ra niak. W 38. mi nu cie w za mie sza -
niu po rzu cie wol nym naj przy tom niej za cho -
wał się Do mi nik Je zier ski i by ło już 2: 0. Miej -
sco wi pró bo wa li od po wie dzieć, lecz bra ko wa -
ło im sku tecz no ści. 

W dru giej od sło nie go ście do ło ży li trze -
cie tra fie nie. W53. mi nu cie dosiat ki tra fił Se -
ba stian Olej nik. Pił ka rze Pia sta pró bo wa li
choć by zmniej szyć roz mia ry po raż ki, lecz te -
go dnia wy raź nie nie do pi sy wa ło im szczę ście.
Wy nik już nie uległ zmia nie i eki pa KS Opa -
tó wek wy je cha ła z Ko by li na w do brych na -
stro jach. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Opatówek rozbił Piasta

PIAST KOBYLIN – KS OPATÓWEK
0:3 (0:2)

0:1 – Fabian Baraniak (12' karny)
0:2 – Dominik Jezierski (38')
0:3 – Sebastian Olejnik (53')
PIAST: M. Frąckowiak – Siepa, Wosiek (24'
E. Jędrzejak), Kokot, A. Kurzawa, Ma.
Wachowiak (85' Lisiak), Siecla, D. Snela
(81' K. Snela), Smektała, Olikiewicz, Mt.
Wachowiak (40' K. Wachowiak)
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