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25 lu te go w Kro to szy nie od by ło się
spo tka nie lo kal nych dzia ła czy Plat -
for my Oby wa tel skiej z po słem Ma -
riu szem Wit cza kiem. Roz ma wia no
o roz po czę tej już kam pa nii przed wy -
bo ra mi pre zy denc ki mi.

Pod czas kon fe ren cji wspo mnia no
o gło śnej de ba cie w sej mie do ty czą cej prze -
ka za nia z bu dże tu 2 mld zł na te le wi zję
pu blicz ną. – U pre zy den ta jest usta wa

opie wa ją ca na 2 mld zł – mó wił po seł Wit -
czak. – Zgod nie z po praw ką se na tu chcie -
li śmy, że by zo sta ły one prze ka za ne na on -
ko lo gię. W Pol sce rocz nie umie ra ok. 100
tys. osób na no wo two ry. Te środ ki są nie -
zbęd ne na le cze nie, a cał ko wi cie zbęd ne
na te le wi zję, któ ra po my li ła cał ko wi cie
mi sję pu blicz ną z pro pa gan do wą. Bar dzo
czę sto pod sy ca się w niej agre sję wo bec
opo zy cji czy wro gów wła dzy. To skan da -
licz ne. Se nat za pro po no wał po praw kę,

a sejm od rzu cił. Pre zy dent Du da mu si
pod jąć bar dzo waż ną de cy zję – czy sta nąć
po stro nie cho rych na ra ka, czy wspie rać
swo ją kam pa nię. W te le wi zji pu blicz nej
jest uka zy wa ny w do brym świe tle, a je go
kontr kan dy da ci w złym. Je śli cho dzi o na -
szą kan dy dat kę, to bar dzo do brze nam
idzie zbie ra nie pod pi sów w każ dym po -
wie cie. Mał go rza ta Ki da wa -Błoń ska przy -
cią ga na spo tka nia bar dzo wie lu oby wa te -
li. Jest po zy tyw ny trend, co da je nam du że
szan se na zwy cię stwo w ma ju. Cze ka nas
cięż ka pra ca, bo obec ny pre zy dent ma
wiel kie wspar cie apa ra tu wła dzy. Dzi siaj
się spo tka li śmy w Kro to szy nie, że by bu -
do wać ko mi te ty wspar cia. Kan dy dat ka
ma cha rak ter oby wa tel ski, a nie jed no par -
tyj ny – stwier dził par la men ta rzy sta. 

T. Wit czak oznaj mił, że pre zy dent
Du da jest za kład ni kiem PiS -u i pod pi su je
wszyst ko, co mu na ka że pre zes Ja ro sław
Ka czyń ski. Mó wiąc o kam pa nii wy bor -
czej, przy znał, iż jest bar dzo in ten syw na,
a Mał go rza ta Ki da wa -Błoń ska co dzien nie
spo ty ka się z wy bor ca mi.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Aktualności2 WTOREK, 3 marca 2020

Miesz kań cy gmi ny Ko by lin do py tu ją,
kie dy zo sta nie zbu do wa na ścież ka
ro we ro wa na od cin ku Smo li ce -Ko by -
lin. W związ ku z tym bur mistrz po sta -
no wił wy dać oświad cze nie, w któ rym
za pew nia, że miej sco wy sa mo rząd
trzy ma rę kę na pul sie.

Jesz cze we wrze śniu mi nio ne go ro ku
To masz Le siń ski, bur mistrz Ko by li na,
zwró cił się do Mar ka Na pie ra ły – dy rek to -
ra Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych
i Au to strad – z proś bą o in for ma cję na te -
mat two rze nia do ku men ta cji ścież ki ro we -
ro wej w cią gu dro gi kra jo wej nr 36, na od -
cin ku Smo li ce -Ko by lin. 

– Bez pie czeń stwo dla mnie jest bar -
dzo waż ne, dla te go te ma tu nie od pusz -
czam i co ja kiś czas py ta my o po stę py
w pra cach nad do ku men ta cją. W paź -
dzier ni ku ze szłe go ro ku dy rek tor GDD -
KiA na pi sał, że roz bu do wa sie ci ście żek
ro we ro wych, któ re ma ją wpływ na po pra -
wę bez pie czeń stwa, jest prio ry te tem dzia -
łań „kra jów ki”. Cie szy nas to, ale chce my
znać kon kre ty. Z pi sma wy ni ka ło, że kom -

ple to wa na jest do ku men ta cja, by ogło sić
prze targ – oznaj mia T. Le siń ski.

GDD KiA pla nu je prze bu do wę na od -
cin ku dro gi od Miej skiej Gór ki do Ko by li -
na, o dłu go ści 17,7 km. Za kres zle co nej
do opra co wa nia do ku men ta cji obej mu je
za pro jek to wa nie mię dzy in ny mi ścież ki
ro we ro wej na ca łej dłu go ści te goż od cin ka
dro gi, za tem na pew no ścież ka znaj dzie się
tak że na od cin ku Smo li ce -Ko by lin. 

– Ru szy ły pra ce w Smo li cach, gdzie
bu do wa ne są dwa ron da. To już znacz nie
po pra wi bez pie czeń stwo, ale my na ci ska -
my i po no wi li śmy za py ta nie do ge ne ral nej
dy rek cji, jak wy glą da spra wa ścież ki ro we -
ro wej. Cze ka my na od po wiedź – mó wi
bur mistrz Ko by li na.

Przy oka zji ko lej ne go za py ta nia
do GDD KiA po ru szo no tak że kwe stię wy -
bu do wa nia kład ki na rze ce Ra dę ca
przy mo ście na uli cy Kro to szyń skiej w Ko -
by li nie, tak że w pa sie dro gi kra jo wej
nr 36. – W tej spra wie pi sma i wnio ski wy -
sy ła ne są już od 2009 ro ku. Li czę, że w koń -
cu przy nio są kon kret ne efek ty – za zna cza
wło darz Ko by li na. OPRAC. (NO VUS)

GMINA KOBYLIN

Kiedy powstanie 
ścieżka rowerowa?
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POLITYKA

Intensywna kampania wyborcza

Z POLICJI

Mieli przy sobie kilogram amfetaminy
Po li cjan ci z kro to szyń skiej ko men dy
za trzy ma li miesz kań ców Szcze ci na,
po dej rza nych o po sia da nie znacz nej
ilo ści nar ko ty ków. Pod czas kon tro li
u ko bie ty i męż czy zny wy kry to po nad
ki lo gram am fe ta mi ny. Spra wa jest
roz wo jo wa, dal sze czyn no ści trwa ją.
Za trzy ma nym gro zi ka ra do dzie się -
ciu lat po zba wie nia wol no ści.

Funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie, zaj mu ją cy się prze stęp -
czo ścią nar ko ty ko wą, za trzy ma li 19 lu te -
go dwie oso by. W Zdu nach pod czas kon -
tro li po jaz du mar ki Hy un dai zna leź li
środ ki odu rza ją ce. Był to pa ku nek z za -
war to ścią 1 kg am fe ta mi ny. Kie ru ją ca ko -
bie ta i ja dą cy z nią męż czy zna to miesz -
kań cy Szcze ci na w wie ku 23 i 41 lat. Zo -
sta li umiesz cze ni w po li cyj nym aresz cie
do wy ja śnie nia i prze słu cha ni. 

Po li cjan ci prze szu ka li miesz ka nia
i miej sca, gdzie za trzy ma ni mo gli by prze -
cho wy wać środ ki odu rza ją ce. Tym spo so -
bem zna le zio no jesz cze po nad 860 gra -
mów bia łe go prosz ku, któ ry zo stał prze -
sła ny do ba dań la bo ra to ryj nych, a tak że
po nad 300 gra mów su szu ma ri hu any. 

Pro ku ra tor z Pro ku ra tu ry Re jo no wej
w Kro to szy nie przed sta wił męż czyź nie
za rzut po sia da nia znacz nej ilo ści środ ków
odu rza ją cych i sub stan cji psy cho tro po -

wych. Gro zi mu za to na wet dzie sięć lat
wię zie nia. Wo bec za trzy ma ne go Sąd Re -
jo no wy w Kro to szy nie za sto so wał śro dek
za po bie gaw czy w po sta ci tym cza so we go
aresz to wa nia na okres trzech mie się cy. 

Po li cjan ci ca ły czas ana li zu ją in for ma -
cje, szu ka ją ko lej nych do wo dów i nie wy -
klu cza ją dal szych za trzy mań oraz uzu peł -
nie nia za rzu tów wo bec oso by do tych czas
za trzy ma nej.

(NO VUS)
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W Szko le Pod sta wo wej nr 8 w Kro to -
szy nie od by ło się spo tka nie Mię dzy -
osie dlo we go Ze spo łu In ter wen cyj ne -
go, re pre zen tu ją ce go ra dy osie dli
nr 1, 3 i 5, z miesz kań ca mi. Po ru szo -
no te mat bez praw ne go – ich zda -
niem – funk cjo no wa nia po bli skiej
sta cji pa liw. O spra wie wie lo krot nie
pi sa li śmy na ła mach na szej ga ze ty.

– Że by spra wa by ła ja sna – do ma -
ga my się tyl ko prze strze ga nia pra wa
w ra mach ist nie ją cych pro ce dur i prze -
pi sów – za zna czy li przed sta wi cie le
Mię dzy osie dlo we go Ze spo łu In ter wen -
cyj ne go. – Chce my to jesz cze raz moc -
no pod kre ślić – nie je ste śmy prze ciw ko
ist nie niu sta cji pa liw. Miesz kań cy żą da -
ją je dy nie zgod ne go z pra wem za prze -
sta nia noc ne go try bu pra cy sta cji, za -
mknię cia nie le gal ne go par kin gu dla ti -
rów, ha li i skła do wi ska gru zu, któ re nie

są ode bra ne i na dziś sta no wią sa mo wo -
lę bu dow la ną. 

Mię dzy osie dlo wy Ze spół In ter wen -
cyj ny, po wo łu jąc się na do ku men ta cję,
wska zu je, iż pro jekt bu do wy sta cji pa liw
z 2011 ro ku nie jest zgod ny z de cy zją śro -
do wi sko wą Sta ro stwa Po wia to we go
w Kro to szy nie. – Wiel ko pol ski in spek tor

ochro ny śro do wi ska, wy da jąc opi nię, za -
strzegł, że wa run kiem do pusz cza ją cym
bu do wę sta cji pa liw by ło to, że mia ła
funk cjo no wać tyl ko w dzień, a nie dzia łać
w no cy. Wszy scy wy so cy urzęd ni cy sa -
mo rzą du o tym wie dzą i jest to przez nich
ak cep to wa ne. W świe tle orze czeń są dów
ad mi ni stra cyj nych par king dla ti rów oraz

ha la przy sta cji pa liw nie zo sta ły ode bra ne
przez po wia to we go in spek to ra nad zo ru
bu dow la ne go. Dla te go ich dzia łal ność
jest nie do pusz czal na. Każ dy in ny oby wa -
tel miał by przy ka za ne, że by od gro dzić to
miej sce i ozna ko wać ta bli ca mi in for ma -
cyj ny mi. Do tej po ry to nie jest eg ze kwo -
wa ne. Pro szę pa mię tać, że w tym miej scu
w 2018 ro ku zgi nął czło wiek – wy ja śnia -
li człon ko wie MZI. 

Pod kre śli li rów nież – z czym zgo dzi -
ła się część obec nych na spo tka niu miesz -
kań ców – że sta cja pa liw de wa stu je śro do -
wi sko i utrud nia ży cie lu dziom, bo wiem
tan ko wa nie ti rów jest ha ła śli we i za kłó ca
ci szę noc ną. Po nad to – jak stwier dzi -
li – dro gi osie dlo we przy sta cji nie są przy -
sto so wa ne do użyt ko wa nia ich przez sa -
mo cho dy cię ża ro we.

– Ostat nio by ło to wi dać, gdy
na skrzy żo wa niu ulic Ma słow skie go
i Be nic kiej co chwi lę na pra wia no dro gę.

Jak się oka za ło, uszko dzo na zo sta ła ka -
na li za cja, któ ra nie wy trzy mu je ob cią że -
nia, ja kie po wo du ją po jaz dy cię ża ro -
we – mó wi li miesz kań cy, do da jąc
przy tym, że nie ro zu mie ją bier ne go za -
cho wa nia władz sa mo rzą do wych, któ re
nie po tra fią wy eg ze kwo wać usta no wio -
nych prze pi sów.

Na spo tka niu by li obec ni rad ni miej -
scy oraz po wia to wi, któ rzy przy zna li, że
w peł ni ro zu mie ją pre ten sje miesz kań -
ców. – Ro zu miem pań stwa pre ten sje, bo
nikt nie chce, że by pod je go okna mi był
ha łas wy wo ły wa ny przez po jaz dy cię ża ro -
we. Nie ste ty, każ dy z nas, w tym sta ro sta
ja ko or gan wła dzy sa mo rzą do wej, dzia ła
w ra mach ist nie ją cych prze pi sów. Spra -
wy roz pa try wa ne w są dach ad mi ni stra -
cyj nych trwa ją dłu go, więc trze ba po pro -
stu uzbro ić się w cier pli wość. Wła ści ciel
sta cji ma peł no moc ni ka, któ ry świet nie
zna się na prze pi sach pra wa, rów nież bu -
dow la ne go, a za tem ta spra wa szyb ko się
nie za koń czy – stwier dził Zbi gniew Bro -
dziak, rad ny po wia to wy.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

3Aktualności
KONTROWERSJE

Mieszkańcy chcą TYLKO przestrzegania prawa

KSZTAŁCENIE

Inauguracja roku akademickiego
na kierunku pielęgniarstwo

21 lu te go w bu dyn ku daw ne go in ter -
na tu Ze spo łu Szkół Po nad pod sta wo -
wych nr 1 w Kro to szy nie przy ul. Mic -
kie wi cza od by ła się in au gu ra cja ro -
ku aka de mic kie go na kie run ku pie -
lę gniar stwo. Edu ka cję roz po czę -
ło 25 osób. 

W Kro to szy nie otwar to fi lię Pań stwo -
wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej im. Hi po -
li ta Ce giel skie go w Gnieź nie, gdzie pro -
wa dzo na jest na uka na stu diach I stop nia
o pro fi lu prak tycz nym na kie run ku pie lę -
gniar stwo. Dy rek to rem fi lii jest dr Ka ta -
rzy na Pla gens -Rot man.

Za ję cia teo re tycz ne oraz za ję cia w sa -
lach umie jęt no ści pie lę gniar skich pro wa -
dzo ne są w sie dzi bie fi lii, na to miast prak -
ty ki za wo do we od by wać się bę dą w kro to -
szyń skim szpi ta lu.

Uro czy stą in au gu ra cję ro ku aka de -
mic kie go pro wa dził rek tor wspo mnia nej
uczel ni – dr hab. Ja nusz Wi śniew ski.
Obec ni by li tak że człon ko wie Se na tu
gnieź nień skiej uczel ni. Z ko lei Sa mo dziel -
ny Pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej

w Kro to szy nie re pre zen to wa li: Krzysz tof
Ku row ski – dy rek tor szpi ta la, lek. Mie -
czy sław Peł ko – za stęp ca dy rek to ra ds.
me dycz nych, Vio let ta Ko niecz na – na -
czel na pie lę gniar ka, Re na ta Mar sza łek -Po -
piel – kie row nik Za kła du Re ha bi li ta cji
w Kro to szy nie. Po nad to na uro czy stość
przy by li sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, wi -
ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, Wan da
Krusz czyń ska – dy rek tor Po li ce al nej
Szko ły Pra cow ni ków Służb Spo łecz nych
w Kro to szy nie, a tak że bur mi strzo wie
gmin z po wia tu kro to szyń skie go oraz rad -
ni. 

Kul mi na cyj nym punk tem in au gu ra -
cji by ła im ma try ku la cja stu den tów I ro ku.
Ślu bo wa nie przed pocz tem sztan da ro -
wym uczel ni zło ży ły trzy stu dent ki kro to -
szyń skiej fi lii. 

Nie zwy kle in te re su ją cy wy kład in au -
gu ra cyj ny – „Chi rur gia du żych na czyń
daw niej i dziś” – wy gło sił prof. dr hab. n.
med. Pa weł Chę ciń ski. Po czę ści ofi cjal nej
za pro sze ni go ście mo gli zo ba czyć po -
miesz cze nia dy dak tycz ne uczel ni.

OPRAC. (AN KA)

 

1 mar ca ob cho dzi li śmy Na ro do wy
Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych.
W kro to szyń skim mu zeum jak co ro -
ku zor ga ni zo wa no wie czor ni cę,
w trak cie któ rej zło żo no hołd człon -
kom pol skie go pod zie mia an ty ko -
mu ni stycz ne go. 

Pod czas wie czor ni cy Piotr Mi ko łaj -
czyk, dy rek tor mu zeum, wpro wa dził go -
ści w te mat spo tka nia. Opra wę ar ty stycz -
ną przy go to wa ła mło dzież z I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w Kro to szy nie
pod kie run kiem Mał go rza ty Wit czak.
Obok utwo rów mu zycz nych po ja wi ły się
rów nież wy po wie dzi -cy ta ty żoł nie rzy
pod zie mia na te mat dzia łal no ści nie pod -
le gło ścio wej. 

Pod czas uro czy sto ści sku pio no się
głów nie na wąt kach zwią za nych z lo kal -
nym pod zie miem an ty ko mu ni stycz nym.
Głos za brał Da niel Szcze pa niak – ku stosz
kro to szyń skie go mu zeum, hi sto ryk, któ -
ry od wie lu lat zgłę bia te ma ty kę lo kal ne -
go pod zie mia an ty ko mu ni stycz ne go.
Przed sta wił struk tu rę i dzia łal ność mło -
dzie żo wej or ga ni za cji kon spi ra cyj nej
pod na zwą Gwar dia Pa trio tów Pol skich,
któ ra dzia ła ła w Kro to szy nie i Koź mi nie
Wlkp. w la tach 1948-1950. Pre le gent
przy bli żył rów nież ma ło zna ną po stać
sierż. Wła dy sła wa Stań czy ka ps. Flo -
rian – pod ofi ce ra Woj ska Pol skie go, Ar -
mii Kra jo wej oraz WSGO „War ta” w Ob -
wo dzie Kro to szyń skim w 1945 r.

Część wie czor ni cy po świę co na by ła
tak że kon spi ra cji ogól no pol skiej. Piotr
Mi ko łaj czyk wy gło sił pre lek cję na te mat
jed nej z naj bar dziej zna nych po sta ci ogól -
no pol skie go pod zie mia an ty ko mu ni -

stycz ne go – ma jo ra / puł kow ni ka Zyg -
mun ta Szen dzie la rza ps. Łu pasz -
ka – w związ ku z przy pa da ją cą 12 mar -
ca 110. rocz ni cą uro dzin le gen dar ne go
do wód cy 5. Wi leń skiej Bry ga dy Ar mii
Kra jo wej. 

Uro dził się w 1910 ro ku w Stry ju
(dzi siej sza Ukra ina, ob wód lwow ski).
Pod czas kam pa nii wrze śnio wej 1939 ro -
ku już ja ko po rucz nik Szen dzie larz do wo -
dził 2. szwa dro nem 4. Puł ku Uła nów,
któ ry wcho dził w skład Wi leń skiej Bry ga -
dy Ka wa le rii. Za kam pa nię zo stał od zna -
czo ny Krzy żem Vir tu ti Mi li ta ri V kla sy.
Po za koń cze niu zma gań wo jen nych wró -
cił do Wil na, gdzie za an ga żo wał się
w dzia łal ność kon spi ra cyj ną. Przez la ta je -
go wal ki pod ziem nej wo kół nie go na ro sło
wie le kon tro wer sji. 

Łu pasz ka dzia łał na bar dzo trud nym
te re nie, gdzie żoł nie rze Ar mii Kra jo wej
mu sie li zma gać się nie tyl ko z Niem ca mi,
ale tak że z so wiec ką par ty zant ką, wro go
na sta wio ną li tew ską lud no ścią, czę sto ko -

la bo ru ją cą z Niem ca mi, któ ra prze wa ża ła
nad lud no ścią pol ską. Za rzu ca mu się
prze pro wa dza nie ak cji od we to wych,
w któ rych zgi nę li li tew scy cy wi le (wieś
Du bien ki), oraz po dej mo wa nia roz mów
z Niem ca mi na te mat wspól nej wal ki
prze ciw ko so wiec kim par ty zan tom, któ -
re nie przy nio sły skut ków, po nie waż ka te -
go rycz nie od mó wił współ pra cy. 

Do dzi siaj hi sto ry cy spie ra ją się
w oce nie tej po sta ci i w kwe stii za kre su
od po wie dzial no ści za nie któ re de cy zje.
W 1948 r. Łu pasz ka zo stał poj ma ny
przez Urząd Bez pie czeń stwa, a na stęp nie
ska za ny na ka rę śmier ci, któ rą wy ko na -
no 8 lu te go 1951 r. w wię zie niu na Mo ko -
to wie.

Po wie czor ni cy jej uczest ni cy tra dy -
cyj nie prze szli pod daw ny areszt śled czy
przy ul. Sien kie wi cza, aby od dać hołd oso -
bom, któ re tam by ły prze śla do wa ne
i mor do wa ne. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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22 lu te go przy uli cy Wo sko wej od by ło
się ofi cjal ne otwar cie no wej sie dzi by
kro to szyń skie go huf ca Związ ku Har -
cer stwa Pol skie go. Był to za ra zem
Dzień My śli Bra ter skiej, czy li świę to
wszyst kich har ce rzy i skau tów.

Naj pierw w no wej sie dzi bie od by ły
się „Drzwi otwar te”. Na stęp nie przed pa -
ła cem Ga łec kich w Par ku Miej skim zor ga -
ni zo wa no uro czy sty apel, w któ rym wzię -
ły udział dru ży ny har cer skie oraz wła dze
sa mo rzą do we. W dal szej ko lej no ści

przy sie dzi bie kro to szyń skie go huf ca mia -
ło miej sce ofi cjal ne prze cię cie wstę gi.
Har ce rze przy go to wa li dla go ści część ar -
ty stycz ną.

Przy po mnij my, że 14 lip ca 2018 ro -
ku w bu dyn ku przy uli cy Młyń skiej wy -
buchł po żar, na sku tek któ re go har ce rze
stra ci li wie le pa mią tek oraz sie dzi bę.
Dzię ki wspar ciu władz mia sta, przy ja ciół
i wie lu in nych osób przed kro to szyń skim
har cer stwem ry su ją się no we per spek ty -
wy już w no wej sie dzi bie.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA I FILM 
na www.glo kal na.pl 
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Nie ma ły mi osią gnię cia mi mo że po -
chwa lić się chór Izy dor ki, dzia ła ją cy
przy Szko le Pod sta wo wej w Biad -
kach. W stycz niu ze spół zdo był
pierw szą na gro dę na He ro dia dzie
w Ciesz ko wie, a w lu tym Izy dor ki za -
ję ły trze cie miej sce w kon kur sie wo -
je wódz kim. 

18 lu te go w Urzę dzie Wo je wódz kim
w Po zna niu od by ła się uro czy stość wrę -
cze nia na gród lau re atom wo je wódz kie go
kon kur su mu zycz ne go w kon tek ście pod -
su mo wa nia ak tyw no ści wiel ko pol skich
szkół, zwią za nej z ob cho da mi 200. rocz -
ni cy uro dzin Sta ni sła wa Mo niusz ki.

Wiel ko pol ska ku ra tor oświa ty, Elż -
bie ta Lesz czyń ska, wrę czy ła Be acie Cie -
siół ce, dy rek tor szko ły w Biad kach, dy -

plom za za ję cie trze cie go miej sca w kon -
kur sie. Pla ców ka otrzy ma ła rów nież na -
gro dę rze czo wą. Pod czas pre zen ta cji chór
Izy dor ki za śpie wał ja ko pierw szy, wpro -
wa dza jąc słu cha czy w mi ły na strój.

Z ko lei 12 stycz nia Izy dor ki wy śpie -
wa ły pierw szą na gro dę na He ro dia dzie
w Ciesz ko wie. War to też przy po mnieć, iż
rok 2020 to dla chó ru rok ju bi le uszu 15-
le cia ist nie nia. Uro czy sto ści ju bi le uszo we
od bę dą się we wrze śniu.

Chór Izy dor ki dzię ku je bur mi strzo -
wi Fran cisz ko wi Mar szał ko wi, Mał go rza -
cie Miel ca rek – na czel nik Wy dzia łu
Oświa ty i Spraw Spo łecz nych, a tak że
wszyst kim me lo ma nom mu zy ki chó ral -
nej za wspar cie, do bre sło wo oraz wszel ką
po moc.

(AN KA)

SP BIADKI

Sukcesy chóru Izydorki!
ŚRODOWISKO

Ochronić zagrożone gatunki
W lu tym na te re nie po wia tu kro to -
szyń skie go mia ła miej sce ko lej na
od sło na ogól no pol skie go pro gra mu
pod na zwą „Chro ni my zwie rzy nę
drob ną”. W ak cji pod ho no ro wym
pa tro na tem sta ro sty udział wzię ły
Nad le śnic two Kro to szyn i dzie sięć
kół ło wiec kich, go spo da ru ją cych
na ob wo dach po wia tu kro to szyń -
skie go i ja ro ciń skie go oraz gmi ny
Odo la nów.

Ce lem przed się wzię cia jest po pu la ry -
za cja dzia łań na rzecz śro do wi ska na tu ral -
ne go i za cho wa nia fau ny za gro żo nej dra -
stycz ną eks pan sją dra pież ni ków. Uro czy -
stej in au gu ra cji do ko na no z udzia łem sta -
ro sty Sta ni sła wa Szczot ki oraz Paw ła Li sia -
ka – łow cze go kra jo we go. Kon ty nu acja
pro gra mu jest od po wie dzią na licz ne ape -
le miesz kań ców o po moc w ogra ni cze niu
co raz więk szej eks pan sji dra pież ni ków
na te re ny osie dli ludz kich oraz przy go to -
wa nie śro do wi ska do sze ro ko za kro jo ne go
pro jek tu za sie dla nia zwie rzy ną drob ną,
aby przy wró cić przy ro dzie ga tun ki by tu ją -
ce tu od za wsze, a dziś za gro żo ne cał ko wi -
tym znik nię ciem z lo kal nych la sów i pól.

Pod su mo wa nie te go rocz nych dzia łań
od by ło się na strzel ni cy my śliw skiej

w Kro to szy nie w obec no ści m. in. wi ce sta -
ro sty Paw ła Ra do jew skie go, P. Li sia ka,
Mar ka Przy byl skie go – łow cze go okrę go -
we go, Sła wo mi ra Tra wiń skie go – za stęp cy
nad le śni cze go Kro to szy na, jak rów nież
człon ków kół ło wiec kich, le śni ków, prze -
wod ni ków oraz psów. W trak cie uro czy -
sto ści ogło szo no wy ni ki kon kur su pla -
stycz no -fo to gra ficz ne go „Chro ni my zwie -
rzy nę drob ną”. Spo śród aż 271 prac wy ko -
na nych przez dzie ci i mło dzież wy ło nio -
no 24, któ rych au to rzy zo sta li na gro dze ni. 

Za kup zwie rzy ny drob nej w po sta -
ci 80 sztuk ba żan tów, w tym ro ku dla

czte rech kół ło wiec kich, sfi nan so wa li
wło da rze gmin z na sze go po wia tu i sta -
ro sta. Pta ki bę dę wy pusz czo ne już wio -
sną. Po nad to, dzię ki ak cji zmniej sza ją cej
nad mier ną li czeb ność dra pież ni ków,
Wy dział Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic -
twa i Le śnic twa Sta ro stwa Po wia to we go
w Kro to szy nie speł nił naj waż niej szy wa -
ru nek i miał moż li wość zło że nia wnio -
sku do Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej o do fi nan so wa nie za ku pu ty sią -
ca ku ro patw.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Harcerze mają nową siedzibę
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Przed ty go dniem na Szpi tal ny Od -
dział Ra tun ko wy w Kro to szy nie tra fi -
ła pa cjent ka, skie ro wa na do szpi ta la
przez swo je go le ka rza ro dzin ne go
z za bu rze nia mi funk cjo no wa nia
ukła du od de cho we go. Jak się oka za -
ło, prze by wa ła ona w ostat nim cza -
sie we Wło szech. Szpi ta le za kaź ne
nie zna la zły pod staw do przy ję cia pa -
cjent ki, w związ ku z czym wy klu czo -
no za ka że nie ko ro na wi ru sem. Kil ka
dni póź niej oka za ło się, że ba da nia
na obec ność ko ro na wi ru sa, wy ko na -
ne przez Pań stwo wy Za kład Hi gie ny
w War sza wie, da ły wy nik ujem ny.

Jesz cze te go sa me go dnia kro to szyń -
ski szpi tal wy dał ofi cjal ny ko mu ni kat
w związ ku z sze rzą cy mi się in for ma cja -
mi, ja ko by w pla ców ce mia ła prze by wać
oso ba za ka żo na ko ro na wi ru sem.

– Pa cjent ka przy ję ta zo sta ła na SOR
z ob ja wa mi gry po po dob ny mi (ka szel,
pod wyż szo na tem pe ra tu ra, dusz ność).
W trak cie wy wia du prze pro wa dzo ne go
przez per so nel oka za ło się, że prze by wa ła
ona w ostat nim cza sie we Wło szech. Ma -
jąc na uwa dze za le ca nia Mi ni ster stwa
Zdro wia i Głów ne go In spek to ra Sa ni tar -
ne go, do ty czą ce pro fi lak ty ki za ka że nia
ko ro na wi ru sem, pa cjent ka zo sta ła na -
tych miast izo lo wa na, w od dzia le wpro -
wa dzo ny zo stał re żim sa ni tar ny. Pa cjent -

ka pod le ga dal szej ob ser wa cji oraz dia gno -
sty ce. Po wia do mio ny zo stał Po wia to wy
In spek to rat Sa ni tar ny w Kro to szy nie.
We dług za le ceń Mi ni ster stwa Zdro wia
kie row nik SOR -u kon tak to wał się z trze -
ma szpi ta la mi za kaź ny mi, in for mu jąc
o sta nie pa cjent ki. Szpi ta le za kaź ne nie
zna la zły pod staw do przy ję cia pa cjent ki,
za le ca jąc dal szą ob ser wa cję w Kro to szy -
nie. W chwi li obec nej, ze wzglę du na mi -
ni mal ne ry zy ko wy stą pie nia za ka że nia
wi ru sem, dal sza ob ser wa cja, le cze nie
i dia gno sty ka pa cjent ki od by wać się bę dą
na jed nym z od dzia łów na sze go szpi ta -
la – czy ta my w ko mu ni ka cie SP ZOZ
w Kro to szy nie, wy da nym 25 lu te go.

Po nad to sta ro sta Sta ni sław Szczot ka
nie zwłocz nie zwo łał po sie dze nia Po wia -
to we go Ze spo łu Za rzą dza nia Kry zy so we -
go. W spo tka niach wzię li udział m. in.
przed sta wi cie le Sta ro stwa Po wia to we go,
Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej oraz Po wia to wej Sta -

cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej w Kro to -
szy nie. W trak cie obu po sie dzeń sta ro sta
za po znał się z in for ma cją na te mat pod ję -
tych przez szpi tal i służ by sa ni tar ne dzia -
łań. Omó wio no prze bieg wdro żo nych
pro ce dur i sto so wa ne go po stę po wa nia.
We dług Po wia to we go Pań stwo we go In -
spek to ra Sa ni tar ne go w Kro to szy nie wsz -
czę to tak że od po wied nie po stę po wa nie
pre wen cyj ne, po le ga ją ce na ze bra niu wy -
wia du na te mat pa cjent ki i jej oto cze nia,
wy da no od po wied nie za le ce nia i po in for -
mo wa no Wiel ko pol skie go Pań stwo we go
Wo je wódz kie go In spek to ra Sa ni tar ne go.

– Zgod nie z obo wią zu ją cy mi za sa da -
mi pa cjent ka prze by wa w wy izo lo wa nym
po miesz cze niu szpi ta la, a per so nel me -
dycz ny sto su je za le ca ne pro ce du ry. Stan
pa cjent ki uległ po pra wie. Kon ty nu owa ny
jest pro ces dia gno sty ki i le cze nia. Na chwi -
lę obec ną nie ma za gro że nia epi de micz ne -
go w Kro to szy nie. Od 25 lu te go,
godz. 18.00, wszyst kie od dzia ły Szpi ta la

Po wia to we go w Kro to szy nie pra cu ją w try -
bie pla no wym. Pod ję te dzia ła nia kon sul to -
wa ne są m. in. z kon sul tan tem me dycz -
nym ds. ra tow nic twa me dycz ne go. Przy -
po mi na my tak że, że obec nie nie od no to -
wa no żad ne go przy pad ku za ka że nia ko ro -
na wi ru sem w Pol sce – czy ta my w ko mu -
ni ka cie SP ZOZ w Kro to szy nie i Po wia to -
we go Ze spo łu Za rzą dza nia Kry zy so we go.

W ko mu ni ka cie wy da nym ostat nie -
go dnia lu te go kro to szyń ski szpi tal in for -

mu je, że ba da nia na obec ność ko ro na wi -
ru sa SARS -CoV -2, wy ko na ne przez Pań -
stwo wy Za kład Hi gie ny w War sza wie
u pa cjent ki prze by wa ją cej w izo la cji w SP
ZOZ w Kro to szy nie, da ły wy nik ujem ny.
Ozna cza to, że u ko bie ty prze by wa ją cej
w izo lat ce nie wy kry to ko ro na wi ru sa.
Stan pa cjent ki uległ po pra wie. Szpi tal
kon ty nu uje jej le cze nie, a za sto so wa nie
izo la cji już nie jest ko niecz ne.

(AN KA / NO VUS)

KROTOSZYN

Szpital w stanie gotowości 

W trak cie se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go, któ ra od by ła się w mi nio -
ną śro dę, dys ku to wa no o dłu gich ko -
lej kach w Wy dzia le Ko mu ni ka cji Sta -
ro stwa Po wia to we go w Kro to szy nie.
Rad ni za sta na wia li się nad moż li wo -
ścia mi roz wią za nia te go pro ble mu.

Spra wę po ru szył rad ny Hie ro nim
Mar sza łek, od wo łu jąc się do wy po wie dzi
Ja na Zy cha, rad ne go miej skie go, na stycz -
nio wej se sji, któ ry zwró cił uwa gę, że czę -
sto ob słu ga jed ne go pe ten ta mo że trwać
wie le go dzin i na le ża ło by wpro wa dzić ja -
kiś sys tem ko lej ko wy. – Na po cząt ku ka -
den cji zło ży łem wnio sek o uspraw nie nie
ob słu gi pra cy wy dzia łu ko mu ni ka cji. Pro -
szę, że by za rząd roz pa trzył mo je po dej -
ście do te go pro ble mu w kon tek ście in ter -
pe la cji rad ne go Ja na Zy cha. Mo że pi lo ta -
żo wo wy dział wpro wa dził by re zer wa cję
ko lej ko wą przez in ter net? Mo gli by śmy
się prze ko nać, czy to uspraw ni pra cę wy -
dzia łu i ob słu gę klien tów. Zgła sza łem
dwie ka den cje te mu, by rad ni pra co wa li
w spo sób elek tro nicz ny. Spo tka łem się
wte dy z opi nia mi, że jest to zbyt śmia łe

po dej ście, że mu si my się na uczyć to ob -
słu gi wać. Uwa żam, że wszy scy idzie my
w kie run ku elek tro ni ki i war to to roz wa -
żyć, że by cho ciaż jed no sta no wi sko w wy -
dzia le ko mu ni ka cji pi lo ta żo wo by ło
wpro wa dzo ne. Wte dy zo ba czy my, czy to
coś zmie ni – ar gu men to wał rad ny.

Sta ro sta kro to szyń ski od po wie dział,
że ta kie roz wią za nie bę dzie roz wa ża -
ne. – Je śli cho dzi o ob słu gę i wpro wa dze -
nie bi le to ma tu, to ta ki wnio sek wpły nął
ze stro ny bur mi strza Kro to szy na w od po -

wie dzi na in ter pe la cję rad ne go Zy cha. Za -
mie rza my ta kie coś wpro wa dzić. W po -
wia tach ościen nych – ostrze szow skim,
ostrow skim, ple szew skim czy go styń -
skim – w sta ro stwach to funk cjo nu je.
Jest to uła twie nie pew nej se kwen cji – in -
te re sant mo że się za re je stro wać i wie,
na któ rą go dzi nę przyjść. Jest tyl ko pe -
wien pro blem, któ re go ta ki po mysł nie
roz wią że. Je śli przy kła do wo o go dzi -
nie 11.00 je den z pra cow ni ków bę dzie
mu siał opu ścić sta no wi sko pra cy z róż -

nych przy czyn, to wte dy zro bi się kło pot.
Kto wów czas tych lu dzi z bi le to ma tu ob -
słu ży? Np. w Ostrze szo wie wy li czo no, że
prze wi dy wa ne roz pa trze nie spra wy
trwa 25 mi nut. Są sy tu acje, któ re moż na
za ła twić w 5-10 mi nut, ale rów nież ta kie,
któ re trwa ją pół go dzi ny, a na wet 45 mi -
nut. Wte dy ko lej ka się wy dłu ża. Je śli ra da
wy ra zi zgo dę na uru cho mie nie środ ków
w mar cu, to ta ki bi le to mat bę dzie. By wa -
ją dni, że ko lej ki są dłu gie, ale rów nież ta -
kie, kie dy jest pu sto. Ro zu miem, że zmie -
ni ły się prze pi sy i po sia da cze po jaz dów są
zo bo wią za ni w cią gu mie sią ca po in for -
mo wać o zby ciu i na by ciu po jaz dów.
Wię cej lu dzi nie bę dzie my za trud -
niać – tłu ma czył Sta ni sław Szczot ka.

Rów nież rad ny Zbi gniew Bro dziak
pro sił o przy chy le nie się do wnio sku H.
Mar szał ka. Jak za uwa żył, pra cow ni cy wy -
dzia łu ko mu ni ka cji pra cu ją na peł nych
ob ro tach. Wspo mniał też roz wią za nia
sto so wa ne w ta kich sy tu acjach na za cho -
dzie Eu ro py. – Tam są in ne wa run ki lo ka -
lo we, ale je stem pe łen po dzi wu dla na -
czel ni ka i pra cow ni ków, że oni psy chicz -
nie wy trzy mu ją. Lu dzie cze ka ją, są ner -
wo wi, a prze cież to nie sta ro sta zmie nił
usta wę, w wy ni ku któ rej trze ba się spie -
szyć. Lu dzie ma ją po 5-6 sa mo cho dów
i nie chcą pła cić kar. Kie dyś by łem in te re -
san tem i za uwa ży łem wszyst kie za ję te

sta no wi ska. Za sta na wia łem się nad tym,
że gdy by któ ryś z pra cow ni ków chciał
wyjść do to a le ty czy zjeść śnia da nie, to by -
ła by woj na. Nie ma ją tam in tym no ści.
Na za cho dzie lamp ka się za pa la i wia do -
mo, że wy cho dził pra cow nik – je że li by ło
trzech klien tów, to wcho dzi ło na stęp -
nych dwóch. My te go nie ma my, ale prze -
strze gam, że by śmy so bie nie strze li li
w ko la no – stwier dził Z. Bro dziak.

Z ko lei rad ny Ja ro sław Ku biak oznaj -
mił, że na le ża ło by wpro wa dzić do dat ko we
okien ko do wy da wa nia do wo dów re je stra -
cyj nych, bo trwa to pięć mi nut, a na ob słu -
że nie cze ka się wie le go dzin. – Na swo im
przy kła dzie po wiem – mie siąc te mu by -
łem w wy dzia le ko mu ni ka cji. Fak tycz nie
sta łem dwie go dzi ny i by łem tyl ko
po twar dy do wód. Prze cież moż na uru -
cho mić do dat ko we okien ko wy da ją ce do -
wo dy. To by ło by pew ne uspraw nie nie, bo
lu dzie tyl ko by wcho dzi li zło żyć pod -
pis – za pro po no wał J. Ku biak.

Sta ro sta nie przy chy lił się do te go po -
my słu, bo ge ne ro wa ło by to do dat ko we
kosz ty w związ ku ze stwo rze niem sta no -
wi ska pra cy. – Trze ba mieć sta no wi sko
pra cy z pod łą czo nym kom pu te rem.
Po dru gie trze ba mieć tę oso bę w okien ku,
a jak wszy scy pra cu ją, to ko go mam wsta -
wić? – za koń czył dys ku sję S. Szczot ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

 
 

In for ma cja mi ni stra zdro wia dla osób po wra ca ją cych
z pół noc nych Włoch:
Je śli w cią gu ostat nich 14 dni by łeś w pół noc nych Wło szech i za ob ser wo wa łeś u sie -
bie ob ja wy, ta kie jak go rącz ka, ka szel, dusz ność i pro ble my z od dy cha niem, to:
– bez zwłocz nie po wia dom te le fo nicz nie sta cję sa ni tar no -epi de mio lo gicz ną lub zgłoś
się bez po śred nio do od dzia łu za kaź ne go bądź od dzia łu ob ser wa cyj no -za kaź ne go,
gdzie okre ślo ny zo sta nie dal szy tryb po stę po wa nia me dycz ne go.
Je śli w cią gu ostat nich 14 dni by łeś w pół noc nych Wło szech i nie za ob ser wo wa łeś
u sie bie wy żej wy mie nio nych ob ja wów, to:
– przez ko lej ne 14 dni kon tro luj swój stan zdro wia, czy li co dzien nie mierz tem pe ra tu -
rę cia ła oraz zwróć uwa gę na wy stę po wa nie ob ja wów gry po po dob nych (złe sa mo po -
czu cie, bó le mię śnio we, ka szel).
Je że li po 14 dniach sa mo ob ser wa cji nie wy stą pi ły wy żej wy mie nio ne ob ja wy, za kończ
kon tro lę.
Je że li w cią gu 14 dni sa mo ob ser wa cji za ob ser wu jesz wy żej wy mie nio ne ob ja wy, to:
– bez zwłocz nie po wia dom te le fo nicz nie sta cję sa ni tar no -epi de mio lo gicz ną lub zgłoś
się bez po śred nio do od dzia łu za kaź ne go bądź od dzia łu ob ser wa cyj no -za kaź ne go,
gdzie okre ślo ny zo sta nie dal szy tryb po stę po wa nia me dycz ne go.
Je śli w cią gu ostat nich 14 dni by łeś w pół noc nych Wło szech, mia łeś kon takt z oso bą
cho rą lub za ka żo ną ko ro na wi ru sem SARS -CoV -2, to:
– bez zwłocz nie te le fo nicz nie po wia dom sta cję sa ni tar no -epi de mio lo gicz ną.
Na chwi lę obec ną nie ma uza sad nie nia dla po dej mo wa nia nad mier nych dzia łań ty pu
kwa ran tan no wa nie osób po wra ca ją cych z re gio nów pół noc nych Włoch, od ma wia nie
udzia łu w za ję ciach szkol nych oraz za my ka nie szkół. Nie zbęd ne jest prze strze ga nie za -
sad hi gie ny, w tym czę ste my cie rąk wo dą z my dłem, a je śli nie ma ta kiej moż li wo ści,
np. pod czas po dró ży, ich de zyn fek cja środ kiem na ba zie al ko ho lu.

Z SESJI

Kolejki w wydziale komunikacji
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W nie dzie lę w Zdu nach z oka zji Na -
ro do we go Dnia Pa mię ci Żoł nie rzy
Wy klę tych, z ini cja ty wy Zdu now skie -
go Ośrod ka Kul tu ry i Gru py Ini cja tyw -
nej Bie gu o Zdu now skie go Ka fla,
zor ga ni zo wa no IV Zdu now ski Bieg
Za goń czy ka, tym sa mym skła da jąc
hołd ma jo ro wi Fran cisz ko wi Ja skul -
skie mu ps. Za goń czyk.

Dla uczest ni ków przy go to wa no
dwie tra sy – dłuż szą (ok. 1,5 km) i krót -
szą (ok. 760 m). Pierw sze trzy oso by, któ -
re do tar ły na me tę po prze bie gnię ciu
dłuż szej tra sy, na gro dzo ne zo sta ły pu cha -
ra mi, ufun do wa ny mi przez po sła Ja na
Mo siń skie go. Dla wszyst kich bie ga czy
przy go to wa no pa miąt ko we me da le.
Na me cie cze ka ły rów nież upo min ki dla
dzie ci oraz ga dże ty dla do ro słych z Mi ni -
ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go, Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji oraz In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej. 

Tra sa Bie gu Za goń czy ka wio dła ul.
Ma słow skie go do skrzy żo wa nia z ul. Pia -
sko wą, a na stęp nie dro ga mi po lny mi,
do me ty za Cen trum Ani ma cji Spo łecz -
nej. Krót sza tra sa pro wa dzi ła wo kół
cmen ta rza po ewan ge lic kie go. Po bie gu
or ga ni za to rzy za pro si li wszyst kich
na pysz ną gro chów kę z ko tła. Przy go to wa -
no tak że sto isko klas mun du ro wych z Ze -

spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych Cen -
trum Kształ ce nia Usta wicz ne go z Przy go -
dzic oraz ką cik gier i za baw dla dzie ci.

– My ślę, że naj lep szym pod su mo wa -
niem dzi siej sze go dnia bę dą sło wa Zbi -
gnie wa Her ber ta: „nie po zwól my zgi nąć
po mor do wa nym”. Chciał bym po dzię ko -
wać pań stwu, że po przez tę for mę upa -
mięt nia cie tych, któ rzy mie li zo stać wy -
ma za ni nie tyl ko z kart hi sto rii, ale i z pa -
mię ci Po la ków. Ta ki był za mysł ów cze -
snych władz ko mu ni stycz nych. Dzię ki
Bo gu tak się nie sta ło i mo że my wspo mi -
nać Żoł nie rzy Nie złom nych, Wy klę tych.
Jed nym z nich był ma jor Za goń -
czyk – mó wił po seł Mo siń ski.

Fran ci szek Ja skul ski ps. Za goń czyk
uro dził się w ro dzi nie pol skich emi gran -
tów w West fa lii 16 wrze śnia 1913 ro ku.
W 1920 za miesz kał wraz z ro dzi ną

w Zdu nach. Przed woj ną pra co wał
w tam tej szym ma gi stra cie. Dzia łał ak tyw -
nie w Dru ży nie Har cer skiej im. Za wi szy
Czar ne go. Brał udział w woj nie obron nej
we wrze śniu 1939, a na stęp nie prze szedł
do kon spi ra cji. Je go pseu do nim par ty -
zanc ki, Za goń czyk, za czerp nię to od ty tu -
łu pi sma pod ziem ne go, któ re re da go wał
w na szym re gio nie. 

W 1942 dzia łał w oko li cach wo je -
wódz twa lu bel skie go, gdzie zwią zał się
z Ke dy wem Ar mii Kra jo wej i do wo dził
du ży mi od dzia ła mi par ty zanc ki mi, któ re
m. in. bra ły udział w wy zwa la nia Pu ław
w 1944. Wkrót ce zo stał aresz to wa ny
przez NKWD. Po cząt ko wo ska za no go
na ka rę śmier ci, za mie nio ną póź niej
na 10 lat wię zie nia. Za goń czy ko wi uda ło
się zbiec z Wro nek. Za czął or ga ni zo wać
struk tu ry kon spi ra cyj ne prze ciw ko wła -
dzom ko mu ni stycz nym, rów nież w Kro -
to szy nie. 

26 lip ca 1946 zo stał aresz to wa ny
i ska za ny na ka rę śmier ci, któ rą wy ko na -
no 19 lu te go 1947. Był ma jo rem Woj ska
Pol skie go, od zna czo nym Krzy żem Wo -
jen nym Vir tu ti Mi li ta ri V kl., Krzy żem
Wa lecz nych oraz Krzy żem Ofi cer skim
Or de ru Od ro dze nia Pol ski. 

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA I FILM 
na www.glo kal na.pl 

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na

ŚWIĘTO ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W Zdunach upamiętnili Zagończyka
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W mi nio ny czwar tek w Szko le Pod -
sta wo wej nr 1 im. Po wstań ców Wiel -
ko pol skich w Kro to szy nie zor ga ni zo -
wa no „Drzwi otwar te”. Go spo da rze
przy go to wa li wie le atrak cji dla dzie -
ci. Wszy scy go ście mie li też oka zję
zwie dzić pla ców kę czy po roz ma wiać
z na uczy cie la mi.

W ha li wi do wi sko wo -spor to wej
wszyst kich przy by łych po wi ta ła Jo an na
Pe li kant – dy rek tor SP nr 1. Jed no cze śnie
opo wie dzia ła o wie lo let niej tra dy cji tej pla -
ców ki. – Chcie li by śmy po ka zać pań stwu
na szą szko łę i to, co się w niej dzie je, jak
wy glą da ją za ję cia oraz sa le lek cyj ne. Chce -

my tak że prze ko nać was, że war to tu taj
przy sy łać swo je dzie ci. Bar dzo o nie dba -
my i sta ra my się, że by mo gły się roz wi jać.

Na sza szko ła no si imię po wstań ców wiel -
ko pol skich. Więc dba łość o tra dy cję i hi -
sto rię jest dla nas bar dzo waż na. Dzie ci
uczest ni czą w wie lu uro czy sto ściach, kon -
kur sach pa trio tycz nych i raj dach po to, że -
by wie dzieć, kim by li po wstań cy wiel ko -
pol scy i jak waż ną ro lę ode gra li. Współ pra -
cu je my rów nież z dwie ma szko ła mi
za gra ni cą – na Li twie w Mej sza go le i w Ja -
po nii. W ra mach pół ko lo nii ma my oka zję
spo ty kać się z tam tej szą mło dzie żą. Or ga -
ni zu je my bar dzo wie le za jęć po za lek cyj -
nych. Za wsze sta ra my się speł niać ocze ki -
wa nia pań stwa dzie ci. Ofe ru je my tak że
po moc psy cho lo gicz ną dla uczniów, któ -
rzy ma ją pro ble my, al bo dla tych, któ rzy

są uzdol nie ni w ja kimś kie run ku. Chce -
my bo wiem ich od po wied nio wspie rać
i ukie run ko wać – mó wi ła dy rek tor Je dyn -
ki, wspo mi na jąc rów nież o od dzia łach
przed szkol nych.

Na te mat za jęć psy cho lo gicz nych
opo wie dzia ła Mar ta Bąk – pe da gog szkol -
na. Jak pod kre śli ła, szko ła ofe ru je ćwi cze -
nia ko rek cyj no -kom pen sa cyj ne, dy dak -
tycz no -wy rów naw cze, roz wi ja ją ce kom -
pe ten cje emo cjo nal no -spo łecz ne i lo go pe -
dycz ne. Z ko lei o za ję ciach spor to wych
mó wił Bar tosz Ko siar ski, na uczy ciel wy -

cho wa nia fi zycz ne go. – Ma my kla sy spor -
to we o pro fi lach pły wa nie i su mo. Na sze
za ję cia su mo opar te są na ele men tach
ogól no ro zwo jo wych. Co do pły wa nia, to
dzie ci ma ją oka zję kom plek so wo się go
na uczyć. Jest to sport bar dzo wszech -
stron ny. 5 mar ca od bę dą się te sty do kla -
sy spor to wej, któ re są wy mo giem mi ni -
ste rial nym – wy ja śnił B. Ko siar ski.

Dzie ci przy by łe na „Drzwi otwar te”
uczest ni czy ły w za ję ciach łą czą cych sport
i do brą za ba wę. Na stęp nie wszy scy zwie -
dzi li szko łę i prze ko na li się, jak wy glą da ją
po szcze gól ne kla sy. Był też czas na in dy -
wi du al ne roz mo wy z na uczy cie la mi pro -
wa dzą cy mi za ję cia. (NO VUS)

FO TO GA LE RIA I FILM 
na www.glo kal na.pl 

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na

SP NR 1 KROTOSZYN

Szkoła z wielkimi tradycjami
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CHARYTATYWNIE

Krotoszynianie chętnie pomagają!

W ostat nim cza sie miesz kań cy na -
sze go po wia tu po ka za li, że po tra fią
oka zać ser ce. Bły ska wicz nie uda ło
się bo wiem ze brać ogrom ną kwo tę,
po trzeb ną na le cze nie ma łe go Mar -
ce la. To jed nak tyl ko jed na z wie lu
ak cji cha ry ta tyw nych, w ja kie włą -
cza ją się kro to szy nia nie.

Mi mo iż uda ło się ze brać ca łą su mę
wy zna czo ną na por ta lu sie po ma ga. pl,
zbiór ki na rzecz Mar ce la Sa mo la trwa ją
da lej. Przez osta nie ty go dnie by li śmy
świad ka mi wie lu li cy ta cji na por ta lu spo -
łecz no ścio wym Fa ce bo ok, któ re cie szy ły
się ogrom nym za in te re so wa niem i mia ły
bar dzo du ży za sięg. Zor ga ni zo wa no rów -
nież mnó stwo im prez – bie gów, tur nie -
jów spor to wych i in nych. Nie daw no od -
by ła się rów nież ak cja pod na zwą „Kro to -
szyń ska Pusz ka Szczę ścia Mar cel 2020”,
któ rej or ga ni za to rem by ło Sto wa rzy sze -
nie UMA MI – „Wspa nia ły smak po mo -
cy”. Głów ną atrak cją wy da rze nia był kon -
cert ze spo łu Daj To Gło śniej. 

Ak cje pod ha słem #go Mar cel to nie
je dy na ini cja ty wa cha ry ta tyw na, w któ -
rą an ga żu ją się miesz kań cy Kro to szy -
na i oko lic. Na por ta lu spo łecz no ścio -
wym Fa ce bo ok moż na zna leźć kil ka

grup, na któ rych od by wa ją się li cy ta cje.
Jed ną z nich by ła gru pa, na któ rej li cy -
to wa no róż ne przed mio ty, a zysk prze -
zna czo ny był dla miesz kań ca Du rzy na,
któ ry zma gał się z ostrą bia łacz ką szpi -
ko wą. 

Na Fa ce bo oku funk cjo nu je rów nież
„Ba za rek dla Amel ci”, dzię ki któ re mu po -
móc moż na Amel ce Pa stal skiej. Dziew -
czyn ka uro dzi ła się z sze re giem wad,
a głów ny mi z nich są roz czep krę go słu pa
oraz wo do gło wie. Jej mat ka dziel nie wal -
czy o to, aby Amel ka mo gła kie dyś sta nąć
na wła snych no gach. Za spra wą Fun da cji
Po mo cy Oso bom Nie peł no spraw nym
Sło necz ko moż na rów nież od dać 1% po -
dat ku na rzecz dziew czyn ki. 

Na por ta lu sie po ma ga. pl utwo rzo -
na jest zbiór ka na rzecz sióstr – An ny
i Mag da le ny Po spiech, któ re zma ga ją się
z nie ule czal ną cho ro bą – mu ko wi scy do -
zą. Ko bie ty nie mo gą pod jąć pra cy, po nie -
waż kil ka na ście ra zy dzien nie mu szą
przyj mo wać in ha la cję, a le cze nie cho ro by
ge ne ru je du że kosz ty. Zbiór ka trwa, jed -
nak do osią gnię cia ce lu, czy li 28 ty się cy,
bra ku je jesz cze spo ro. 

Trwa tak że zbiór ka na rzecz Ma dzi
Na mysł, któ ra zma ga się z SMA. Cho ro ba
po wo du je ob umie ra nie neu ro nów

w rdze niu krę go wym, co skut ku je słab -
nię ciem mię śni oraz ich stop nio wym za -
ni ka niem. Ro dzi ce dziew czyn ki wal czą
o jej każ dy ruch. Po trze ba jed nak spe cja li -
stycz ne go sprzę tu, a to wią że się z ogrom -
nym wy dat kiem. 

Nie daw no za po śred nic twem pro fi lu
Ga ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN na por ta -
lu spo łecz no ścio wym Fa ce bo ok od by wa ły
się li cy ta cje przed mio tów oraz usług
na rzecz Pau li ny Jan kow skiej. Dziew czy -
na zma ga się z cho ro bą ły sie nia plac ko wa -
te go. Z ini cja ty wy Mo ni ki Streu bel, wła -
ści ciel ki skle pu odzie żo we go AVAN TI,
zor ga ni zo wa no ak cję, któ rej ce lem był za -
kup wy so kiej ja ko ści pe ru ki. Cel ten uda -
ło się już zre ali zo wać.

Miesz kań cy po wia tu kro to szyń skie -
go po ka za li nie jed no krot nie, że po tra fią
oka zać wiel kie ser ce i chęt nie ru szyć z po -
mo cą. Kre atyw ność w or ga ni za cji róż -
nych im prez cha ry ta tyw nych jest wiel ka,
a za an ga żo wa nie, któ re po zwo li ło m. in.
ze brać w krót kim cza sie po nad 3 mi lio ny
zło tych, jest naj lep szym przy kła dem
na do bro dusz ność na szych miesz kań ców.
Pa mię taj my jed nak, że osób, któ re po trze -
bu ją wspar cia fi nan so we go na le cze nie
czy re ha bi li ta cję, jest bar dzo wie le. 

(LE NA)
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KOBIERNO

Słodki wtorek na świetlicy

We wto rek, 25 lu te go, ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej im. Bpa Mi cha -
ła Ko za la w Ko bier nie mie li oka zję
wziąć udział w spo tka niu ku li nar -
nym na świe tli cy.

Spo tka nie przy go to wa ły Mar le na Ka -
sprzak z miej sco wej fi lii nr 2 Kro to szyń -

skiej Bi blio te ki Pu blicz nej im. Ar ka de go
Fie dle ra oraz Iwo na Ka łąż na. Dzie ci za po -
zna ły się z prze pi sem, po czym z drob ną
po mo cą pro wa dzą cych przy go to wa ły go -
fry. Na stęp nie na ło ży ły do dat ki – śmie ta -
nę oraz dżem brzo skwi nio wy. Po tem
wszy scy skosz to wa li tych przy sma ków.

(AN KA) 

W ki nie Przed wio śnie od by ła
się I Ga la Fil mu Szkol ne go KRO TO -
SZYN 2020. Lau re atów na gro dzo no
sta tu et ka mi SREBR NE KLU CZE.

Im pre zę pro wa dził Pa weł Wła dy sław
Płó cien ni czak z Kro to szyń skie go Ośrod -
ka Kul tu ry, a go ści po wi ta ła Alek san dra
Le ja – pre zes Fun da cji PRO GRES SUS.
Na uro czy stość przy by li m. in. bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek, An na Si ko -
ra – prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie, Ju liusz Pocz ta – prze wod -
ni czą cy Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go,

Ire na Rę ko sie wicz – wi ce prze wod ni czą ca
Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go, rad ne
Zo fia Jam ka i Sła wo mi ra Ka lak. W ki no -
wej sa li za sie dli tak że ucznio wie, ro dzi ce,
dy rek to rzy pla có wek oświa to wych oraz
sym pa ty cy kro to szyń skich szkół.

W pierw szej edy cji udział wzię ły
Szko ła Pod sta wo wa im. Ja na Paw -
ła II w Be ni cach, Szko ła Pod sta wo wa im
Ks. Ja na Twar dow skie go w Chwa li sze wie,
Szko ła Pod sta wo wa w Go rzu pi, Szko ła
Pod sta wo wa im. Bpa Mi cha ła Ko za la
w Ko bier nie, Szko ła Pod sta wo wa im.
Rtm. Wi tol da Pi lec kie go w Or pi sze wie,

Szko ła Pod sta wo wa w Rosz kach, Szko ła
Pod sta wo wa nr 1 im. Po wstań ców Wiel -
ko pol skich w Kro to szy nie, Szko ła Pod sta -
wo wa nr 4 im. Woj ska Pol skie go w Kro to -
szy nie, Szko ła Pod sta wo wa nr 5 im. Mi ko -
ła ja Ko per ni ka w Kro to szy nie, Szko ła
Pod sta wo wa nr 7 z Od dzia ła mi In te gra -
cyj ny mi im. Hen ry ka Jor da na w Kro to -
szy nie, Szko ła Pod sta wo wa nr 8 z Od dzia -
ła mi Dwu ję zycz ny mi im. Ma rii Skło dow -
skiej -Cu rie w Kro to szy nie. 

Spo śród uczniów sta tu et kę zdo by ła
Pa try cja Wol niak (SP nr 4), w ka te go rii
'na uczy ciel' na gro dzo no Woj cie cha Ja sia -
ka (SP w Go rzu pi), a wśród ro dzi ców /
sym pa ty ków wy róż nio no Sła wo mi ra
Skal skie go, zwią za ne go z SP w Chwa li sze -
wie.

Im pre zę uświet ni ły wy stę py Zu zan -
ny Ja roc kiej w po ka zie tań ca no wo cze sne -
go, Bart ka Strzel czy ka z pio sen ką „To Kro -
to szyn”, Pa try cji Zie le ziń skiej z to wa rzy -
sze niem akom pa nia men tu Lud mi ły Re -
ising i uczniów IIIa SP nr 8 z pio sen ką
„Wal czyk kro to szyń ski”.

OPRAC. (NO VUS)

GALA
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23 lu te go w Dę bi cy od był się Pu char
Pol ski Se nio rek i Se nio rów, Ju nio rek
i Ju nio rów w Su mo. Re pre zen tan ci
klu bów z po wia tu kro to szyń skie go
wy wal czy li aż 40 me da li.

24 ra zy na po dium sta wa li za wod ni -
cy UKS Sam son Ko by lin, zaj mu jąc pierw -
sze miej sce w kla sy fi ka cji klu bo wej ju nio -
rów oraz dru gie w kla sy fi ka cji se nio rów.
Zło te krąż ki z Dę bi cy przy wieź li Ju lia
Jan ko wiak (kat. 55 kg), Pa try cja Du bic ka
(60 kg), Aga ta Jar ka (70 kg), Ma te usz Pie -
szak (60 kg), Pa weł Si ko ra (70 kg), Piotr
Si ko ra (80 kg) oraz Pa tryk Swo ra (85 kg
i 92 kg). Po nad to ko by liń scy su mo cy dzie -
sięć ra zy sta wa li na dru gim stop niu po -
dium oraz sześć ra zy na naj niż szym.

Re pre zen tan ci TA Ro zum Kro to -
szyn wy wal czy li 16 me da li i upla so wa li
się na dru giej lo ka cie w kla sy fi ka cji klu -
bo wej ju nio rów oraz na trze ciej w kla sy -
fi ka cji se nio rów. W ry wa li za cji ju nior -
skiej naj lep si w swo ich ka te go riach by li
Kac per Mi ko łaj czyk (100 kg i open),
Kac per Wia trak (70 kg) i Mi ko łaj Mro -
wiń ski (90 kg), a w gro nie se nio rów
trium fo wa li Alek san dra Ro zum (65 kg),
Ma te usz Ko niecz ny (77 kg) oraz Aron
Ro zum (115 kg). 

Po nad to ju nio rzy kro to szyń skie go
klu bu przy wieź li z Dę bi cy je den srebr ny
me dal i trzy brą zo we, na to miast se nio rzy
do rzu ci li trzy krąż ki ze srebr ne go krusz -
cu oraz dwa brą zo we.

(LE NA)

SUMO

Worek medali w Dębicy

Tur niej przy cią gnął po nad 1200 za -
wod ni ków z kil ku na stu państw. Tym ra zem
do za wo dów przy stą pi li młod si przed sta wi -
cie le UKS Sho dan Zdu ny, dla któ rych był to
pierw szy start w tym ro ku, co nie prze szko -
dzi ło im w zdo by ciu trzech krąż ków.

Alek san dra Adam ska sta nę ła na dru -
gim stop niu po dium w ka ta do lat 7. Tę
sa mą lo ka tę w ka ta 8-9 lat za ję ła Na ta sza
Adam ska. Sre bro wy wal czy ła tak że Ma -
tyl da Ozga, star tu ją ca w ka ta 12-13 lat.
W tej sa mej ka te go rii, po kil ku do brych
wal kach, na pią tym miej scu upla so wa ła
się Zo fia Ducz mal. Po nad to w za wo dach
ry wa li zo wa li Mar ta Streu bel, An na Sta ni -
sław ska, Ar tur Au gu sty niak i Wik tor
Adam ski. (LE NA)

KARATE 

Srebrna Rumunia

W ha li wi do wi sko -spor to wej przy ul.
Olim pij skiej w Kro to szy nie od był się
wiel ko pol ski fi nał roz gry wek ha lo -
wej pił ki noż nej w ra -
mach XXI Igrzysk Dzie ci. Zwy cię ży ła
dru ży na PSP Lu basz.

Go spo da rzem tur nie ju by ła Szko ła
Pod sta wo wa nr 8 z Od dzia ła mi Dwu ję -
zycz ny mi im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie.
Go ść mi spe cjal ny mi za wo dów by li Zdzi -
sław Urbań czyk – pre zes SZS Wiel ko pol -
ska – oraz Ro man Wo siek z Wy dzia łu
Spraw Spo łecz nych Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie, któ ry zja wił się w za stęp -
stwie bur mi strza. 

Po uro czy stym otwar ciu za wo dów
przez Ka ta rzy nę Ma cie jew ską, dy rek tor
SP nr 8 w Kro to szy nie, moż na by ło po dzi -
wiać po kaz fre esty le'u w wy ko na niu Ka -
mi la Frąc ko wia ka, ab sol wen ta tej pla ców -
ki. Po tem przy szedł czas na ry wa li za cję.

Osiem ze spo łów (mi strzów re jo nów)
po dzie lo no na dwie gru py, z któ rych
po dwie naj lep sze eki py awan so wa ły
do pół fi na łów. Po zo sta łe mo gły wal czyć
o miej sca 5 i 7. W czo ło wej czwór ce zna la -
zły się PSP Lu basz, SP nr 21 Po znań, SSP
nr 1 Wrze śnia i SP nr 3 Ro goź no. 

Go spo da rze za gra li o siód me miej sce
z SP nr 1 Słup ca. Nie ste ty, kro to szy nia nie
prze gra li 1: 3. Pią tą lo ka tę za jął te am SP

Rasz ków, po ko nu jąc 5: 2 SP nr 5 Go styń.
W me czu o trze cią po zy cję ze spół SP
nr 21 Po znań ograł 4: 1 SP nr 3 Ro goź no.
W fi na ło wym po je dyn ku eki pa PSP Lu -
basz zwy cię ży ła 1: 0 SSP nr 1 Wrze śnia. 

Or ga ni za to rzy wy róż ni li naj lep szych
gra czy z po szcze gól nych dru żyn. Za naj -
lep sze go za wod ni ka Ósem ki uzna no Ku -
bę Woź ne go.

(LE NA)

HALOWA PIŁKA NOŻNA 

Wielkopolski finał w Krotoszynie
Eki pa UKS Sho dan Zdu ny wy bra ła się do ru muń skiej Ora dei na Tran sy lva -
nia Open Grand Prix 2020. Na si ka ra te cy spi sa li się bar dzo do brze, zdo -
by wa jąc trzy me da le. 


