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W so bo tę w ha li spor to wej przy Szko -
le Pod sta wo wej w Roz dra że wie od by -
ła się ak cja od da wa nia krwi.
W przed się wzię ciu wzię ło udział wie -
lu krwio daw ców, któ rzy chcie li po -
dzie lić się tym bez cen nym da rem. 

Ak cja zo sta ła zor ga ni zo wa na przez
Klub Ho no ro wych Daw ców Krwi PCK
przy Urzę dzie Gmi ny w Roz dra że wie.
Przy świe ca ło jej ha sło „Zo stań bo ha te rem,
od daj krew!”. Krwio daw cy mu sie li speł nić
wstęp ne wy ma ga nia, ta kie jak wiek 18-65
lat, wa ga po wy żej 50 kg oraz do bry stan
zdro wia. Każ dy miał za pew nio ną kon sul -
ta cję le kar ską. Do od da nia krwi zgło si ło
się 58 osób, a 51 mo gło po dzie lić się ży cio -
daj nym pły nem, któ re go nie moż na wy -
two rzyć syn te tycz nie. Łącz nie zgro ma -
dzo no 22,95 l krwi. Na oso by, któ re wzię -
ły udział w so bot niej ak cji, cze ka ła lo te ria,
w któ rej głów ną na gro dą był ro wer. 

– Dzię ku ję mło dzie ży, któ ra tak licz -
nie od po wie dzia ła na na szą ak cję, jak rów -
nież oso bom spo za gmi ny Roz dra żew,
któ re tak że po sta no wi ły nas wes przeć.
Dzię ku ję miesz kań com Roz dra że wa
i oko lic, któ rzy od da li krew. Wieść nie sie,
że by ła to re kor do wa ak cja w na szej gmi -

nie. Dzię ku ję tak że tym, któ rzy za an ga żo -
wa li się w przy go to wa nie tej ini cja ty -
wy – bez wa szej po mo cy nie dał bym ra dy
sam. Spe cjal ne po dzię ko wa nia na le żą się
dar czyń com, któ rzy ufun do wa li na gro dy
dla krwio daw ców. Mi mo do by kry zy su
po sta no wi li nas wes przeć. A by li to: Agro -
uni ma, Ap te ka „Na Za ci szu”, Ar pak, Au -
to -Diag, Bank Spół dziel czy w Do brzy cy,
Bol sius, Da ger, Di no, GT, Ho tel
„Pod Szysz ka mi” No wa Ob ra, Hur tow nia
No wak, Im pet, In ter mar che, Jot Kel, Ma -
xi ma, Mi das, Pie kar nia Ciast kar nia Bryk -
czyń ski, Pie kar nia Czwoj da, Piz ze ria Ve -
nus, Pło myk, Smak, Ró żo pol -Wa cho wiak,
Max Elek tro, So la rium B. Kot, Sprze daż
Pasz Da niel Boch na, Stal mach, Teo mi na
Sport, Trans pe trol Bis, We ro ni ka Bo gacz,
We te ry na ria Mo ni ka Boch na, wójt gmi ny
Roz dra żew oraz Za kła dy Fry zjer skie Ka -
mi la – pod su mo wał Prze my sław Jan kow -
ski, or ga ni za tor ak cji. (LE NA)

W mi nio ną śro dę, pod prze wod nic -
twem wi ce sta ro sty Paw ła Ra do jew -
skie go, ob ra do wał zdal nie Po wia to -
wy Ze spół Za rzą dza nia Kry zy so we go.
Spo tka nie po świę co ne by ło sy tu acji
epi de micz nej w po wie cie.

Roz ma wia no o tym, jak ra dzą so bie
szko ły w trud nym cza sie pan de mii. Po wia -
to wy in spek tor sa ni tar ny, dr Do mi nik
Waw rzyń czak, zwró cił uwa gę na ostat nio
wy kry te przy pad ki ko ro na wi ru sa na na -
szym te re nie i zwią za ne z tym za gro że nie
wpi sa nia po wia tu kro to szyń skie go na tzw.
żół tą li stę. 

– Je ste śmy po wa ka cjach, or ga ni zo -

wa ne są uro czy sto ści, roz po czął się rok
szkol ny. W związ ku z tym pro szę pań stwa
o roz wa gę – ape lu je sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka, jed no cze śnie in for mu jąc, iż
w naj bliż szą śro dę, tj. 9 wrze śnia, na tar go -
wi sku w Kro to szy nie prze pro wa dzo na zo -
sta nie ko lej na ak cja po bie ra nia wy ma zów
w kie run ku obec no ści wi ru sa SARS -CoV -
-2. – Tym ra zem oso by do te stów kie ro -
wać się bę dą pie szo. Wcze śniej na le ży za -
re je stro wać się te le fo nicz nie w Wo je -
wódz kiej Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz -
nej w Po zna niu – wy ja śnia S. Szczot ka.
Szcze gó ły zna leźć moż na na stro nie kro to -
szyń skie go sa ne pi du.

(AN KA) 

PANDEMIA

POD NASZYM PATRONATEM

Oddano ponad 20 litrów krwi
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Kro to szyń ska Fi lia Pań stwo wej Wyż -
szej Szko ły Za wo do wej im. Hi po li ta
Ce giel skie go w Gnieź nie od lu te go te -
go ro ku ofe ru je ma tu rzy stom bez -
płat ne stu dia I stop nia na kie run ku
pie lę gniar stwo.

– Fi lia Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Za wo do wej w Gnieź nie zo sta ła uru -
cho mio na dzię ki wy sił kom i za an ga żo -
wa niu wie lu osób, w tym szcze gól nie
władz po wia tu kro to szyń skie go – ob ja -
śnia dr na uk o zdro wiu Ka ta rzy na Pla -
gens -Rot man, dy rek tor Fi lii PWSZ
Gnie zno w Kro to szy nie. – Pro ce du ra
ad mi ni stra cyj na zwią za na z utwo rze -
niem Fi lii na szej uczel ni wy ma ga ła
od nas speł nie nia wie lu for mal nych
wa run ków. Osta tecz nie w lu tym 2020
r., na pod sta wie de cy zji Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go oraz akre dy ta -
cji Mi ni stra Zdro wia, któ rą otrzy ma li -
śmy po do ko na niu oce ny przez Kra jo -
wą Ra dę Akre dy ta cyj ną Szkół Pie lę -
gnia rek i Po łoż nych, uda ło się za in au -
gu ro wać rok aka de mic ki 2019/2020.
Akre dy ta cja Mi ni ster stwa Zdro wia,
wy da na na szej uczel ni, osta tecz nie po -
twier dzi ła, że speł nia my wszyst kie wy -
ma ga nia do ty czą ce stan dar dów kształ -
ce nia przy szłych pie lę gnia rek. W prak -
ty ce ozna cza to, że za rów no nasz pro -
gram kształ ce nia, jak i ka dra aka de mic -
ka oraz ba za dy dak tycz na speł nia ją
wszyst kie wy mo gi for mal ne, na ło żo ne
nam ja ko uczel ni przez wy żej wy mie -
nio ne jed nost ki, dzia ła ją ce w ob sza rach
szkol nic twa wyż sze go, roz wo ju kadr
me dycz nych oraz ba dań na uko wych.

Pod czas ostat nie go spo tka nia po -
świę co ne go pro mo cji uczel ni, w któ -
rym uczest ni czy li sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka, wi ce sta ro sta Pa weł Ra do -
jew ski, Prze my sław Wój cik – na czel -
nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry
i Spor tu, je go za stęp ca – Wal de mar
Wro nec ki, a tak że dy rek tor Fi lii
Uczel ni w Kro to szy nie dr Ka ta rzy na
Pla gens -Rot man, sta ro sta kro to szyń -

ski wspo mi nał o tym, że uczel nia po -
wsta ła głów nie dzię ki sta ra niom Wan -
dy Krusz czyń skiej. Do dał rów nież, że
Sta ro stwo Po wia to we bę dzie wspie ra -
ło naj lep szych stu den tów, przy zna jąc
im od dru gie go ro ku stu diów sty pen -
dium za wy ni ki w na uce. 

– W dzi siej szych cza sach upo sa że -
nie pie lę gnia rek jest na śred nim po zio -
mie, ale wyż szym niż przed kil ko ma
la ty. Szpi tal się roz bu do wu je, ale mu -
ry to tyl ko mu ry. By ca łość funk cjo no -
wa ła spraw nie, po trzeb na jest za ło ga.
Wie rzę, że ta Fi lia gnieź nień skiej
uczel ni za pew ni na pływ przy szłe go
per so ne lu do na sze go szpi ta la – przy -
znał sta ro sta.

Uczest ni cy spo tka nia do ko na li
rów nież oglę dzin wy po sa że nia sal dy -
dak tycz nych. – Stu den ci naj pierw
uczą się na fan to mach, by póź niej,
uczest ni cząc w prak ty kach kli nicz -
nych na dru gim ro ku stu diów, nie po -
peł niać błę dów. Fan to my to naj droż -
sze ele men ty stu diów pie lę gniar skich.
Na wy po sa że niu ma my te ni skiej wier -
no ści. Na to miast fan to my wy so kiej
wier no ści bę dą nie ba wem do stęp ne
w PWSZ Gnie zno i kro to szyń scy stu -
den ci rów nież bę dą mo gli z nich ko -
rzy stać – tłu ma czy dr K. Pla gens -Rot -
man.

War to pod kre ślić, że stu den ci kro -
to szyń skiej Fi lii ma ją ta kie sa me przy -
wi le je i moż li wo ści roz wo ju jak stu -
den ci w PWSZ Gnie zno. Każ dy mo że
wziąć rów nież udział w do dat ko wych

cer ty fi ko wa nych kur sach, pod no szą -
cych je go kwa li fi ka cje za wo do we,
a w ra mach Pro gra mu Era smus+ moż -
na stu dio wać i prak ty ko wać, m. in.
w Niem czech, Buł ga rii, Tur cji, Por tu -
ga lii czy na Mal cie i Li twie. – Po nad to
stu den ci mo gą sko rzy stać z pro gra mu
unij ne go „Stu diuj Pie lę gniar stwo
w PWSZ”, w ra mach któ re go bio rą
udział w do dat ko wych wy kła dach po -

nad pro gra mo wych, otrzy mu ją wy na -
gro dze nie za prak ty ki za wo do we oraz
za prak ty ki po nad pro gra mo we, a wy -
bra ni uczest ni cy pro jek tu (z naj wyż -
szą śred nią ocen) otrzy mu ją jesz cze
sty pen dium mo ty wa cyj ne – mó wi
dy rek tor kro to szyń skiej Fi lii Uczel ni. 

Uczel nia ofe ru je rów nież swo im
stu den tom po moc ma te rial ną w for -
mie atrak cyj nych sty pen diów, wspie ra
wszel kie ini cja ty wy stu denc kie, roz -
wój spor to wych pa sji oraz dzia łal ność
spo łecz ną. – Mi ło nam po in for mo -
wać, że PWSZ Gnie zno jest w trak cie
re ali zo wa nia pro jek tu, któ re go głów -
nym ce lem jest otwar cie Mo no pro fi -
lo we go Cen trum Sy mu la cji Me dycz -
nej. Obec nie sy mu la cję me dycz ną
uzna je się za naj no wo cze śniej szą me -
to dę na ucza nia po stę po wa nia prak -
tycz ne go w sta nach za gro że nia ży cia
i pro ce dur in wa zyj nych na eta pie

szko le nia dy plo mo we go. Dzię ki no wo
po wsta łe mu Cen trum Sy mu la cji Me -
dycz nej na si stu den ci pie lę gniar stwa
bę dą mo gli w wa run kach naj bar dziej
zbli żo nych do au ten tycz nych sy tu acji
ćwi czyć umie jęt no ści i pro ce du ry ra -
tu ją ce zdro wie i ży cie pa cjen -
tów – pod kre śla dr K. Pla gens -Rot -
man. 

Kan dy da tów za in te re so wa nych
pod ję ciem stu diów w Fi lii w Kro to szy -
nie za pra sza my do In ter ne to wej Re je -
stra cji Kan dy da tów (IRK), któ ra do -
stęp na jest na stro nie https://pwsz -
-gnie zno. edu. pl/kro to szyn. Wa run -
kiem do sta nia się na stu dia jest speł -
nie nie wszyst kich nie zbęd nych wy -
ma gań, tj. re je stra cja w sys te mie on -li -
ne, wnie sie nie opła ty re kru ta cyj nej
i do star cze nie w wy zna czo nym ter mi -
nie wy ma ga nych do ku men tów. 

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać,
dzwo niąc rów nież pod nu mer te le fo -
nu 62 721 04 09, lub bez po śred nio
w se kre ta ria cie Uczel ni – ul. Mic kie -
wi cza 11 w Kro to szy nie.

3Aktualności 
KSZTAŁCENIE

PIELĘGNIARSTWO - wybierz studia z potencjałem!
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W ostat nią so bo tę sierp nia w re stau -
ra cji u Bie law ne go od by ła się kon fe -
ren cja pra so wa, zor ga ni zo wa na
przez rad ną Sła wo mi rę Ka lak
w związ ku z od wo ła niem jej z funk cji
prze wod ni czą cej Ko mi sji re wi zyj nej
Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie. 

– Rad ni po my li li uczci wość z lo -
jal no ścią – za ko mu ni ko wa ła by ła
prze wod ni czą ca ko mi sji, ar gu men tu -
jąc swo je sta no wi sko m. in. tym, iż
wnio sek o jej od wo ła nie nie zo stał
wła ści wie uza sad nio ny, co – zgod nie
z re gu la mi nem, któ ry rów nież
uchwa li li rad ni ko ali cyj ni – jest wy -
ma ga ne. 

Ko lej nym po wo dem od wo ła nia
S. Ka lak mia ła być – jak stwier dzi -
ła – jej ostra kry ty ka de cy zji ra tu sza,
zwłasz cza tych zwią za nych z bu dże -
tem, a tak że ak tyw ne dzia ła nie w ra -
mach kom pe ten cji prze wod ni czą cej
Ko mi sji re wi zyj nej.

Pod czas ob rad ko mi sji – mi mo
bra ku za pro sze nia – obec ni są bur -
mistrz, je go za stęp ca oraz skarb nik,
któ ry – mi mo usil nych próśb – miał
od ma wiać wyj ścia z sa li na rad. – Tak,
pro szę pań stwa, w gmi nie Kro to szyn
na dal de le ga cja par tyj na uczest ni czy

w klu czo wych po sie dze niach, by do -
pil no wać, że by rad ni ko ali cyj ni za gło -
so wa li po praw nie – oznaj mi ła rad na. 

W ko lej nej czę ści po ru szo no kwe -
stię zwią za ną z rad ny mi ko ali cji rzą -

dzą cej. – Rad ni ko ali cyj ni nie mar -
twią się o was, dro dzy miesz kań cy.
Ich pod sta wo wą ro lą jest słu że nie
bur mi strzo wi i je go in te re som – oce -
ni ła S. Ka lak, do da jąc, iż te zę tę po -
twier dza ją co raz więk sze ko lej ki
do lo ka li ko mu nal nych czy brak do fi -
nan so wa nia dla klu bów spor to wych
w Kro to szy nie. 

– Gdy by nie rad ni z Pra wa i Spra -
wie dli wo ści, nikt by pew nie nie za py -
tał o kosz ty, o pro gno zy, o in we sty cje
od by wa ją ce się kosz tem wy na gro -
dzeń pra cow ni ków sek to ra bu dże to -
we go – stwier dzi ła rad na. – Nie ma
już nie za leż ne go od PSL i je go ko ali -
cjan tów or ga nu mia sta i gmi ny Kro -
to szyn. Wszyst ko za własz czy li. Oby
to zrzu ce nie fa sa dy by ło kro kiem
do zbu rze nia ba stio nu.

Głos za bra li tak że rad ni po wia to -
wi z ra mie nia PiS, któ rzy wy ra zi li po -
par cie wo bec sta no wi ska swo jej ko le -
żan ki z ra dy miej skiej. S. Ka lak pod -
kre śli ła z ko lei, iż bę dzie da lej jak naj -
ak tyw niej pra co wać, na to miast przy -
ję cie ofer ty rad nych z ko ali cji by ło by
rów no znacz ne z przy zna niem im ra -
cji oraz za prze cze niem te mu, co
wcze śniej gło si ła. 

(MIK) 

Pod czas sierp nio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie Bar tosz Ko siar -
ski oraz Sła wo mir Au gu sty niak
przed sta wi li pe ty cję oraz wnio sek
szkol nych se kre ta rek do ma ga ją cych
się pod wy żek wy na gro dzeń. Ich zda -
niem obec ne za rob ki są nie ade -
kwat ne do wy ko ny wa nej pra cy. 

Jak czy ta my w pe ty cji, nie ba wem
pen sja se kre tar ki w szko le bę dzie po rów -
ny wal na do wy płat ekip sprzą ta ją -
cych. – Oczy wi ście, to jest też bar dzo waż -
na pra ca, ale jed nak ska la od po wie dzial no -

ści jest cał kiem in na – stwier dził B. Ko siar -
ski, pro sząc bur mi strza o przy chyl ne roz -
pa trze nie tej spra wy. Zda niem rad ne -
go – je śli gmi na nie ma wol nych środ ków
w bu dże cie, moż na wy ge ne ro wać je
z kwot prze zna cza nych na pro mo cję.

Z ro ku na rok se kre tar kom przy by wa
pra cy, co jest na tu ral nym skut kiem de cy zji
MEN. W po łą cze niu z ni skim wy na gro -
dze niem mo że to do pro wa dzić do sy tu -
acji, w któ rej ta gru pa za wo do wa za cznie
się kur czyć i doj dzie do licz nych re zy gna cji
z pra cy. Wdro że nie no we go pra cow ni ka
w obo wiąz ki waż ne go dzia łu, ja kim jest se -
kre ta riat, to pro ces dłu go fa lo wy. 

Rad ny Au gu sty niak (na zdję ciu)
oznaj mił, iż za kres obo wiąz ków po wi nien
mieć od zwier cie dle nie w otrzy my wa nej
pła cy. Jak przy znał, opo wia da się za pod -
no sze niem pen sji mi ni mal nej, po nie waż
lu dzie pra cu ją cy mu szą za ra biać go dzi -
wie.

(MIK) 

KROTOSZYN

W ostrych słowach o koalicji rządzącej

RADA MIEJSKA 

Sekretarki apelują o podwyżkę
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Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie Sła wo mi ra Ka lak
zło ży ła wie le wnio sków, m. in. o za trud -
nie nie eks per ta do zba da nia wy ko na -
nia bu dże tu gmi ny. Jed nak że tym, któ -
ry wy wo łał naj więk sze emo cje, był
wnio sek o pod ję cie przez bur mi strza
dzia łań w spra wie od wo ła nia skarb ni -
ka gmi ny, Grze go rza Ga lic kie go. 

W swo im wy stą pie niu rad na
stwier dzi ła, że skarb nik (na zdję ciu)
nie za cho wu je po wa gi po trzeb nej
do pia sto wa nia te go urzę du, ule ga
emo cjom, któ re prze le wa na raj ców
nie zga dza ją cych się z je go zda -
niem. – W żad nym wy pad ku pry wat -
ne opi nie skarb ni ka – na te mat spo łe -
czeń stwa oraz kon kret nych jed no -
stek – nie po win ny wpły wać na je go
za cho wa nie pod czas peł nie nia funk cji
służ bo wych – oświad czy ła S. Ka lak. 

Ko lej nym za rzu tem jest lek ce wa -
żą ca po sta wa wo bec rad nych. Zda -
niem przed sta wi ciel ki PiS G. Ga lic ki
od ma wia kon struk tyw nej współ pra cy
w spra wach fi nan sów. Po nad to rad na
oznaj mi ła, iż skarb nik znie chę ca do ja -

kiej kol wiek dys ku sji od no śnie fi nan -
sów, a zwłasz cza do kwe stio no wa nia
roz wią zań bu dże to wych. 

Naj istot niej szym ar gu men tem
zda je się być zmien na i nie kon se -
kwent na – zda niem rad nej – re to ry ka
urzęd ni ka. Za cho wa nie to ma wska zy -
wać na przy pad ko wość po dej mo wa -
nych de cy zji oraz brak kon tro li
nad obec ną sy tu acją fi nan so wą gmi ny. 

– Rze czo ne za cho wa nia zmu sza ją
wręcz do za da nia py ta nia – ja ka jest
praw da o na szym gmin nym bu dże -
cie? Nie ste ty, z uwa gi na za cho wa nie
skarb ni ka wie dza ta po zo sta je nie do -
stęp na dla „zwy kłych rad -
nych” – w oce nie pa na Ga lic kie go nie -
zdol nych do poj mo wa nia wia do mo ści
z za kre su fi nan sów gmi ny – oświad -
czy ła na ko niec S. Ka lak 

– Ja pre zen tu ję sta no wi sko zu peł -
nie od wrot ne i jest to mo je pra wo,
więc ta kie go wnio sku – krót ko rzecz
uj mu jąc – nie zło żę – od po wie dział
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek. Z ko -
lei G. Ga lic ki nie po ku sił się o za bra -
nie gło su.

(MIK) 

De cy zją ko men dan ta po wia to we go
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to -
szy nie, mł. bryg. To ma sza Po la ka, na -
czel ni kiem wy dzia łu ds. ope ra cyj nych
i kon tro l no -roz po znaw czych zo stał
kpt. Mi chał Mor ta.

Tym sa mym M. Mor ta za koń czył peł -

nie nie obo wiąz ków kie row ni ka wy dzia -
łu. No mi na cję na sta no wi sko na czel ni ka
w kro to szyń skiej ko men dzie wrę czył ko -
men dant To masz Po lak, w asy ście za stęp -
cy – bryg. Mar ka Ka la ka. Po czę ści ofi cjal -
nej przy szedł czas na gra tu la cje oraz ży -
cze nia.

OPRAC. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Michał Morta naczelnikiem wydziału

Z SESJI

Radna chce odwołania skarbnika...
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Wła dze sa mo rzą do we i miesz kań cy
Kro to szy na jak za wsze pa mię ta li
o ofia rach II woj ny świa to wej. 1
wrze śnia, w rocz ni cę jej wy bu chu,
zło ży li im hołd po przez uczcze nie mi -
nu tą ci szy oraz zło że nie wią za nek
kwia tów. 

O go dzi nie 10.00 na kro to szyń skim
ryn ku zja wi li się przed sta wi cie le władz
gmi ny i po wia tu oraz lo kal nych struk tur
Pra wa i Spra wie dli wo ści. Przy ta bli cy upa -
mięt nia ją cej przy wód ców Pol skie go Pań -
stwa Pod ziem ne go zre zy gno wa no z oko -
licz no ścio wych prze mów, a w kli mat uro -

czy sto ści wpro wa dził przy by łych wi ce -
bur mistrz Ry szard Czusz ke, po czym do -
dał, że de le ga cje sa mo rzą do we się roz dzie -
lą i każ da uda się w in ne miej sce. Wszak
na ma pie Kro to szy na nie bra ku je miejsc
pa mię ci, zwią za nych z II woj ną świa to wą
i póź niej szym okre sem sta li now skim.
Część wy bra ła się za tem pod po mnik 56
Puł ku Pie cho ty Wiel ko pol skiej, gdzie cze -
ka li już przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia
Sa mo rzą do wa Ini cja ty wa Oby wa tel -
ska – An to ni Kor sak i Ar tur Pa te rek. 

Na stęp nie ta gru pa uda ła się na dwo -
rzec PKP, gdzie zgro ma dzi ła się mło dzież
z kil ku kro to szyń skich szkół. Wi ce bur -
mistrz Czusz ke przy po mniał ze bra nym
o dwóch waż nych wy da rze niach. Ta bli ca
umiej sco wio na na dwor cu upa mięt nia
tra gicz ne zda rze nie z 2 wrze śnia 1939 ro -
ku, kie dy to po ciąg ewa ku acyj ny z miesz -
kań ca mi po wia tu zo stał zbom bar do wa ny
przez nie miec kie lot nic two w Ko le. Z ko -
lei w po bli skim par ku znaj du je się ta bli ca
na wią zu ją ca do ro ku 1945, kie dy przez
Kro to szyn prze jeż dżał po ciąg z nie miec -
ki mi dzieć mi. – Po dró żo wa li w kosz mar -
nych wa run kach. Wów czas miesz kań cy
mia sta za opie ko wa li się czę ścią tych ma -
lu chów. Ta po sta wa po win na być dla nas
cen ną lek cją. Mi mo do pie ro za koń czo nej
woj ny lu dzi stać by ło na so li dar ność
i wznie sie nie się po nad po dzia ła mi – mó -
wił R. Czusz ke. Po tem de le ga cje zło ży ły
wią zan ki kwia tów.

PA WEŁ KRA WUL SKI

KROTOSZYN

Pamięć wciąż żywa



Za wie rze nie Ma ryi swo ich trosk i ży -
cia, wiel ka ro la ka pła nów w dzi siej -
szym świe cie oraz wspo mnie nia uro -
czy sto ści ko ro na cyj nych sprzed 21
lat – to wio dą ce wąt ki po ru sza ne
przez ce le bran sa ks. bpa dra hab.
Sta ni sła wa Na pie ra łę pod czas głów -
nej Eu cha ry stii od pu sto wej w Lu to -
gnie wie.

W ostat nią nie dzie lę sierp nia
piel grzy mi przy by wa li do sank tu -
arium, by jak co ro ku po kło nić się
Mat ce Bo żej Po cie sze nia i pro sić
o zdro je łask oraz dzię ko wać za otrzy -
ma ne do bro dziej stwa na prze strze ni
ro ku. Wie lu cze ka ło na sło wa ce le -
bran sa głów nej uro czy sto ści, eme ry -
to wa ne go pa ste rza die ce zji. Za nim
ów wy gło sił ho mi lię, głos za brał ku -
stosz ks. kan. Łu kasz Żu raw ski. – Pa -
mięć o po tęż nym orę dow nic twie po -
ma ga nam tak że spoj rzeć z na dzie ją
i uf no ścią na nad cho dzą cy czas. Tak
bar dzo po trze ba nam nie za chwia nej
uf no ści, któ rą mo że dać Bóg, a któ rej
zwia stu nem jest Ma ry ja – tłu ma czył,
pro sząc bi sku pa o od pra wie nie Eu -
cha ry stii i wy gło sze nie sło wa.

W ho mi lii bi skup wska zał na Lu -
to gniew ja ko szcze gól ne miej sce wy -
bra ne przez Ma ry ję. Do ce nia to ko -
ściół. Dla te go 21 lat te mu mia ła miej -
sce wiel ka uro czy stość. – Na stą pi ła
ko ro na cja ob ra zu. Pa mię tam, że to
by ła prze pięk na, bar dzo wzru sza ją ca
chwi la – wspo mi nał. Do dał, iż to
miej sce jest wy róż nio ne przez Ma ry ję
swo im dzia ła niem. Lu dzie tu gro ma -
dzą się od ok. pię ciu wie ków i do zna -
ją po cie sze nia. Dla te go wła śnie w Lu -
to gnie wie po wsta ło sank tu -
arium. – W tym ro ku przy by li śmy tu
wszy scy nie sie ni szcze gól ną na dzie ją.
Przy cho dzi my przed tron Mat ki ze
wszyst ki mi swo imi tro ska mi oraz
oba wa mi. Wal czy my prze cież z pan -
de mią – mó wił. Dla te go, jak pod kre -
ślił, przy cho dzi my tu z po ko rą

i – mo dląc się u stóp Mat ki – pro si my
o co dzien ny dar chle ba, a tak że uf nie
wie rzy my w wy na le zie nie sku tecz ne -
go le ku prze ciw ko ko ro na wi ru so -
wi. – Ma ry ja po ma ga nie ustan nie, ale
proś ba mu si być zgod na z wo lą Bo żą.
Ma ryi za le ży na Bo żym my śle niu i re -
ali za cji wo li Naj wyż sze go pod czas co -
dzien nej na szej eg zy sten cji – gło sił bi -
skup.

Czas od pu stu w Lu to gnie wie jest
tak że dzięk czy nie niem za zbio ry. Bi -
skup dzię ko wał rol ni kom za trud pra -
cy na ro li. Zwra cał się do wier nych, by
do ce ni li tak że pra cę na uczy cie li i dy -
rek to rów. – Je ste śmy u pro gu no we -
go ro ku szkol ne go. Szko ły otwo rzą się
po pię ciu mie sią cach prze rwy. To jest
do świad cze nie, któ re go nie zna my
z prze szło ści. Ja ko lu dzie wie rzą cy
mo dli my się w in ten cji szkół, na uczy -
cie li, wy cho waw ców, ka te che tów,
a przede wszyst kim dzie ci i mło dzie -
ży, bo to jest przy szłość na szej oj czy -
zny – za zna czył du chow ny. 

Su mę od pu sto wą za koń czy ły od -
mó wie nie Li ta nii do Mat ki Bo żej Po -
cie sze nia, pro ce sja i bło go sła wień stwo
Naj święt szym Sa kra men tem. Tuż
przed ro zej ściem się wier nych do do -
mów, bi skup jesz cze raz prze mó wił,

tym ra zem zwra ca jąc uwa gę na ka pła -
nów i ich wpływ na kształ to wa nie
prawd mo ral nych w spo łe czeń -
stwie. – Za wsze, gdy przy jeż dżam tu -
taj, co po czy tu ję so bie za ła skę Bo żą,
ob ser wu ję ka pła nów. Od de ka dy pra -
cu je po śród Was ks. Łu kasz. Wi dzę je -
go tro skę o roz wój kul tu oraz ob ser -
wu ję zmia ny za cho dzą ce tu taj – za -
rów no ma te rial ne, jak i w sfe rze du -
cha. Ale mam przed ocza mi tak że je go
po przed ni ka – śp. ks. kan. Zyg mun ta
Kry smal skie go. On też był czci cie lem
Ma ryi – przy po mniał. Jak do dał,
utru dze nie to ozna ka by cia i przy na -
leż no ści do sta nu ka płań skie go. Każ -
dy ksiądz ra du je się, kie dy czu je zmę -
cze nie. Bo wów czas wi dzi, że do brze
spra wu je swo ją po słu gę. – Tak jest za -
wsze. Na uczam mło dych kan dy da -
tów do sta nu ka płań skie go i mło dych
ka pła nów, że to naj więk sza na gro da
być utru dzo nym dla swo ich wier -
nych. Tyl ko ci, co nie zna ją ka pła nów,
twier dzą ina czej. Ka płan to czło wiek,
któ ry też prze ży wa róż ne trud no ści.
Nie idzie jed nak z tym do lu dzi, lecz
za wie rza swo je mu naj więk sze mu
przy ja cie lo wi – Je zu so wi Chry stu so -
wi – za koń czył ce le brans.

PA WEŁ KRA WUL SKI

28 sierp nia w Kro to szyń skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej ob cho dzo no Świa to -
wy Dzień Pu blicz ne go Czy ta nia Ko -
mik sów. 

Z tej oka zji czy tel ni cy z Od dzia łu
dla Dzie ci i Mło dzie ży oraz przy pad ko -
wi prze chod nie mo gli po świę cić chwi lę
na prze nie sie nie się do in ne go świa ta.
Na chęt nych cze ka ły ko mik sy z po pu lar -
nych se rii, ta kich jak „Ma rvel”, „Ty tus,
Ro mek i A’To mek” czy „Kaj ko i Ko kosz”.
Nie za bra kło tak że „Kra iny Lo du”, „An -
gry Birds”, „Mi ko łaj ka” i wie lu in nych ty -
tu łów.

OPRAC. (AN KA)
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LUTOGNIEW

Maryja pomaga swoim czcicielom

BIBLIOTEKA

Publiczne czytanie komiksów
Cho ru ją cy na schi zo fre nię pan Ma rek
po trze bu je po mo cy. Miesz ka sam,
a je go do cho dy nie wy star cza ją
na pod sta wo we wy dat ki. 

Mi mo ogrom ne go po stę pu świa ta
w róż nych dzie dzi nach schi zo fre ni cy da -
lej zma ga ją się z po czu ciem wy klu cze nia
ze spo łe czeń stwa. Lu dzie nie jed no krot -
nie bo ją się osób do tknię tych tą przy pa -
dło ścią. Schi zo fre nia wy klu czy ła pa na
Mar ka rów nież z ży cia za wo do we go.
Męż czy zna zma ga się też z miaż dży cą,
cho ro bą re fluk so wą prze ły ku i nad ci śnie -
niem. W 2015 ro ku prze szedł za wał,
a w czerw cu stwier dzo no u nie go cu krzy -
cę. Je dy nym źró dłem utrzy ma nia 51-lat -

ka jest za si łek w wy so ko ści 645 zło tych.
Kwo ta ta oczy wi ście nie wy star cza
na pod sta wo we wy dat ki. 

Pan Ma rek ży je bar dzo skrom nie, ale
z wiel ką dba ło ścią zaj mu je się do mem.
Dzię ki upo ro wi i dą że niu do ce lu męż -
czyź nie uda ło się ocie plić jed ną część bu -
dyn ku oraz zdo być do fi nan so wa nie
na piec wę glo wy. Zbiór ka na po ma gam. pl
ma po móc w po kry ciu kosz tów za ku pu le -
ków, żyw no ści, opa łu, prac re mon to wych
i po rząd ko wych. Prio ry te tem jest re mont
da chu, któ ry ma już 70 lat i prze cie ka. Ce -
lem jest ze bra nie 80 ty się cy zło tych. Bra -
ku je jesz cze ok. 20 tys. Wpłat moż na do -
ko ny wać na stro nie po ma gam. pl.

(LE NA)

CHARYTATYWNIE 

Zbiórka na leki, żywność i opał

W ostat ni week end sierp nia na kro to -
szyń skim ryn ku trwał Bu sker Bus,
czy li Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Sztu ki
Ulicz nej. Miesz kań cy Kro to szy na mo -
gli po dzi wiać nie co dzien ne po pi sy
akro ba tycz ne, ilu zjo ni stycz ne, ta -
necz ne. 

Co mo gli zo ba czyć uczest ni cy XXIV
fe sti wa lu Bu sker Bus? Ano mię dzy in ny mi
Mi kę Pa pri kę, czy li sza lo ne go dżen tel me -
na, któ ry ura czył wi dzów żon gler ką roz -
ma ity mi przed mio ta mi, np. bu tel ką, mio -
tłą czy cy ga rem. Jan na Wohl farth z Nie -
miec – jak na mi strzy nię świa ta przy sta -
ło – za pre zen to wa ła per fek cyj ną jaz dę
na mo no cy klu. Nie za bra kło oczy wi ście
na szych ro da ków. Pu blicz ność po dzi wia ła
choć by Ary Ma na, któ ry dał po kaz sztu ki

ilu zjo ni stycz nej. A to tyl ko nie któ rzy
z licz ne go gro na nie zwy kłych ar ty stów. 

W wie lu wy stę pach udział wziąć mo -
gli tak że miesz kań cy. Czy ni li to na der
chęt nie, co nie zda rza się zbyt czę sto. Ar ty -
stów moż na po chwa lić za to, że za dba li
o de zyn fek cję wi dzów, któ rych pro si li
o wspól ny wy stęp. 

Pier wot nie z po wo du świa to wej pan -
de mii za kła da no, że im pre za w ogó le się nie
od bę dzie, tu dzież bę dzie do stęp na on li ne.
Jed nak ze wzglę du na jej nie po wta rzal ny
cha rak ter dy rek tor ar ty stycz na Mał go rza ta
Wę glarz nie chcia ła się na to zgo dzić. 

Na tych, któ rym by ło ma ło wy stę pów
ulicz nych, w sie dzi bie Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry wie czo ra mi cze ka ły do -
dat ko we wy stę py ulicz nych ar ty stów.

(MIK) 

BUSKERBUS 2020 

Rewelacyjnie i z polotem



Już od pra wie dwóch ty go dni moż na
ro bić za ku py w PSB Mrów ka w Kro to -
szy nie. Na pierw szych klien tów cze ka -
ło mnó stwo cie ka wych atrak cji i nie -
spo dzia nek. No wo po wsta ły sklep
mie ści się przy ul. Sło necz nej 43. PSB
Mrów ka to pol ska sieć no wo cze snych
mar ke tów sa mo ob słu go wych, dzia ła -
ją cych w sek to rze „dom i ogród”.

Kro to szyń ska Mrów ka jest 319. skle -
pem w na szym kra ju. Dłu go wy cze ki wa -
ne przez klien tów otwar cie od by ło się 27
sierp nia. Ko lej ne go dnia mia ła miej sce
ofi cjal na ce re mo nia, na któ rą za pro sze ni
zo sta li sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek, wi ce bur -

mistrz Ry szard Czusz ke i ks. pro boszcz
Łu kasz Żu raw ski. 

– Bar dzo dzię ku ję za za pro sze nie
na ofi cjal ne otwar cie Mrów ki. Cie szę się

z te go, że po sia da ona tyl ko pol ski ka pi tał.
Ży czę du żych suk ce sów wła ści cie lom te -
go mar ke tu, ale rów nież uda nych za ku -
pów klien tom, któ rzy – jak są dzę – bę dą
czę sto z te go skle pu ko rzy stać – po wie -
dział Sta ni sław Szczot ka.

– Dro dzy klien ci, bar dzo wam dzię -
ku ję za przy by cie do na sze go skle pu.
Dzię ku ję za obec ność tak zna ko mi tych
go ści. Chciał bym, że by ście wszy scy do -
brze się czu li w na szym skle pie. Wraz
z bra tem przy rze ka my, że zro bi my
wszyst ko, aby by ło już tyl ko co raz le piej.
Nie za prze sta nie my rów nież na szej dzia -
łal no ści spo łecz nej na rzecz kro to szy nian,
bo ta ka dzia łal ność też jest po trzeb -
na – oznaj mił pod czas ofi cjal nej ce re mo -

nii otwar cia Pa weł Si ko ra, wła ści ciel skle -
pu. Po prze mo wach i sym bo licz nym prze -
cię ciu wstę gi ks. Łu kasz Żu raw ski po -
świę cił obiekt, jak rów nież po bło go sła wił
pra cow ni ków oraz klien tów. 

Na ku pu ją cych cze ka ło wie le atrak -
cji, ta kich jak np. gry i za ba wy zręcz no -
ścio we. Każ dy pa ra gon upraw niał do od -
bio ru lo dów w spe cjal nym sto isku Cu -
kier ni Ły ska wa. Klien tów wi ta ła ma skot -

ka – Mrów ka, któ ra czę sto wa ła sło dy cza -
mi i chęt nie po zo wa ła do zdjęć z naj -
młod szy mi. Od był się rów nież kon kurs
na naj dłuż szy pa ra gon, a głów ną na gro dą
był ro wer. Klien ci kro to szyń skiej Mrów ki
mo gą oczy wi ście li czyć na pro fe sjo nal ną
i bar dzo mi łą ob słu gę. Za ło ga skle pu
z wiel ką chę cią spie szy z po mo cą w każ -
dej sy tu acji. 

(LE NA)
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Wielkie otwarcie MRÓWKI













Za pra sza my 12 wrze śnia na „Kro to -
szyń ski za ułek hi sto rii” w ra mach Eu ro -
pej skich Dni Dzie dzic twa. Sto wa rzy sze -
nie Kro to chwi le, któ re jest głów nym or -
ga ni za to rem te go wy da rze nia, przy go to -
wa ło wie le atrak cji zwią za nych z dzie -
dzic twem na sze go mia sta.

W so bo tę od go dzi ny 16.00 na miesz -
kań ców i go ści cze kać bę dzie bo ga ty pro -
gram. Każ dy bę dzie mógł zwie dzić lo kal ne
za byt ki, po znać ich róż ne za ka mar ki i ta jem -
ni ce. Mi ło śni ków fo to gra fii za pra sza my
na spa cer fo to gra ficz ny, pod czas któ re go od -
kry wa ne bę dą pięk ne de ta le za byt ko wych
bu dyn ków. W Par ku Miej skim do wie my się,
kto go za miesz ku je i ja kie ga tun ki drzew tam
się znaj du ją. Punkt zbiór ki na wszyst kie wy -
ciecz ki to ul. Zdu now ska 6.

W tym miej scu przy go to wa na zo sta nie
wy sta wa sta rych fo to gra fii po cho dzą cych

głów nie z ro dzin nych al bu mów, pre zen tu ją -
ca miesz kań ców Kro to szy na na prze strze ni
ostat nich stu lat. Wie le z tych zdjęć bę dzie
po ka za nych sze ro kiej pu blicz no ści po raz
pierw szy. Przy eks po zy cji bę dzie dzia łać
punkt ska no wa nia zdjęć – je śli ktoś ma w ro -
dzin nym al bu mie cie ka we fo to gra fie i chciał -
by się ni mi po dzie lić, or ga ni za to rzy bez płat -
nie je ze ska nu ją. Uka żą się one póź niej
na stro nie Kro to szyn Nie zwy kły. 

W prze strze ni ul. Zdu now skiej (po mię -
dzy ryn kiem i ul. Pia stow ską) cze kać bę dą
sto iska z warsz ta ta mi ar ty stycz ny mi, bę dzie
tak że moż na wy słu chać le gend o Kro to szy -
nie. W tym sa mym miej scu na za koń cze nie,
o godz. 20.00, naj pięk niej sze pol skie szla gie -
ry za gra Kro to szyń ska Or kie stra Dę ta!

Na wszyst kie atrak cje wstęp wol ny. Pro -
jekt do fi nan so wa no w ra mach pro gra mu
Na ro do we go In sty tu tu Dzie dzic -
twa – Wspól nie dla dzie dzic twa (Na ro do wy

In sty tut Dzie dzic twa) oraz ze środ ków gmi -
ny Kro to szyn. Współ or ga ni za to ra mi są Kro -
to szyń ski Ośro dek Kul tu ry, Cen trum Kro -
to szyń skich Ini cja tyw iMu zeum Re gio nal ne
im. H. Ław ni cza ka w Kro to szy nie.

(AN KA)

Spół ka DI NO nie daw no za re je stro wa -
ła dzia łal ność pocz to wą i ku rier ską.
Nie ozna cza to jed nak, że od te raz
skle py za czną kon ku ro wać z pocz tą.
Dzia ła nie to po zwo li na obej ście za -
ka zu han dlu w nie dzie le. 

Przed pa ro ma dnia mi spół ka do ko -
na ła re je stra cji aż sied miu no wych form
dzia łal no ści. Wy ra że nie „po zo sta ła dzia -
łal ność pocz to wa i ku rier ska” ozna cza
m. in. zbie ra nie, sor to wa nie, prze wóz
i do rę cza nie pa czek, li stów czy in nych

prze sy łek nie ob ję tych obo wiąz kiem ich
świad cze nia, nie za leż nie od miej sca
prze zna cze nia. To świad cze nia wy ko ny -
wa ne przez ope ra to rów pocz to wych
i ku rie rów.

Ta ki za bieg po zwo li DI NO po now -
nie wy bić się po nad kon ku ren cję, nie -
mniej pó ki co nie zna my ofi cjal nych ko -
mu ni ka tów w tej spra wie.

(MIK) 
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Krotoszyński zaułek historii

BIZNES

Czy DINO będzie otwarte w każdą niedzielę? 
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W sierp niu w Lu bli nie od by ły się Mi -
strzo stwa Pol ski w Lek kiej Atle ty ce
Ma sters. Zna ny wszyst kim Cze sław
Rosz czak z Ła giew nik zdo był trzy
me da le. 

Do za wo dów zgło si ło się 520 za wod -
ni ków i za wod ni czek, lecz osta tecz nie
do ry wa li za cji przy stą pi ły 484 oso by. Re -
pre zen tu ją cy UKS Olim pij czyk Po go rze la
Cze sław Rosz czak miał wy star to wać
w czte rech kon ku ren cjach, jed nak ze
wzglę du na ich nie ko rzyst ny układ w pro -
gra mie za wo dów zre zy gno wał z rzu tu
oszcze pem. 

Pierw sze go dnia mi strzostw ła giew -
ni cza nin wy star to wał w rzu cie dys kiem.
Mi mo wy so kiej tem pe ra tu ry uda ło mu
się zdo być zło ty me dal po za cię tej wal ce
z Je rzym Ja błoń skim, któ ry w tej dys cy -
pli nie uzy skał naj lep szy re zul tat w tym
ro ku. 

Dru gi dzień za wo dów przy wi tał
uczest ni ków desz czo wą po go dą. Ry wa li -
za cja w rzu cie mło tem roz po czę ła się
z opóź nie niem, co nie spe cjal nie ucie szy ło
za wod ni ków. Rosz czak po now nie sta nął
na po dium, choć tym ra zem na naj niż -
szym stop niu. Kil ka go dzin póź niej,
w jesz cze więk szym desz czu, przy stą pio -
no do zma gań w pchnię ciu ku lą. Mi mo iż

miesz ka niec na sze go po wia tu mo że się
po chwa lić obec nie naj lep szym wy ni kiem
na świe cie w ka te go rii M75, to czuł za gro -
że nie ze stro ny Je rze go Ja błoń skie go.
Głów ny ry wal Rosz cza ka wpraw dzie po -
cząt ko wo wy szedł na pro wa dze nie, lecz
po tem ro le się od wró ci ły i ła giew ni cza nin
wy wal czył dru gie zło to!

(LE NA)

LEKKA ATLETYKA

Roszczak trzy razy na podium!

W trze ciej run dzie Okrę go we go Pu -
cha ru Pol ski Bia ły Orzeł Koź min
Wiel ko pol ski za grał u sie bie z Vic to -
rią Skar szew. Miej sco wi wy gra li 3: 0
i awan so wa li da lej. 

Go spo da rze od po cząt ku me czu na -
rzu ci li ry wa lom swój styl gry, co prze ło ży -
ło się na ilość stwa rza nych sy tu acji. Już
w 10. mi nu cie wy nik otwo rzył Woj ciech
Ka miń ski, któ ry po do środ ko wa niu Mi ro -
sła wa Kaź mier cza ka skie ro wał gło wą pił kę
do siat ki. Za wod ni cy Vic to rii mie li świet -
ną oka zję na do pro wa dze nie do re mi su,
kie dy ar bi ter wska zał na je de na sty metr
po fau lu Łu ka sza Ko nop ki na Bła że ju Cie -
siel skim. Eg ze ku tor jed nak nie wy ko rzy -
stał rzu tu kar ne go, tra fia jąc w po przecz -
kę. W 28. mi nu cie sę dzia po dyk to wał ko -
lej ny rzut kar ny, tym ra zem dla Or łów,
a Krzysz tof Cza bań ski po ko nał bram ka -
rza strza łem z 11 me trów. 

Po prze rwie go spo da rze kon tro lo wa li
sy tu ację na bo isku. Tre ner koź mi nian do -
ko nał kil ku zmian w skła dzie, co nie spo -
wo do wa ło ob ni że nia ja ko ści w grze miej -
sco wych. Kil ka mi nut przed koń cem Or -
ły przy pie czę to wa ły awans, strze la jąc trze -
cie go go la. Re zul tat usta lił mło dziut ki Ja -

kub Kę sy po moc nym ude rze niu z dy -
stan su. – Był to bar dzo do bry mecz w na -
szym wy ko na niu. Pod cho dzi my do po je -
dyn ków pu cha ro wych rów nie po waż nie
jak do li go wych i na pew no by ło to wi -
dać – pod su mo wał Ł. Ko nop ka, za wod -
nik Bia łe go Or ła Koź min Wlkp. 

W ko lej nej run dzie do ry wa li za cji do -
łą czą Piast Ko by lin i Astra Kro to -
szyn. I wła śnie z ko by liń skim ze spo łem
zmie rzą się koź mi nia nie. Z ko lei Astra za -
gra z Pe li ka nem Gra bów. 

Z pu cha ro wy mi roz gryw ka mi po że -
gna ły się już CKS Zdu ny i Su li mir czyk
Sul mie rzy ce. Ci pierw si zo sta li roz gro -
mie ni 1: 8 przez GKS Rych tal / Sko ro -
szów, a sul mie rzy cza nie ule gli 2: 4 GKS -
-owi Grę ba nin.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orły nadal w grze

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
- VICTORIA SKARSZEW 3:0 (2:0)

BRAMKI: 
1:0 – Wojciech Kamiński (10)
2:0 – Krzysztof Czabański (28' karny)
3:0 – Jakub Kęsy (82)
BIAŁY ORZEŁ:   Wronecki – Dolata (87'
Kasprzak), Maciejewski, Konopka, Lis,
Czabański (72' Roszczak), Kaźmierczak,
Skowroński (46' Pijanowski), Borowczyk
(46' Wciórka), Hajdasz (60 Kęsy), Kamiński
(55' Nowakowski)



12 wrze śnia ama tor ska dru ży na
siat kar ska Easy An glo Trans TE AM
KRO TO SZYN za pre zen tu je się w dru -
giej edy cji tur nie ju MI LA NOS
CUP 2020 w Kar pa czu. Rok te mu
kro to szyń ski ze spół za jął pią te miej -
sce w tych za wo dach.

Easy An glo Trans TE AM KRO TO -
SZYN za pre zen tu je się w Kar pa czu

w w na stę pu ją cym skła dzie: Ma te usz
Szcze pa niak „Szcze pan”, Mi ko łaj Bu kow -
ski „Bu ki”, Do mi nik Ku be czak „Qbek”,
Piotr Ci chow las „Pjo ter”, Kac per Ga jow -
czyk „Ga jor”, Da wid Skrzyp czak
„Skrzyp”, Da wid Sa sin „Sa sa”, Mi chał
Klupś „Mi chu”, Ja kub Na wrat „Ku ba”. 

Kro to szyń ska dru ży na szcze gól ne
po dzię ko wa nia skła da tym, dzię ki któ -
rym mo że wy stą pić w ko lej nej edy cji tur -
niej MI LA NOS CUP: Easy An glo Trans
Mar cin Ja rus, Kar Dam Trans Da mian Py -
rzew ski, Ja kub Na wrat Usłu gi Trans por -
to we. (AN KA)

15Sport

Link do strony drużyny: https://www.facebook.com/teamkrotoszyn
Link do strony turnieju: https://facebook.com/events/s/milanos-cup-2020/608697979768399/?ti=cl

F
O

T
. 

M
A

C
K

O
 M

A
J

F
O

T
. 

J
u
lia

 D
a
m

a
s
ie

w
ic

z
 S

p
o
rt

 
W dniach 18-23 sierp nia w Puc ku
od by wa ły się za wo dy Ford Ku ga For -
mu la Ki te In di vi du al Eu ro pe an
Cham pion ships. Im pre za za koń czy -
ła się wiel kim suk ce sem Po lek,
wśród któ rych prym wio dła Ju lia Da -
ma sie wicz!

Wraz z mi strzo stwa mi Eu ro py prze -
pro wa dzo no tak że mi strzo stwa Pol ski
w for mu le ki te. Za wod ni cy ści ga li się
na fo ilach. Wła śnie na ta kich de skach po -
pły ną olim pij czy cy w Pa ry żu w 2024 ro -
ku. Przez wszyst kie dni ry wa li za cji po -
cho dzą ca z Koź mi na Wlkp. Ju lia Da ma -

sie wicz pro wa dzi ła w wy ści gach eli mi na -
cyj nych. Do fi na łu za kwa li fi ko wa ła się
bez ko niecz no ści star tu w pół fi na łach. 

Te mi strzo stwa zde cy do wa nie na le -
ża ły do Po lek. Ju lia wy wal czy ła za rów no
ty tuł mi strzy ni Eu ro py, jak i mi strzy ni
Pol ski. Jej ko le żan ka, Mag da le na Woy cie -
chow ska, zdo by ła brą zo wy me dal w ME
i sre bro w za wo dach kra jo wych. 

Na szcze blu eu ro pej skim na gro dzo -
no rów nież za wod ni ków w ka te go riach
wie ko wych U'19 i U'17. Koź mi nian ka
nie ukoń czy ła jesz cze 16 lat, więc zdo by ła
zło ty krą żek rów nież wśród mło dzie żow -
ców i ju nio rów. (LE NA)

KITEBOARDING

Julia pokazała wielką klasę
SIATKÓWKA

Powalczą w Karpaczu

Bar dzo do brze spi sał się Krzysz tof
Ku bik w Bał tyk -Biesz cza dy To -
ur 2020. Kro to szyń ski ko larz za jął
ósme miej sce.

Bał tyk -Biesz cza dy To ur, czy -
li 1008 km jaz dy bez prze rwy, to naj po -
pu lar niej szy ul tra ma ra ton w Pol sce. Ko la -
rze wy star to wa li w Świ no uj ściu i je cha li
na skos przez kraj, w stro nę Biesz czad, aż
do Ustrzyk Gór nych. Za wod ni cy po dzie -
le ni zo sta li na sze ścio oso bo we gru py, któ -
re star to wa ły w pię cio mi nu to wych od stę -
pach. O ko lej no ści de cy do wał ran king Pu -

cha ru Pol ski w Ul tra ma ra to nach. 
K. Ku bik wy star to wał w trze ciej gru -

pie o 7.10. Od sa me go po cząt ku wy ści gu
pa dał bar dzo moc ny deszcz. Ko la rze zma -
ga li się więc nie tyl ko z dłu gą tra są, ale
i z uciąż li wy mi wa run ka mi at mos fe rycz -
ny mi. Noc przy nio sła prze rwę od opa -
dów, któ re wró ci ły jed nak z sa me go ra na.
Kro to szy nia nin odłą czył się od swo jej gru -
py oko ło 180 km przed me tą i z każ dym
ki lo me trem po więk szał swo ją prze wa gę,
któ ra osta tecz nie wy nio sła aż pół to rej go -
dzi ny. Nasz za wod nik ca łą tra sę prze je -
chał w cza sie 41 go dzin 36 mi nut (sa ma

jaz da: 37h i 25m). W trak cie wy ści gu
moż na by ło zjeść cie pły po si łek, a w nie -
któ rych miej scach sko rzy stać z miej sca
do spa nia. W ma ra to nie wzię ło udział po -
nad trzy stu ko la rzy, a kil ku dzie się ciu nie
ukoń czy ło za wo dów. K. Ku bik za jął wy so -
kie ósme miej sce w kla sy fi ka cji open. 

– Był to do pie ro mój dru gi start
w BBT w ży ciu. Nie mo gę się więc rów -
nać z nie któ ry mi do świad czo ny mi za -
wod ni ka mi, któ rzy star to wa li już dwu na -
sto krot nie. Z wy ni ku je stem bar dzo za do -
wo lo ny. Czas sprzed dwóch lat po pra wi -
łem o pra wie czte ry go dzi ny. Na tra sie
czu łem się wy śmie ni cie. Bar dzo dzię ku ję
Urzę do wi Miej skie mu w Kro to szy nie
oraz bur mi strzo wi za wspar cie – po wie -
dział K. Ku bik. (LE NA)

KOLARSTWO

Udany start Kubika

W ostat nią so bo tę wa ka cji od by ła
się XII edy cja Sum mer Cup. Przez sy -
tu ację epi de micz ną tur niej przy brał
zu peł nie in ną for mu łę. 

Wa ka cyj ny tur niej Sum mer Cup już
na sta łe wpi sał się do kro to szyń skie go ka -
len da rza im prez spor to wych. W tym ro -
ku wszyst ko od by ło się jed nak ina czej. Za -
wo dy nie by ły roz gry wa ne przez dwa dni,
tak jak w la tach ubie głych, lecz przez jed -
ną noc. Zmniej szo no też licz bę dru -
żyn – z 16 do 8, a ry wa li za cja to czy ła się
na jed nym bo isku, a nie na dwóch. Or ga -
ni za to rom uda ło się przy go to wać Sum -
mer Cup Ni ght Edi tion 2020 w nie speł -
na trzy ty go dnie. Nie oby ło się oczy wi ście
bez pew nych ogra ni czeń, wy ni ka ją cych
z sy tu acji epi de micz nej, za rów no dla za -
wod ni ków, jak i ki bi ców, jed nak że wszy -
scy po tra fi li się do nich do sto so wać. 

Mi ło śni ków ama tor skiej pił ki noż nej
za sko czy ły rów nież wy ni ki. Na po dium
za bra kło bo wiem kro to szyń skich „gi gan -
tów”. Roz gryw ki zdo mi no wa ła dru ży na
Al ba tro sów, zdo by wa jąc Pu char La ta.
Dru gie miej sce za ję ła Gu an ta na me ra,
a na naj niż szym stop niu po dium upla so -
wał się koź miń ski Pro -Met, ubie gło rocz ny
trium fa tor Sum mer Cup. 

Tra dy cyj nie przy zna no na gro dy in -
dy wi du al ne. Za naj lep sze go bram ka rza
uzna no An to nie go Sel wa ta (MTV Roz -
dra żew). Naj sku tecz niej szym strzel cem
oka zał się Ad rian Ra do jew ski (Gu an ta na -
me ra). Z ko lei MVP tur nie ju zo stał Ar ka -
diusz Szczot ka (Al ba tro sy). Ja ku bo wi
Go liń skie mu (Cre ati ve) przy zna no mia -
no naj lep sze go gra cza mło de go po ko le nia.

– Pierw sza noc na edy cja Sum mer
Cup by ła dla nas czymś no wym, ni gdy
nie ro bi li śmy tur nie ju po za cho dzie słoń -
ca. Mie li śmy oba wy, że coś pój dzie nie
tak, ale na szczę ście zdą ży li śmy ze wszyst -
kim i mo że my wpi sać so bie do osią gnięć
ko lej ną do brą im pre zę spor to wą. W imie -
niu Sto wa rzy sze nia Kro to szyn Open pra -

gnę po dzię ko wać każ de mu, kto przy czy -
nił się do zor ga ni zo wa nia te go wy da rze -
nia – pod su mo wał Do mi nik Gó ral,

współ or ga ni za tor Sum mer Cup Ni ght
Edi tion 2020.

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Puchar Lata dla Albatrosów



Sport16 WTOREK, 8 września 2020

PELIKAN GRABÓW – BIAŁY ORZEŁ
KOŹMIN WLKP. 2:1 (0:0)

BRAMKI: 
1:0 – Michał Domagalski (63' karny)
1:1 – Krzysztof Czabański (68')
2:1 – Michał Domagalski (74' karny)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Borowczyk,
Maciejewski, Konopka, Roszczak,
Czabański, Kaźmierczak, Pijanowski (84'
Rój), Hajdasz (52' Skowroński),
Nowakowski (45' Wciórka), Kamiński

Bar dzo emo cjo nu ją ca by ła wy jaz do -
wa kon fron ta cja Pia sta Ko by lin ze
Zjed no czo ny mi Ry chwał. Go ście trzy
ra zy wy cho dzi li na pro wa dze nie, ale
osta tecz nie mu sie li za do wo lić się
jed nym punk tem. Zwy cię stwo ucie -
kło im już w do li czo nym cza sie gry.

Ko by li nia nie już w 4. mi nu cie otwo -
rzy li re zul tat me czu. Po po da niu Ja ku ba
Smek ta ły Ma te usz Oli kie wicz zna lazł się
w sy tu acji sam na sam z bram ka rzem i nie
zmar no wał oka zji. Przed prze rwą wy nik
nie uległ zmia nie, ale za to w drugiej
odsłonie spo tka nie na bra ło ru mień ców. 

W 51. mi nu cie do re mi su do pro wa -
dził Prze my sław Ski bi szew ski, tra fia jąc
w sa mo okien ko. Ko by li nia nie od po wie -
dzie li dzie więć mi nut póź niej. J. Smek ta -
ła po ko nał bram ka rza spryt nym strza łem,
po któ rym pił ka wpa dła do siat ki
przy krót kim słup ku. Kwa drans

przed koń cem znów był re mis. Miej sco wi
do brze ro ze gra li pił kę po wrzu cie z au tu,
a na li stę strzel ców wpi sał się Se ba stian
Bo ro wiec.

W 81. mi nu cie Ksa we ry Wa cho wiak
wy ko rzy stał błąd ry wa li i po ko nał gol ki -

pe ra ude rze niem z 11 me trów. Kie dy wy -
da wa ło się, że Piast do wie zie pro wa dze nie
do koń ca, już w do li czo nym cza sie gry ar -
bi ter po dyk to wał rzut kar ny, któ ry na go -
la za mie nił P. Ski bi szew ski. De cy zja sę -
dzie go wy wo ła ła pro te sty go ści, po nie waż
po ule wie, któ ra prze szła nad bo iskiem
oko ło 70. mi nu ty, li nie sta ły się nie wi -
docz ne. Ko by li nia nie uzna li, iż faul miał
miej sce po za ob rę bem szes nast ki, lecz ich
pro te sty na nic się zda ły.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Wymiana ciosów na remis

W pią tej ko lej ce kla sy okrę go wej
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. za grał
na wy jeź dzie z Pe li ka nem Gra bów.
Miej sco wi wy gra li po dwóch tra fie -
niach z rzu tów kar nych. 

W pierw szej czę ści spo tka nia go ście
stwo rzy li so bie kil ka do god nych sy tu acji,
lecz za każ dym ra zem bra ko wa ło sku tecz -
ne go wy koń cze nia lub ostat nie go po da -
nia. Przed prze rwą go le nie pa dły. 

Po zmia nie stron go spo da rze prze wa -
ża li, co i rusz groź nie ata ku jąc. Jed na z ak -
cji za koń czy ła się fau lem Oska ra Ma cie -
jew skie go w po lu kar nym, w re zul ta cie
cze go ar bi ter wska zał na je de na sty metr.
Mi chał Do ma gal ski pew nym strza łem po -
ko nał koź miń skie go bram ka rza. Pięć mi -
nut póź niej Krzysz tof Cza bań ski do pro -
wa dził do re mi su ude rze niem z rzu tu
wol ne go. Nie dłu go po tem sę dzia po dyk -
to wał dru gi rzut kar ny dla Pe li ka na. M.
Do ma gal ski znów się nie po my lił i – jak
się oka za ło – by ło to tra fie nie na wa gę
kom ple tu punk tów. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Koźminianie bez punktów

ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ 
– PIAST KOBYLIN 3:3 (0:1)

BRAMKI: 
0:1 – Mateusz Olikiewicz (4')
1:1 – Przemysław Skibiszewski (51')
1:2 – Jakub Smektała (60')
2:2 – Sebastian Borowiec (74')
2:3 – Ksawery Wachowiak (81')
3:3 – Przemysław Skibiszewski (91' karny)
Piast:  Wojtkowiak – Frąckowiak, Kokot, 
A. Kurzawa, Siepa, Ma. Wachowiak, 
M. Kurzawa (84' K. Snela), Siecla,
Olikiewicz (87' E. Jędrzejak), Smektała, 
Mt. Wachowiak (80' K. Wachowiak)

W pią tek Astra Kro to szyn zmie rzy ła
się z Or łem Mro czeń w 6. ko lej ce V li -
gi. Nie ste ty, nasz ze spół uległ ry wa -
lom 1: 2. Wszyst kie go le pa dły
na po cząt ku dru giej po ło wy.

Już na po cząt ku spo tka nia go ście
groź nie za ata ko wa li, ale de fen sy wa Astry
za że gna ła nie bez pie czeń stwo. W 7. mi -
nu cie kro to szy nia nie mie li szan sę otwo -
rzyć wy nik po wrzu cie z au tu i za mie sza -
niu w po lu kar nym, ale gol ki per Or ła wy -
ja śnił sy tu ację. Po tem zna ko mi cie in ter -
we nio wał Szy mon Maj, bro niąc bar dzo
sil ne ude rze nie jed ne go z za wod ni ków
dru ży ny przy jezd nej. Bram ka rza Or ła kil -
ka ra zy pró bo wał po stra szyć strza ła mi
z dy stan su Łu kasz Bu dziak, ale bra ko wa ło
mu szczę ścia.

Po cząt ko we mi nu ty dru giej od sło ny
przy nio sły wie le emo cji. W 48. mi nu cie

kro to szyń skie go gol ki pe ra po ko nał Mar -
cin Grą do wy, wy ko rzy stu jąc za gra nie
z rzu tu roż ne go. Chwi lę póź niej ten sam
za wod nik po now nie wpi sał się na li stę
strzel ców, kie ru jąc pił kę do pu stej bram ki.

Mi nę ły dwie mi nu ty i sę dzie po dyk -
to wał rzut kar ny dla kro to szy nian. Je de -
nast kę wy ko rzy stał Ł. Bu dziak, zmniej -
sza jąc tym sa mym stra ty. Do koń ca me -
czu oba ze spo łu pró bo wa ły zmie nić re zul -
tat, ale wię cej go li już nie zo ba czy li śmy
i Orzeł wy grał 2: 1.

(LE NA)

Ko lej ny trans fer z Aka de mii Ta len -
tów Kro to szyn. Nie zwy kle uta len to -
wa na pił kar ka, Na ta lia Dro żyń ska,
do łą cza do Me dy ka Ko nin!

Na ta lia bę dzie wy stę po wa ła w dru ży -
nie U'15 w Cen tral nej Li dze Ju nio -
rek. – W Kro to szy nie za pa mię ta my ją ja -
ko naj bar dziej wa lecz ną dziew czy nę w hi -
sto rii! Za wsze wie rzy ła do koń ca i prze ży -
wa ła każ de nie po wo dze nia. Wzór! Gra tu -
la cje – cie szy my się ra zem z To bą i trzy -
ma my kciu ki – po wie dział Łu kasz Rak
z Aka de mii Ta len tów Kro to szyn. 

War to przy po mnieć, iż Na ta lia Dro -
żyń ska gra ła w dru ży nie Wiel ko pol ski,
któ ra w czerw cu ubie głe go ro ku wy wal -
czy ła mi strzo stwo kra ju. Kro to szyń ska
pił kar ka od kil ku lat sys te ma tycz nie
otrzy mu je po wo ła nia do gro na naj zdol -
niej szych dziew cząt w re gio nie. W Aka -
de mii Ta len tów Na ta lia tre no wa ła od po -
cząt ku jej ist nie nia. (AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Orzeł lepszy od Astry

PIŁKA NOŻNA

Z Akademii Talentów do Medyka Konin!

ASTRA KROTOSZYN 
– ORZEŁ MROCZEŃ 1:2 (0:0)

BRAMKI:
0:1 – Marin Grądowy (48')
0:2 – Marcin Grądowy (50')
1:2  - Łukasz Budziak (52' karny)
Astra: Maj, Pauter (65' Nasalski),
Jankowski, Olejnik, Mizerny (71' Powalisz),
Staszewski, Budziak, Polowczyk, Reyer,
Czołnik (80' Schneider), Juszczak 
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