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Jak in for mo wa li śmy przed ty go -
dniem, wszyst kie bi blio te ki gmin ne
w na szym po wie cie wzno wi ły dzia łal -
ność 11 ma ja. Oczy wi ście in sty tu cje
te funk cjo nu ją pod pew ny mi ob -
ostrze nia mi sa ni tar ny mi.

Z po wo du trwa ją ce go re mon tu w bu -
dyn ku na ul. Be nic kiej Kro to szyń ska Bi -
blio te ka Pu blicz na na dal funk cjo nu je
na ryn ku (nr 32) – od po nie dział ku
do piąt ku, w go dzi nach 9.30-16.30. Tam

też moż na zgła szać się po od biór za mó -
wio nych ksią żek. Prze rwa tech nicz na
trwa od 13.00 do 13.30. Dzia ła ją Wy po -
ży czal nia dla Do ro słych oraz Wy po ży czal -
nia dla Dzie ci i Mło dzie ży. Moż na tak że
wy po ży czać au dio bo oki.

Zwro tów wy po ży czo nych po zy cji na -
le ży do ko ny wać w punk cie przy uli cy Be -
nic kiej 11 (z ty łu bu dyn ku bi blio te ki
głów nej). Mi ło śni ków czy ta nia za chę ca -
my do ko rzy sta nia ze zbio rów KBP

(AN KA)

KROTOSZYN

Zapraszamy do biblioteki! 

Tak jak wszyst kie szko ły w Pol sce
od dwóch mie się cy, tak i Ze spół
Szkół Po nad pod sta wo wych w Zdu -
nach pra cu je w sys te mie on li ne. Na -
uczy cie le pro wa dzą lek cje z do mów.
Re ali zu ją pod sta wę pro gra mo wą,
wy ko rzy stu jąc do stęp ne na ryn ku
na rzę dzia i plat for my edu ka cyj ne. 

Gro no pe da go gicz ne ma sta ły kon -
takt z ucznia mi oraz ro dzi ca mi. Mło dzież
ma moż li wość roz mo wy on li ne nie tyl ko
z na uczy cie lem, ale i z pe da go giem szkol -
nym. Na uczy cie le spraw dza ją wie dzę
uczniów i wy sta wia ją stop nie.

– Kształ ce nie na od le głość nie jest ła -
twą spra wą. Z pew no ścią nic nie za stą pi
bez po śred nie go kon tak tu ucznia z na -
uczy cie lem. Mło dzie ży bra ku je też kon -
tak tu z ró wie śni ka mi. W ra mach wspar -
cia i wza jem ne go do da nia so bie otu chy
zor ga ni zo wa li śmy na szkol nym pro fi lu

fa ce bo oko wym kon kurs dla uczniów
„ZDAL NIE SIĘ UCZY MY”, w ra mach
któ re go mło dzież pre zen to wa ła swo je
zdję cia z na ucza nia on li ne. Przed się wzię -
cie to cie szy ło się ogrom ną po pu lar no -
ścią – opo wia da Ka ta rzy na Płó cien nik,
wy cho waw czy ni kla sy I tech ni kum, któ ra
stwo rzy ła ko laż zdjęć swo ich uczniów.

– Wszy scy ma my na dzie ję, że nie -
ba wem zo ba czy my się w mu rach szko -
ły, w bez piecz nych dla nas wa run kach.
Jed no cze śnie za chę ca my ósmo kla si -

stów do wy bo ru na szej szko ły ja ko ko -
lej nej ścież ki edu ka cyj nej – do da je K.
Płó cien nik.

Przy po mnij my, że w ZSP w Zdu nach
ucznio wie zdo by wa ją ty tuł tech ni ka
na kie run kach: lo gi styk, in for ma tyk,
usłu gi fry zjer skie, tu ry sty ka wiej ska oraz
ży wie nie i usłu gi ga stro no micz ne.
W Bran żo wej Szko le I stop nia kształ cić się
moż na w do wol nie wy bra nym przez
ucznia za wo dzie. 

(AN KA)

ZSP ZDUNY

Nauczanie w czasie pandemii
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Zwró ci li śmy się do Biu ra Spraw We -
wnętrz nych Ko men dy Głów nej Po li -
cji z py ta niem o to czą ce się po stę -
po wa nie wo bec kie row nic twa Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie. Cho dzi o pro ce du ry bez pie -
czeń stwa zwią za ne z za ka że nia mi
ko ro na wi ru sem.

Przy po mnij my, że we dług in for ma cji
po da nych przez Ra dio Zet ko men dant
spo ty kał się z oso bą, któ ra wró ci ła z za -
gra ni cy na po cząt ku epi de mii i jed no cze -
śnie przy cho dził do pra cy. Rze ko mo nie
wpro wa dził też żad nych, wy ma ga nych
wte dy za bez pie czeń. Mi mo za ka zu zgro -
ma dzeń w ko men dzie wciąż od by wa ły
się szko le nia i na ra dy. Ko men dant miał
za ta ić też i za ka zać cho re mu funk cjo na -
riu szo wi in for mo wać ko le gów z pra cy, że
w ko men dzie stwier dzo no pierw szy po -
zy tyw ny wy nik te stu na ko ro na wi ru sa.
Po li cjan ci twier dzą tak że, iż na po cząt ku
pan de mii sa mi mu sie li za dbać o ma secz -
ki i że le, mi mo że by ły do stęp ne w po li -
cyj nych ma ga zy nach. 

Kro to szyń ska ko men da wy sto so wa ła
w tej spra wie oświad cze nie (któ re pu bli -
ko wa li śmy przed ty go dniem – przyp.
red.), twier dząc, że in for ma cje po da ne
przez Ra dio Zet są nie praw dzi we. Ko -
men da in for mu je, że ko men dant był

dwu krot nie ba da ny na obec ność ko ro na -
wi ru sa i wy nik był ne ga tyw ny. Wszyst kie
pro ce du ry bez pie czeń stwa mia ły zo stać
za cho wa ne. W związ ku z po ja wia ją cy mi
się ne ga tyw ny mi ko men ta rza mi na ser wi -
sach spo łecz no ścio wych ko men dant kro -
to szyń skiej po li cji zło żył za wia do mie nie
do pro ku ra tu ry o moż li wo ści po peł nie nia
prze stęp stwa.

W od po wie dzi ze spo łu pra so we go
Biu ra Spraw We wnętrz nych Ko men dy
Głów nej Po li cji po in for mo wa no, że trwa -
ją czyn no ści służ bo we na te mat wy żej
przed sta wio nych zda rzeń. – Uprzej mie
in for mu ję, że w spra wie do ty czą cej Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie
Wy dział w Po zna niu Biu ra Spraw We -
wnętrz nych Po li cji, zgod nie z pi sem nym
po le ce niem Pro ku ra to ra Okrę go we go
w Ostro wie Wlkp. sygn. PO IV Ko
(k) 165. 2020 z dnia 6 kwiet nia, re ali zu je
czyn no ści służ bo we. Przed mio to we czyn -
no ści są zwią za ne z ano ni mo wą ko re -
spon den cją, któ ra wpły nę ła do Pro ku ra -
tu ry Okrę go wej w Ostro wie Wlkp. Zgod -
nie z tre ścią te go po le ce nia BSWP zo sta ło
zo bo wią za ne do prze ka za nia do ko na -
nych usta leń ww. Pro ku ra to ro wi – in for -
mu je mł. insp. Piotr Kraw czyk – p. o. na -
czel ni ka Wy dzia łu Ana liz i Nad zo ru Biu -
ra Spraw We wnętrz nych Po li cji.

(NO VUS)

POLICJA

Krotoszyńska komenda
pod lupą Biura Spraw
Wewnętrznych

W ra mach pro gra mu współ fi nan so -
wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du szu
Po mo cy Naj bar dziej Po trze bu ją cym
sa mo rząd ko by liń ski po zy skał pacz -
ki żyw no ścio we. Da ry tra fi ły do po -
trze bu ją cych miesz kań ców gmi ny.

Udział w pro gra mie moż li wy był
dzię ki struk tu rom – dzia ła ją ce go w Ko -
by li nie – Pol skie go Ko mi te tu Po mo cy
Spo łecz nej, któ ry zaj mu je się pro pa go wa -
niem idei roz da wa nia żyw no ści. Je go pre -
ze sem jest Te re sa Łu ko wiak. Wspar ciem
słu ży ła tak że Ewa Rzep ka, se kre tarz Pol -
skie go Ko mi te tu Po mo cy Spo łecz nej
Wiel ko pol skie go Za rzą du Wo je wódz kie -
go w Po zna niu, któ ra po mo gła wy peł nić
nie zbęd ną do ku men ta cję. 

– Kie dy pod ję li śmy de cy zję o przy -
stą pie niu do pro jek tu, mu sie li śmy sko or -
dy no wać dzia ła nia na sze go OPS -u z Pol -
skim Ko mi te tem Po mo cy Spo łecz nej,

zna leźć trans port i miej sce do prze cho wy -
wa nia. Wszyst ko się uda ło – nie kry je za -
do wo le nia To masz Le siń ski, bur mistrz
Ko by li na. 

Za da niem OPS -u by ło wy zna cze nie
osób – we dle ści śle okre ślo nych kry te -
riów, m. in. do cho do we go – któ rym moż -
na udzie lić po mo cy. – Jak za wsze mo gli -
śmy li czyć na na sze so łec twa. Spo łecz ność
Wy ga no wa udo stęp ni ła sa lę wiej ską
i znaj du ją ce się tam chło dziar ki do prze -
cho wy wa nia przy wie zio nych ar ty ku łów.
Dzię ku ję soł ty so wi Ta de uszo wi Elia szo -
wi za szyb ką de cy zję i dzia ła nia – oznaj -
mia wło darz Ko by li na.

Waż nym punk tem ca łej ak cji by ło do -
star cze nie żyw no ści z Po zna nia do Ko by -
li na. W tek kwe stii po mo cą słu ży ła fir ma
Mar trans Paw ła Swo row skie go z Rę bie -
cho wa, przy wo żąc ca łą żyw ność za dar -
mo. – Bar dzo dzię ku ję pa nu Paw ło wi
za ogrom ne ser ce i za an ga żo wa nie.
Przy pa ko wa niu obec na by ła je go cór ka,
któ rej rów nież dzię ku ję – do da je T. Le -
siń ski. 

OPRAC. (AN KA)

KOBYLIN

Paczki żywnościowe dla mieszkańców

Mi mo iż pan de mia gra wszyst kim
bran żom na no sie, fir ma DE TE EM
po sta no wi ła nie re zy gno wać z ko lej -
nych pla nów roz wo jo wych. Stąd też
po sze rzo no ryn ki zby tu o kie ru nek
bry tyj ski. – Od pew ne go cza su wy sy -
ła my pro duk ty do An glii – awi zu je
wła ści ciel ka mar ki, kro to szy nian ka
Da nu ta Szpur tacz.

Choć wie le firm z bran ży pro du ku ją -
cej wy ro by dla sze ro ko ro zu mia nej ga stro -
no mii bo ry ka się obec nie z kło po ta mi,
DE TE EM czy ni wy sił ki, by pan de mia ko -
ro na wi ru sa nie po wo do wa ła prze sto jów,
nie wią za ła się z ko niecz no ścią ogra ni cze -
nia ka dry czy też utra tą płyn no ści, spo wo -
do wa ną ogra ni czo ny mi moż li wo ścia mi
sprze da żo wy mi. – Sta ra my się roz trop nie
pod cho dzić do za ist nia łej sy tu acji, ana li -
zu jąc roz ma ite zda rze nia na ryn ku – mó -
wi Da nu ta Szpur tacz. – Je ste śmy mar ką,
któ ra sta wia na ja kość pro duk tów, do bre
re la cje we wnątrz fir my oraz chce po ko ny -

wać ko lej ne szcze ble dra bi ny roz wo ju.
Choć epi de mia spra wia, że czas nie jest
naj ła twiej szy, nie re zy gnu je my z re ali zo -
wa nia ce lów. 

Stąd też DE TE EM w ostat nich mie -
sią cach zde cy do wa ło się na współ pra cę
z Bry tyj czy ka mi, po zy sku jąc bar dzo
uzna ne go part ne ra w po sta ci Sand bach
Po ul try LTD. Roz po czę cie roz mów, jak
i sa mo po ro zu mie nie by ło moż li we dzię ki
Ma cie jo wi Śpie wa ko wi, któ ry w DE TE -
EM od po wia da za eks port. – Roz mo -
wy – po przez bli skie re la cje biz ne so we
Ma cie ja z Ke vi nem Jink sem, przed sta wi -
cie la mi tej fir my – by ły bar dzo kon kret -
ne, a tyl ko ta kich part ne rów szu ka -
my – oznaj mia za ło ży ciel ka fir my. – Li -
czy się dla nas de ter mi na cja w re ali za cji
za ło żeń, od po wied nia stra te gia oraz do -
świad cze nie przed się bior stwa, z któ rym
po dej mu je my dzia ła nia.

Dzię ki na wią za niu re la cji po zy ska no
de dy ko wa ne go przed sta wi cie la Sand bach
Po ul try LTD, któ rym zo stał wspo mnia ny

już Ke vin Jinks, bę dą cy oso bą od po wie -
dzial ną za eks port pro duk tów
do UK. – Na tę chwi lę dzia ła my głów nie
mię dzy Lon dy nem a Bir ming ham, ale są
wi do ki na po sze rze nie współ pra cy – ko -
mu ni ku je D. Szpur tacz. – Sand bach to
przede wszyst kim pre stiż oraz ogra nie
na ryn ku an giel skim. Po pro stu wszy scy
się z ni mi li czą, a oni ko rzy sta ją wy łącz nie
z pro du cen tów rze tel nych i spraw dzo -
nych. Cie szy nas, że dość szyb ko do szli -
śmy do po ro zu mie nia, mo gąc roz po cząć
eks pan sję w no wym kie run ku. Dzię ki do -
brze ob ra nej stra te gii z ty go dnia na ty -
dzień trans por ty są więk sze, a war to nad -
mie nić, iż ko rzy sta my przy tym z na szej
fir my prze wo zo wej oraz spe dy tor skiej.

Na ten mo ment wspól ne dzia ła nia
DE TE EM oraz Sand bach Po ul try LTD
spra wi ły, że pro duk ty z Ko wa le wa do wo -
żo ne są do kil ku na stu od bior ców z An glii.
Dzię ki eks pan sji na ryn ki za chod nie eks -
port w DE TE EM sta no wi obec nie aż 80%
ca łej pro duk cji. (GOL SKI)

DETEEM

Obieramy kierunek brytyjski
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Eko pral nia La gu na zaj mu je się
czysz cze niem nie tyl ko odzie ży, ale
rów nież wie lu in nych rze czy. Ja ko że
na de szły cie plej sze dni, fir ma za chę -
ca do sko rzy sta nia z ofer ty czysz cze -
nia koł der z pie rza i syn te tycz nych
oraz ko ców. 

Znaj du ją ca się przy uli cy 23 stycz -
nia 2 w Kro to szy nie pral nia La gu na wy -
róż nia się przede wszyst kim za sa da mi
dzia łal no ści. Fir ma jest bo wiem w peł ni
eko lo gicz na. Kie dy mó wi my o te go ro dza -
ju dzia łal no ści, na myśl naj czę ściej przy -
cho dzą nam pral nie che micz ne. Nic bar -
dziej myl ne go. Oka zu je się bo wiem, że
moż na so bie po ra dzić na wet z naj trud -
niej szy mi pla ma mi bez uży cia che micz -
nych roz pusz czal ni ków. Wy róż nia ją się
one wy so ką sku tecz no ścią, ale i tok sycz -
no ścią. Nie są one groź ne dla tka nin, ale
„od pa dy” po pra niu szko dzą śro do wi sku
i lu dziom. 

– Naj lep szym roz pusz czal ni kiem
wśród wszyst kich do stęp nych jest po pro -
stu wo da – mó wi Łu kasz Kacz ma rek,
wła ści ciel Eko pral ni La gu na. Sys tem La -
go on, któ ry kro to szyń ska pral nia ofe ru je
swo im klien tom, to jed na z naj no wo cze -

śniej szych pro fe sjo nal nych me tod czysz -
cze nia odzie ży, stwo rzo na przez fir mę
Elec tro lux. Obec nie w na szym kra ju
funk cjo nu je ok. 40 ta kich firm, któ re są
w peł ni eko lo gicz ne. W pro ce sie pral ni -
czym wy ko rzy stu je się je dy nie środ ki bio -
de gra do wal ne. 

Pod czas gdy w agre ga tach che micz -
nych roz pusz cza ne są głów nie pla my
z tłusz czu, ten sys tem ra dzi so bie z wszel -
kie go ro dza ju za bru dze nia mi, nie nisz -
cząc żad ne go ma te ria łu. Nie mu si my się
mar twić na wet o naj de li kat niej sze tka ni -
ny, ta kie jak je dwab, kasz mir, skó ry syn te -
tycz ne itd. 

W ostat nim cza sie Eko pral nia La gu -
na po więk szy ła swo ją ofer tę o czysz cze nie
i re no wa cję obu wia. Z ra cji na dej ścia cie -
plej szych dni mo że my po my śleć tak że
o wy czysz cze niu koł der. Fir ma ma w wa -
chla rzu usług czysz cze nie za rów no koł der
z pie rza, jak i syn te tycz nych. Po nad to
w rę ce za ło gi Eko pral ni La gu na mo że my
od dać wszel kie go ro dza ju ko ce, ple dy
i na rzu ty. Mi mo że zi ma ode szła w za po -
mnie nie, mo gą się one nam przy dać
przy oka zji chłod niej szych wie czo rów,
któ re bę dzie my chcie li spę dzić na ta ra sie. 

(LE NA)

EKOPRALNIA LAGUNA

Wiosna – czas czyszczenia 
zimowych akcesoriów

11 i 12 ma ja bur mistrz To masz Le -
siń ski pod pi sał z pro bosz cza mi umo -
wy o udzie le nie do ta cji na pra ce
kon ser wa tor skie w dwóch ko ścio -
łach – w Ko by li nie i Sta rym gro dzie.
Łącz na kwo ta do fi nan so wa nia wy -
nio sła 40 tys. zł.

Naj pierw pod pi sa na zo sta ła umo wa
z Pa ra fią Rzym sko ka to lic ką pw. Św. Sta ni -
sła wa Bpa w Ko by li nie, któ rą re pre zen to -
wał ksiądz pro boszcz Ja nusz Gie ra. Gmi -
na prze ka za ła 20 tys. zł na prze pro wa dze -
nie ba dań oraz pra ce kon ser wa tor skie i re -
stau ra tor skie przy za byt kach ru cho mych

wpi sa nych do re je stru za byt ków, tj.
chrzciel ni cy drew nia nej oraz kro piel ni cy
ka mien nej ko ścio ła pa ra fial ne go w Ko by -
li nie.

Ta ką sa mą kwo tę prze ka za no Pa ra fii
Rzym sko ka to lic kiej pw. Oczysz cze nia
NMP w Sta rym gro dzie, któ rą re pre zen to -
wał ksiądz ka no nik Ry szard Mu szyń ski.
Środ ki zo sta ną wy ko rzy sta ne na pra ce
kon ser wa tor skie wy po sa że nia ru cho me -
go w ko ście le pa ra fial nym w Sta rym gro -
dzie, tj. ob ra zu olej ne go na drew nie św.
Ma rii Mag da le ny oraz ob ra zu św. An ny
Sa mo trzeć za św. Ja nem. 

(NO VUS)

KOBYLIN

Dotacje na prace konserwatorskie
8 ma ja zmarł Fran ci szek Kon dra dy,
fil mo wiec wie lo krot nie na gra dza ny
na wie lu fe sti wa lach. Był zna ny rów -
nież ja ko kro ni karz na sze go mia sta.

– Od szedł pierw szy fil mo wy kro ni -
karz na sze go mia sta, wy bit ny re ali za tor
fil mów na ta śmie 8 mm, lau re at wie lu
pre sti żo wych na gród w dzie dzi nie fil -
mu ama tor skie go. Od szedł wspa nia ły
czło wiek, wraż li wy przy ja ciel i cu dow -
ny roz mów ca. To wiel ka stra ta dla kro -

to szyń skiej kul tu ry i ca łe go mia sta, Kro -
to szyń ski Ośro dek Kul tu ry dwa la ta te -
mu za pre zen to wał w ki nie Przed wio -

śnie do ro bek fil mo wy Fran cisz ka w ra -
mach pro jek tu „Kro to szyn na wiel kim
ekra nie”. Ni gdy nie za po mni my Je go
wy stą pie nia na otwar ciu tam tej im pre -
zy, gdzie za in te li gent nym hu mo rem
skry wa ły się my śli głę bo kie i waż kie,
god ne my śli cie li i fi lo zo fów. Fran ci szek
zo sta wił nam swo je fil my, bę dzie my
do nich wra cać... – na pi sa no w oświad -
cze niu Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu -
ry. Uro czy sto ści po grze bo we od by ły
się 12 ma ja. OPRAC. (NO VUS)

WSPOMNIENIE

Odszedł filmowy kronikarz naszego miasta
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Oso by, któ re z róż nych przy czyn
w okre sie epi de mii nie mo gą lub nie
chcą skła dać wnio sku o eme ry tu rę,
ren tę lub o ich prze li cze nie, mo gą
zro bić to w póź niej szym ter mi nie. Je -
śli do wnio sku do łą czą sto sow ne
oświad cze nie, nie stra cą przy tym
wy pła ty za wcze śniej sze mie sią ce. 

W oświad cze niu na le ży wska zać da tę,
od któ rej ocze ku je się przy zna nia pra wa
do świad cze nia. Da ta ta nie mo że być
wcze śniej sza niż 1 mar ca 2020 r. Wnio sek
wraz z oświad cze niem moż na zło żyć naj -
póź niej przed upły wem 30 dni od za koń -
cze nia sta nu za gro że nia epi de micz ne go

lub sta nu epi de mii. Na wska za ny
w oświad cze niu dzień mu szą być speł nio -
ne wszyst kie wa run ki do przy zna nia
świad cze nia. Do tych czas pra wo np.
do eme ry tu ry by ło przy zna wa ne od mie sią -
ca, w któ rym zo stał zło żo ny wnio sek.
Na pod sta wie prze pi sów, któ re we szły w ży -
cie 18 kwiet nia 2020, moż li we jest przy -
zna nie, prze li cze nie lub pod ję cie wy pła ty
świad cze nia za ca ły okres epi de mii – Je śli
da na oso ba zło ży wnio sek o eme ry tu rę np.
w czerw cu, ale wa run ki do eme ry tu ry speł -
ni już w mar cu, bę dzie mia ła pra wo
do świad cze nia od mar ca, o ile do skła da ne -
go w czerw cu wnio sku o eme ry tu rę do łą -
czy sto sow ne oświad cze nie, wy ra ża ją ce wo -

lę uzy ska nia świad cze nia od mar ca – in for -
mu je Mar le na No wic ka, rzecz nicz ka pra so -
wa ZUS w Wiel ko pol sce.

Na le ży przy tym pa mię tać, że pra wo
do eme ry tu ry to nie to sa mo co pra wo
do jej wy pła ty. Przy wy pła cie eme ry tu ry
ko niecz ne jest roz wią za nie sto sun ku pra -
cy. Wów czas ZUS, w za leż no ści od da ty
je go roz wią za nia, wy pła ci sto sow ne wy -
rów na nie. Re gu la cja po zwa la ją ca na póź -
niej sze zło że nie wnio sku o świad cze nie
nie ma za sto so wa nia do świad czeń przy -
zna wa nych w dro dze wy jąt ku, do któ rych
na le żą rów nież ro dzi ciel skie świad cze nia
uzu peł nia ją ce.

OPRAC. (NO VUS)

ZUS

�Wniosek o emeryturę lub rentę możesz złożyć później
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POŻAR

Drewniany budynek 
stanął w ogniu

Póź nym wie czo rem 9 ma ja na ul.
Kur piń skie go w Kro to szy nie do szło
do po ża ru bu dyn ku go spo dar cze go.
Na szczę ście nikt nie do znał po waż -
nych ob ra żeń. 

Na ak cję wy sła no dwa za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie. Jak się oka za ło, drew nia ny bu dy nek
go spo dar czy pa lił się w ca łej ob ję to ści.
Wła ści ciel i oso by po stron ne pod ję li pró -
bę ga sze nia obiek tu, ale bez ocze ki wa ne -
go skut ku.

– Stra ża cy, za bez pie cze ni w sprzęt
ochro ny ukła du od de cho we go, po da li

dwa prą dy ga śni cze w na tar ciu na pa lą cy
się bu dy nek. Po uga sze niu po ża ru, z uwa -
gi na moż li wość za wa le nia się kon struk cji
oraz w ce lu do tar cia do po je dyn czych za -
rze wi, do ko na li cał ko wi tej roz biór ki
obiek tu przy uży ciu me cha nicz nej pi ły.
Po go rze li sko na bie żą co mo ni to ro wa no
ka me rą ter mo wi zyj ną, a po ja wia ją ce się
za rze wia ognia prze le wa no wo dą – in for -
mu je st. kpt. To masz Pa try as. 

W trak cie dzia łań stra ża cy udzie li li
kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy męż -
czyź nie, któ ry opa rzył rę kę, pró bu jąc ga sić
po żar. Ak cja stra ży po żar nej trwa ła go dzi nę.

(AN KA)

NA DRODZE

Spowodował kolizję, będąc
pod wpływem alkoholu

12 ma ja do szło do zde rze nia dwóch
po jaz dów na dro dze Biad ki -Dusz na
Gór ka. Oka za ło się, że spraw ca zda -
rze nia kie ro wał sa mo cho dem
pod wpły wem al ko ho lu. Na szczę ście
ni ko mu nic po waż ne go się nie sta ło.

Na ak cję za dys po no wa no dwa za stę -
py z PSP Kro to szyn (ra tow nic twa tech -
nicz ne go SLRt, ga śni czy GBA), za stęp ra -
tow ni czy SLRt z OSP Biad ki i Ze spół Ra -
tow nic twa Me dycz ne go oraz po li cję.
Po za bez pie cze niu miej sca zda rze nia stra -
ża cy udzie li wstęp nej pierw szej po mo cy
oso bom uczest ni czą cym w ko li zji oraz
kie ro wa li wa ha dło wo ru chem. 

Po za koń cze niu czyn no ści po li cyj -
nych z jezd ni usu nię to po zo sta ło ści
po zda rze niu, po czym przy wró co no
ruch w obu kie run kach. 

– Po li cjan ci za trzy ma li 40-let nie go
męż czy znę, któ ry – kie ru jąc sa mo cho -
dem mar ki Volks wa gen – spo wo do wał
ko li zję dro go wą. Au to wje cha ło w sto ją cy
na po bo czu in ny po jazd. Kie ru ją cy był
nie trzeź wy, miał 1,18 mg al ko ho lu we
krwi. Po stę po wa nie w tej spra wie pro wa -
dzi Ko men da Po wia to wa Po li cji w Kro to -
szy nie – in for mu je Piotr Szcze pa niak, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

(NO VUS)

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich w Koź mi -
nie Wlkp. otrzy mał do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 17 200 zł. Środ ki te zo -
sta ną wy ko rzy sta ne na wy ko na nie
ogro dze nia przy Do mu Dział kow ca. 

Pie nią dze po cho dzą z bu dże tu wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go. Sa mo rząd wo -
je wódz ki prze zna czył łącz nie 2 mln zł
na wspar cie dla ogro dów dział ko wych
w re gio nie. Do fi nan so wa nie otrzy ma ły
aż 133 wiel ko pol skie ogro dy.

Za rząd koź miń skie go ROD pod pi sze
umo wę z sa mo rzą dem wo je wódz kim
o prze ka za niu środ ków. Jak po in for mo -

wał Mi ro sław Wit kow ski, pre zes koź miń -
skie go ROD, w naj bliż szych ty go dniach
ru szy pierw szy etap bu do wy Do mu
Dział kow ca. Za rząd ma już sto sow ne po -
zwo le nia, a obec nie na pla cu bu do wy są

pro wa dzo ne pra ce geo de zyj ne. Przy po -
mnij my, że w ubie głym ro ku gmi na Koź -
min Wlkp. wspar ła ROD do ta cją w wy so -
ko ści 30 tys. zł.

OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Działkowcy otrzymali dofinansowanie
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9 ma ja ze sta wu na ul. Ry biej w Kro -
to szy nie wy ło wio no uto pio ne w wor -
ku trzy ma łe ko cia ki. Po wia do mio no
kro to szyń skie schro ni sko dla zwie -
rząt oraz po li cję. Spraw cy te go
okrut ne go czy nu gro zi ka ra na wet
trzech lat po zba wie nia wol no -
ści – za uśmier ce nie zwie rząt ze
szcze gól nym okru cień stwem.

– Na Par cel kach przy ul. Ry biej wy -
ło wio no ze sta wu trzy ko cia ki w wor ku
po ziem nia kach (1-3 dnio we). Kto kol -
wiek wi dział zda rze nie bądź wie, kto mo -
że być spraw cą (miał cię żar ną kot kę, a ko -
cia ki znik nę ły), pro szo ny jest o kon takt
z na mi – 660 662 191 (lub w pry wat nej
wia do mo ści na fb) bądź z kro to szyń ską
po li cją – po in for mo wa ło kro to szyń skie
schro ni sko dla zwie rząt na swo im pro fi lu
fa ce bo oko wym. 

Zda rze nie wy wo ła ło fa lę obu rze nia
i wście kło ści wśród in ter nau tów. Oto
nie któ re z ko men ta rzy: „Ta kie oso by cięż -
ko na zwać ludź mi, mam na dzie ję, że
spraw ca zo sta nie zna le zio ny i ka ra wy -
mie rzo na, do dat ko wo je stem za pod wyż -
sze niem kar za ta kie be stial stwa, ko -

niecz nie!”; „Czło wiek to naj gor sza isto ta,
ja ka kie dy kol wiek ży ła na zie mi. Po tra fi
za bić dla pie nię dzy, dla wła dzy, z nu -
dów itp., nie waż ne, czy to in ny czło wiek,
czy zwie rzę. Więk szość lu dzi ma w du..
ie dba nie o śro do wi sko, sa mi sie bie wy -
nisz cza my. Mo że te ko ro na wi ru sy bę dą
wy stę po wać co raz czę ściej, tak by znisz -
czyć ten naj gor szy ga tu nek, a na tu ra i tak
zro bi swo je??”; „To jest nie do po my śle -
nia, ja cy lu dzie mo gą być bru tal ni wo bec
zwie rząt, któ re są bez bron ne, ja te go nie
mo gę zro zu mieć, bo te go nie da się zro -
zu mieć.”; „Nie mo gę po jąć, że czło wiek
my ślą cy mo że być tak okrut ny, dla ta kich
szko da tle nu, kar ma wra ca.”; „Na wsiach
jesz cze cią gle nie bra ku je ciem nia ków,
któ rzy kul ty wu ją „tra dy cje” z prze szło ści
i ży ją w umy sło wym śre dnio wie czu, nie
mó wię, że wszy scy, ale na pew no więk -
szość. Ma sa kra!!!”.

Po li cja po szu ku je spraw cy te go czy nu
na pod sta wie usta wy o ochro nie zwie -
rząt. – W so bo tę, 9 ma ja, w go dzi nach po -
po łu dnio wych miesz ka niec Kro to szy na,
bę dąc na spa ce rze z psem, za uwa żył pły -
wa ją cy w sta wie wo rek. Pies wsko czył
do sta wu i go wy cią gnął. Wte dy męż czy -

zna za uwa żył, że są w nim mar twe zwie -
rzę ta. Po wia do mio no To wa rzy stwo
Ochro ny nad Zwie rzę ta mi, któ re za bez -
pie czy ło trzy mar twe ko cię ta. Na po li cję
wpły nę ło za wia do mie nie o moż li wo ści
po peł nie nia prze stęp stwa – in for mu je
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.
Zgod nie art. 35 usta wy o ochro nie zwie -
rząt za po wyż szy czyn spraw cy mo że gro -
zić ka ra na wet trzech lat po zba wie nia
wol no ści. (NO VUS)

KROTOSZYN

Kocięta utopione w stawie
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PASJE

Roztańczone małżeństwo 
Mag da le na i Szy mon Wal czak to
mło dzi lu dzie, od kil ku lat zwią za ni
z tań cem. Wspól ne warsz ta ty ta -
necz ne spra wi ły, że oprócz swo jej
pa sji... po ko cha li rów nież sie bie.

Przy go da z tań cem dla każ de go
z nich za czę ła się zgo ła ina czej. Mag -
da już od dziec ka lu bi ła tań -
czyć. – Kie dy by łam ma ła, w te le wi -
zji co dzien nie moż na by ło oglą dać
pro gram „Ja ka to me lo dia?” – wspo -
mi na M. Wal czak. – Ra zem z sio -
strą wy my śli ły śmy za ba wę na wzór
te go wła śnie pro gra mu i po dzie li ły -
śmy się ro la mi – ona śpie wa ła, a ja
tań czy łam. Za my ka łam się rów nież
czę sto w po ko ju i tań czy łam, uda -
jąc, że wy stę pu ję. W koń cu ma ma
za pi sa ła mnie na za ję cia z ba le tu.
Nie ste ty, dłu go na nich nie wy trzy -
ma łam. Póź niej uczęsz cza łam na in -
ne lek cje ta necz ne w Kro to szyń -
skim Ośrod ku Kul tu ry. Ja ko gim na -
zja list ka nie mia łam jed nak ani
ocho ty, ani cza su na to, by uczest ni -
czyć w za ję ciach do dat ko wych.
Wte dy ćwi czy łam tyl ko w do mu. 
Jej mąż za in te re so wał się tań cem
znacz nie póź niej, bo do pie ro w gim -
na zjum. – Oglą da łem mnó stwo fil -
mów na ka na le YouTu be. Po do ba ło
mi się, jak lu dzie po tra fią „wy wi jać”

no ga mi. Ja rów nież tak chcia łam.
Za czą łem ćwi czyć. Tań czy łem go -
dzi na mi na ko ry ta rzu, przed do -
mem i na gry wa łem efek ty mo ich
tre nin gów, że by zo ba czyć, jak to
wy glą da. Cią gle chcia łem być jesz -
cze lep szy i lep szy. Wie dzia łem, że
sko ro in ni mo gą, to ja też – stwier -
dza Szy mon. 
Obo je zgod nie przy zna ją, że ni gdy
nie by ły dla nich waż ne wy gra ne
w kon kur sach ta necz nych. Swo je
suk ce sy mie rzą zu peł nie in ną mia -
rą. – Nie tań czy łem dłu go w gru pie,
a sam nie chcia łem brać udzia łu
w żad nych za wo dach. Uda ło mi się
jed nak wraz z gru pą Nie ty po we
Crew przejść do fi na łu Kro to szyń -
skich Ta len tów. By ło to jesz cze
w okre sie, kie dy uczęsz cza łem
do szko ły za wo do wej – opo wia da
tan cerz. 
– Po dob nie jak Szy mon nie tań czy -
łam w żad nej gru pie na ty le dłu go,
bym mo gła mó wić o ja kichś więk -
szych suk ce sach. Pa mię tam jed nak,
że bra łam kie dyś udział w prze glą -
dzie ta necz nym Dan ce Me eting, pod -
czas któ re go wraz z mo im part ne rem
zo sta li śmy wy róż nie ni. Nie pa trzę

na suk ce sy przez pry zmat na gród.
Dla mnie suk ce sem jest to, że ktoś
mnie do ce nił i po wie rzył mi na ukę
tań ca w Kro to szyń skim Ośrod ku
Kul tu ry. To jest dla mnie ta ki suk ces
na ca łe ży cie – pod kre śla Mag da. 
Los spra wił, że ich dro gi ze szły się
w Klu bie Mło dzie żo wym Ri ven -
dell. Żad ne z nich nie spo dzie wa ło
się, że spo tka tam swo ją „dru gą po -
ło wę”. – Spra wa zwią za na z na szą
zna jo mo ścią to cał kiem za baw na hi -
sto ria – opo wia da tan cer ka. – Tra fi -
łam do klu bu, bę dąc to tal ną in tro -
wer tycz ką. Za czę łam spę dzać tam
zde cy do wa nie wię cej cza su i znacz -
nie bar dziej otwie rać się na lu dzi.
Sta ło się tak, że mia łam za stę po wać
ko le żan kę i pra co wać ja ko in struk -
tor ka tań ca dla dzie ci. Ta necz nie
był to dla mnie bar dzo in ten syw ny
czas, po nie waż bra łam udział
w pro jek cie „Myśl, ruch, ta niec”
i w wie lu warsz ta tach ra zem z mo ją
gru pą. Ja ko że by łam nie śmia ła,
a Szy mon był obiek tem wes tchnień
mo ich ko le ża nek, to ja koś nie zwra -
ca łam na nie go uwa gi. Choć tak na -
praw dę bar dzo mi się po do bał, to
czu łam, że nie mam u nie go żad -
nych szans. W koń cu na jed nych
warsz ta tach na szych grup przy szedł
czas na ćwi cze nia w du etach. Pro -
wa dzą cy za ję cia po łą czył mnie w pa -

rę wła śnie z Szy mo nem. Od te go się
wszyst ko za czę ło. Za czę li śmy co raz
czę ściej ze so bą roz ma wiać. Za przy -
jaź ni li śmy się i... w koń cu zo sta li -
śmy mał żeń stwem. Oczy wi ście nie
oby ło się bez po mo cy na szych przy -
ja ciół, któ rzy dziw nym tra fem, zu -
peł nie „przy pad ko wo”, or ga ni zo wa -
li nam wte dy czas tak, że by śmy spę -

dza li go jak naj czę ściej ra zem  - śmie -
je się Mag da.
Per spek ty wa Szy mo na jest od mien -
na rów nież w tej kwe stii. – Z mo jej
stro ny wy glą da ło to zu peł nie ina -
czej. Mia łem dość wy so ką sa mo oce -
nę. Nie ste ty, nie prze kła da ło się to
na mo je re la cje z dziew czy na mi.
One my śla ły, że po do ba mi się „to -
na” ma ki ja żu i dro gie ubra nia, a ja
chcia łem po znać ko goś nor mal ne -
go, zwy czaj ne go. Los tak chciał, że
tra fi ło na Mag dę. Wi dy wa łem ją
w Ri ven del lu, po do ba ła mi się, ale
ni gdy nie pró bo wa łem się do niej
zbli żyć, bo my śla łem, że ma 14 lat
(mi mo iż obo je mie li śmy wów czas
po 19). Do pie ro kie dy na tych
warsz ta tach ćwi czy li śmy w pa rze,
ca ła praw da o jej wie ku wy szła
na jaw – mó wi Szy mon.
Obec nie mał żeń stwo na dal ma
do czy nie nia z tań cem, jed nak w zu -
peł nie in nej for mie. Mag da jest in -
struk tor ką w Kro to szyń skim
Ośrod ku Kul tu ry. Uczy dzie ci i sa -
ma z ni mi tań czy, co da je jej mnó -
stwo sa tys fak cji i mo ty wa cji do dal -
sze go roz wo ju. Z ko lei Szy mon ćwi -
czy głów nie w do mu i pro wa dzi
warsz ta ty ta necz ne dla dzie ci na za -
ję ciach swo jej żo ny. Chciał by wró cić
do czę sto tli wo ści czyn ne go wy ko ny -
wa nia swo jej pa sji sprzed lat. Mag da

mia ła za miar uzy skać upraw nie nia
in struk to ra, a tak że uczest ni czyć
w kur sach i obo zie ta necz nym. Nie -
ste ty, obec na sy tu acja epi de micz na
sku tecz nie to unie moż li wi ła. Obo je
jed nak chcą da lej iść swo ją ta necz ną
dro gą, któ ra jak do tąd do pro wa dzi ła
ich do ślub ne go ko bier ca. 

(LE NA)



Bi blio te ka Pu blicz na w Ko by li nie
prze pro wa dzi ła kon kurs pod ha słem
„Za sma kuj w bi blio te ce”. Oka zją
do te go był XVII Ogól no pol ski Ty -
dzień Bi blio tek (8-15 ma ja).

Kon kurs miał na ce lu za chę ce nie
do ko rzy sta nia z usług bi blio tek i pro pa -
go wa nie li te ra tu ry. – Chcie li śmy po ka -
zać, jak książ ki i cza so pi sma wpły wa ją
na róż ne aspek ty ży cia co dzien ne -
go – oznaj mia Al do na Kor dus, dy rek tor
ko by liń skiej książ ni cy.

W szran ki sta nę ło 25 osób. – Wszy -
scy speł ni li wa run ki for mal ne, dzię ki cze -
mu mo gli śmy za pre zen to wać ku li nar ne
cu da uczest ni ków oraz książ ki i cza so pi -
sma, z któ rych za czerp nę li prze pi sy – do -
da je sze fo wa bi blio te ki.

Naj więk szą licz bę gło sów (aż 440
„laj ków”) otrzy ma ła Do ro ta Jar ka i to ona
zo sta ła zwy cięż czy nią. Lau re at ka upie kła
go fry, in spi ru jąc się książ ką He le ny Kul -
zo wej -Haw licz ko wej „Kuch nia pol -
ska”. D. Jar ka re pre zen tu je Ko ło Go spo -
dyń Wiej skich w Za le siu Wiel kim.

Dru gie miej sce za ję ła Jo an na Ro szak,
pre zen tu jąc cia sto droż dżo we oraz książ -
kę „Ku li nar ne ABC. Ku li nar ny suk ces
każ de go dnia”. Trze cia lo ka ta przy pa dła
Zu zan nie Ro szak, któ ra upie kła tra dy cyj -
ną szar lot kę, in spi ru jąc się tą sa mą książ ką
co J. Ro szak. 

Na gro dy rze czo we lau re at kom wrę -
czy ła A. Kor dus. – Wszyst kim uczest ni -
kom, któ rzy sma ko wa li w bi blio te ce
i kuch ni, ser decz nie dzię ku je my. Szcze -
gól ne po dzię ko wa nia skła da my spon so ro -

wi na gród – Zbi gnie wo wi Mły nar czy ko -
wi – pod su mo wu je dy rek tor ko by liń skiej
bi blio te ki. OPRAC. (AN KA)

7Na Czasie

KONKURS

Zasmakowali w bibliotece!
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PANDEMIA

Musimy funkcjonować
w reżimie sanitarnym

Jak co ty dzień ra por tu je my wy da rze nia zwią za -
ne z epi de mią, ja kie mia ły miej sce na te re nie po -
wia tu kro to szyń skie go od po przed nie go wy da -
nia GLK.

12 ma ja
W Urzę dzie Miej skim w Ko by li nie znów otwar -
ta jest ka sa, a po nad to przy wró co no ob słu gę pe -
ten tów. – Ze wzglę du na bez pie czeń stwo pro szę,
aby ogra ni czać wi zy ty w urzę dzie do mi ni mum.
Je że li jed nak za ła twie nie spra wy wy ma ga oso bi -
ste go sta wien nic twa, pro szę, by w urzę dzie po ja -
wi ła się tyl ko oso ba, któ rej da na spra wa do ty czy
i któ ra nie wy ka zu je żad nych ob ja wów cho ro bo -
wych. Pe ten ci po win ni no sić ma skę ochron ną,
ale do pusz czal ne jest też za kry wa nie twa rzy i no -
sa np. apasz ką czy chu s tą – za ko mu ni ko wał bur -
mistrz To masz Le siń ski. Ob słu ga re ali zo wa na
jest w ho lu, w związ ku z czym pe ten ci pro sze ni
są o wcho dze nie po je dyn czo i kie ro wa nie się
do okien ka ka sy/punk tu in for ma cyj ne go w ce lu
przy wo ła nia od po wied nie go pra cow ni ka.
Przy sta no wi sku mo że prze by wać tyl ko jed na
oso ba. Oso by to wa rzy szą ce (z wy jąt kiem oso by
to wa rzy szą cej oso bie z nie peł no spraw no ścią, tłu -
ma cza ję zy ka mi go we go, peł no moc ni ka lub ro -
dzi ca z dziec kiem) nie mo gą po dejść do sta no wi -
ska ra zem z oso bą ob słu gi wa ną. – Przy po mi nam,
że w ka sie urzę du ist nie je moż li wość płat no ści
w for mie bez go tów ko wej. Po dat ni cy mo gą pła cić
i uisz czać zde cy do wa ną więk szość opłat za po -
mo cą kar ty płat ni czej (VI SA i Ma ster Card). Oso -
by do ko nu ją ce płat no ści w ka sie w for mie bez go -
tów ko wej nie po no szą do dat ko wych kosz tów.
Przy za ła twia niu spraw urzę do wych za chę cam
do ko rzy sta nia z form elek tro nicz nych bądź
przez Elek tro nicz ną Skrzyn kę Po daw czą. W dal -
szym cią gu pi sma moż na skła dać do skrzyn ki
pocz to wej znaj du ją cej się na bu dyn ku ra tu -
sza – oświad czył wło darz Ko by li na.
Te go dnia nie stwier dzo no no wych za cho ro wań
na CO VID -19 wśród miesz kań ców po wia tu
kro to szyń skie go.

Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie po in for mo wa -
ło, że od 19 ma ja przy wró co na zo sta nie sprze -
daż na tar go wi sku miej skim w peł nym za kre -
sie. – Wszyst kich prze by wa ją cych na te re nie
pla cu tar go we go – ku pu ją cych i han dlu ją -
cych – wzy wa się do za cho wa nia bez piecz ne go
dy stan su, tj. ok. 2 m od le gło ści po mię dzy oso ba -
mi, oraz do no sze nia ma sek ochron nych i rę ka -
wi czek – na pi sa no w ko mu ni ka cie PGKiM.
W przy pad ku po gor sze nia się sy tu acji epi de -
mio lo gicz nej na te re nie gmi ny de cy zja mo że zo -
stać zmie nio na.

13 ma ja
Na kon fe ren cji pra so wej pre mier Ma te usz Mo -
ra wiec ki omó wił za sa dy trze cie go eta pu ła go -
dze nia re stryk cji na ło żo nych w związ ku z epi -
de mią ko ro na wi ru sa. Od 17 ma ja dzie ci po ni -
żej 13. ro ku ży cia mo gą wy cho dzić z do mu bez
opie ki do ro słe go opie ku na. Z ko lei pod czas
mszy lub in ne go ob rzę du na jed ne go uczest ni -
ka mu si przy pa dać 10 m2 (do te go cza su obo -
wią zy wa ło 15 m2). 
Od 18 ma ja znów mo gą dzia łać sa lo ny fry zjer -
skie i ko sme tycz ne – oczy wi ście w ry go rze sa -
ni tar nym. Ko niecz ne za tem jest uma wia nie się
na kon kret ne go dzi ny, a nie gro ma dze nie się
w za kła dach. Wpro wa dzo no li mi ty licz by
osób, któ re mo gą prze by wać w da nym sa lo nie.
Do dat ko wo na ło żo no obo wią zek spo rzą dza nia
pro to ko łów de zyn fek cji po każ dym klien cie,
a tak że pro ce dur dla per so ne lu po wyj ściu
klien ta.
Zła go dzo ne zo sta ły ob ostrze nia obo wią zu ją ce
w ga stro no mii. Czę ścio wo otwar to lo ka le ga -
stro no micz ne, re stau ra cje, ba ry, ka wiar -
nie – tak że pod wa run kiem utrzy ma nia re żi mu
sa ni tar ne go, za kła da ją ce go zmniej szo ną licz bę
go ści w sa li, od po wied nie od stę py mię dzy ni mi,
obo wią zek de zyn fek cji sto li ków itp. W ogród -
kach re stau ra cyj nych nie ma obo wiąz ku za kła -
da nia ma se czek i rę ka wi czek. Uży wać ich mu -
szą ku cha rze oraz ob słu ga lo ka lu.

Zmia nie ule gły za sa dy w ko mu ni ka cji miej skiej.
Jak do tąd moż na by ło za jąć co dru gie miej sce
sie dzą ce. Od 18 ma ja pa sa że ro wie mo gą za -
jąć 30 proc. miejsc sie dzą cych i sto ją cych w au -
to bu sach, tram wa jach, wa go nach me tra. Ale ta
za sa da nie jest obo wiąz ko wa, bo wiem to prze -
woź ni cy de cy du ją, czy prze cho dzą na no we wa -
run ki, czy po zo sta ją przy sta rych.
18 ma ja wra ca ją ucznio wie do szkół po li ce al -
nych. Ty dzień póź niej uru cho mio ne zo sta ną
do dat ko we za ję cia opie kuń cze dla dzie ci w kla -
sach I -III szkół pod sta wo wych. Te go sa me go
dnia do szkół po wró cą ósmo kla si ści oraz ma tu -
rzy ści, któ rzy bę dą po trze bo wać kon sul ta cji
z na uczy cie la mi. Pre mier za zna czył, że to ro dzi -
ce lub opie ku no wie bę dą de cy do wać o tym, czy
po ślą dziec ko na do dat ko we za ję cia opie kuń cze.
Dla ta kich osób prze dłu żo ny bę dzie za si łek
opie kuń czy.
Od 18 zmie ni ły się rów nież za sa dy do ty czą ce
upra wia nia spor tu. Na bo iskach, or li kach, sta -
dio nach mo że ćwi czyć mak si mum 14 osób
oraz dwóch tre ne rów. Je śli cho dzi o sa le spor to -
we, to te o wiel ko ści do 300 m2 mo gą przy jąć
na raz 12 osób oraz tre ne ra, do 800 m2 – 16
osób oraz dwóch tre ne rów, do 1 tys. m2 24 oso -
by i tre ne rów, a po wy żej 1 tys. m2 – 32 oso by
i trzech tre ne rów.
Od 1 czerw ca do szkół po wró cić bę dą mo gli
wszy scy ucznio wie. Jak po wie dział pre mier,
cho dzi o to, by mie li oka zję po pra wić oce ny oraz
skon sul to wać się w ich spra wie z na uczy cie la mi.
Przed wej ściem głów nym do izby przy jęć Szpi -

ta la Po wia to we go w Kro to szy nie po sta wio no
na miot pneu ma tycz ny. – Jest to ko lej ny na miot
sta wia ny przy kro to szyń skiej pla ców ce w ra -
mach po lo wej izby przy jęć. Na miot jest wła sno -
ścią KM PSP Lesz no – po wie dział To masz Pa -
try as, rzecz nik pra so wy Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

14 ma ja
Pra cę wzno wił Od dział Chi rur gicz ny z Pod od -
dzia łem Ura zów Na rzą du Ru chu i Or to pe dii
Od dzia łu Chi rur gicz ne go w bu dyn ku Szpi ta la
Po wia to we go przy ul. Mic kie wi cza w Kro to szy -
nie. Od dział pó ki co przyj mu je je dy nie cho rych
za kwa li fi ko wa nych ja ko przy pad ki pil ne. Na ra -
zie nie pro wa dzi przy jęć pla no wych. – Z cza -
sem po wró ci my do ta kiej dzia łal no ści i funk cjo -
no wa nia w tym try bie. Na od dzia le obo wią zu je
za kaz od wie dzin cho rych, a przy przy ję ciu pa -
cjen ta za kaz prze by wa nia z nim oso by to wa rzy -
szą cej – po in for mo wał Sła wo mir Pa łasz, rzecz -
nik pra so wy SPZOZ w Kro to szy nie. Ob ostrze -
nia te po dyk to wa ne są oczy wi ście wzglę da mi
epi de micz ny mi i prze ciw dzia ła niem roz prze -
strze nia nia się ko ro na wi ru sa. Z chwi lą otwar cia
od dzia łu chi rur gicz ne go go to wy do pra cy jest
tak że Blok Ope ra cyj ny. Na na stęp ny dzień za -
pla no wa no wzno wie nie pra cy Od dzia łu In ten -
syw nej Opie ki Me dycz nej. Ja ko ko lej ny uru cho -
mio ny zo sta nie Od dział We wnętrz ny z Pod od -
dzia łem Kar dio lo gicz nym.
Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek po in for mo wał
o wzno wie niu dzia łal no ści jed no stek świad czą -
cych opie kę przed szkol ną, pro wa dzo nych przez

Epi de mia ko ro na wi ru sa w Pol sce, jak rów nież w po wie cie kro to szyń skim, wy -
raź nie zwal nia. Na ten mo ment (stan na 18 ma ja, godz. 11.00) w kra ju stwier -
dzo no po nad 18 tys. przy pad ków za ka że nia wi ru sem SARS -CoV -2, 925 osób
zmar ło, a po nad 7 ty się cy zo sta ło wy le czo nych. 18 ma ja wszedł w ży cie trze ci
etap ła go dze nia ob ostrzeń na rzu co nych ze wzglę du na epi de mię. Mo gą już
dzia łać za kła dy fry zjer skie czy ko sme tycz ne, re stau ra cje, ba ry, ka wiar nie, ale
pod spe cjal ny mi wa run ka mi sa ni tar ny mi. W po wie cie kro to szyń skim do tej po -
ry u 276 osób stwier dzo no za ra że nie ko ro na wi ru sem, 30 zmar ło, a 164 wy -
zdro wia ło. 225 miesz kań ców na sze go po wia tu na dal jest w kwa ran tan nie.

Po rozmowach z dyrektorami krotoszyńskich przedszkoli burmistrz zapewnił, że placówki te i ich pracownicy
będą należycie przygotowani do opieki nad dziećmi. 
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gmi nę Kro to szyn. Dzie ci bę dą mo gły wró cić
do swo ich pla có wek już 25 ma ja. Przy po mnij -
my, że mi ni ster edu ka cji na ro do wej w ko mu ni -
ka cie z dnia 29 kwiet nia umoż li wił sa mo rzą -
dom otwar cie przed szko li, od dzia łów przed -
szkol nych w szko łach pod sta wo wych i in nych
pla có wek wy cho wa nia przed szkol ne go. Do tej
po ry jesz cze żad na gmi na w na szym po wie cie
nie pod ję ła de cy zji o otwar ciu pla có wek przed -
szkol nych. – O usta le niu ter mi nu ich otwar cia
za de cy do wa ły wy ni ki prze pro wa dzo nej dia -
gno zy, do ty czą cej bez pie czeń stwa opie ki przed -
szkol nej, a tak że uwzględ nie nie wciąż licz nych
obaw ro dzi ców przed zbyt wcze snym od da -
niem dzie ci pod opie kę zbio ro wą. Po roz mo -
wach z dy rek to ra mi więk szo ści przed szko li
mo gę Pań stwa za pew nić, że kro to szyń skie
przed szko la i ich pra cow ni cy bę dą na le ży cie
przy go to wa ni do opie ki nad dzieć mi we dług za -
sad usta lo nych przez Głów ne go In spek to ra Sa -
ni tar ne go i Mi ni stra Edu ka cji Na ro do -
wej – oświad czył Fran ci szek Mar sza łek.
Przed szko la w mie ście i gmi nie Koź min Wlkp.
tak że bę dą uru cho mio ne od po nie dział ku, 25
ma ja. Ta ką de cy zję pod jął bur mistrz Ma ciej
Brat bor ski. – In for mu ję, że w po ro zu mie niu
z or ga nem pro wa dzą cym, po ana li zie sy tu acji,
na sze przed szko le zo sta nie uru cho mio ne
od po nie dział ku, 25 ma ja. Dzia ła nie pla ców ki
bę dzie opie ra ło się na wy tycz nych GIS, MZ
i MEN, dla te go pro wa dzo ne bę dą za ję cia opie -
kuń cze dla dzie ci, któ rych ro dzi ce nie ma ją
moż li wo ści po go dze nia pra cy z opie ką w do -
mu – czy ta my w ko mu ni ka cie dy rek to ra Przed -
szko la „Par ko we Skrza ty”.
Te go dnia od no to wa no je den przy pa dek za ka -
że nia ko ro na wi ru sem w po wie cie kro to szyń -
skim. Za ra żo ny jest 53-let ni męż czy zna – prze -
by wa w do mo wej izo la cji.

15 ma ja
W związ ku na ra sta ją cym w ca łym kra ju tzw.
hej tem wo bec wszyst kich pra cow ni ków me -
dycz nych kro to szyń scy rad ni powiatowi wy sto -
so wa li do miesz kań ców apel o wspar cie służ by
zdro wia. – Nie tak daw no okla ska mi wy ra ża no
uzna nie, po dziw i po dzię ko wa nie na szej służ -
bie zdro wia za pro wa dzo ną he ro icz nie wal kę
z za ra zą XXI wie ku, ja ką jest ko ro na wi rus. Le -
ka rze, pie lę gniar ki, opie ku no wie i ra tow ni cy
me dycz ni, la bo ran ci, ap te ka rze, pra cow ni cy ob -
słu gi szpi ta la, po go to wia ra tun ko we go, przy -
chod ni i do mów po mo cy spo łecz nej sto ją
na pierw szej li nii wal ki o na sze zdro wie i ży cie.
Jed nak tru dy ży cia w kwa ran tan nie, lęk o zdro -
wie naj bliż szych i po czu cie nad cho dzą cej bie dy
za czę ły bu dzić po trze bę zna le zie nia win nych
nie szczęść do ty ka ją cych nas ostat nio. U nie któ -
rych miesz kań ców na sze go po wia tu złość i go -
rycz sku pi ły się na pra cow ni kach służ by zdro -
wia, po mi mo że cią gle na ra ża jąc wła sne, ra to -
wa li zdro wie i ży cie współ o by wa te li. Pa mię taj -
my, że oni pra cu ją w eks tre mal nie trud nych
wa run kach, w cią głym stre sie i na pew no za słu -
gu ją na na sze wspar cie i zro zu mie nie. Nasz po -
wiat to wspól no ta lu dzi mą drych i pra co wi -
tych, wspól no ta, któ ra po tra fi do ce nić trud
wło żo ny w ochro nę pod staw jej ist nie -
nia – w ochro nę na sze go zdro wia i ży cia! Przy -
szedł czas so li dar no ści, czas za cie śnia nia ro dzin -
nych i przy ja ciel skich wię zi, czas cha ry ta tyw -
nych ak cji i wza jem ne go wspar cia. Służ bie

zdro wia na le ży się głę bo ki sza cu nek. Ob darz -
my ją do brym sło wem i po dzię ko wa nia mi,
a przede wszyst kim wy ko nuj my jej za le ce nia:
po zo sta waj my w do mach, rze tel nie in for muj -
my o kon tak tach z oso ba mi za ka żo ny mi, prze -
strze gaj my wy mo gów kwa ran tan ny, no śmy
ma secz ki w prze strze ni pu blicz nej i dbaj my
o hi gie nę. To na sza po win ność i wspól ny obo -
wią zek w wal ce z ko ro na wi ru sem – czy ta my
w ape lu Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go. 

16 ma ja
Od no to wa no je den no wy przy pa dek za ka że nia
ko ro na wi ru sem na na szym te re nie. Za ra żo ny
jest 37-let ni miesz ka niec po wia tu kro to szyń -
skie go. Prze by wa w do mo wej izo la cji. 

18 ma ja
Od po nie dział ku w Szko le Pod sta wo wej nr 1
w Koź mi nie Wlkp. pro wa dzo ne są za ję cia re wa -
li da cyj ne. W pla ców ce wdro żo ne zo sta ły za le ce -
nia Głów ne go In spek to ra Sa ni tar ne go. – Sza -
now ni Pań stwo, po nad dwa mie sią ce te mu
przy szło mi zmie rzyć się z no wą i bar dzo trud -
ną sy tu acją. To mo ment, kie dy trze ba by ło za -
mknąć szko łę i za rzą dzać pla ców ką zdal nie
i wir tu al nie. To o ty le trud ne, bo trze ba by ło
spro stać wy zwa niu wal ki z „nie wi dzial nym
wro giem”. Wło ży li śmy mnó stwo pra cy, aby
dzie ci by ły bez piecz ne i aby za pew nić jak naj -
lep sze moż li wo ści pro wa dze nia na uki zdal nej.
Na uczy cie le w tym cza sie mu sie li się zmie rzyć

z wie lo ma pro ble ma mi tech nicz ny mi i or ga ni -
za cyj ny mi. Trze ba też wspo mnieć, że w mo -
men cie, kie dy po ja wi ło się za gro że nie ko ro na -
wi ru sem, na 14 dni zde cy do wa łem za mknąć
bu dy nek, a pra cow ni ków ad mi ni stra cji i ob słu -
gi wy sła łem do do mu, aby nie na ra żać ich
na ewen tu al ne nie bez pie czeń stwo. W kwiet -
niu i ma ju pra cow ni cy ob słu gi i ad mi ni stra cji
wy ko na li wie le prac, dzię ki któ rym od świe ży li -
śmy ba zę dy dak tycz ną i stwo rzy li śmy lep sze
wa run ki do na uki.  In for mu ję, że Mi ni ster stwo
Edu ka cji Na ro do wej zde cy do wa ło od po nie -
dział ku, 18 ma ja, przy wró cić moż li wość,
za zgo dą ro dzi ców, pro wa dze nia bez po śred -
nich za jęć dla dzie ci ma ją cych opi nię o po trze -
bie wcze sne go wspo ma ga nia roz wo ju dziec ka,
dzie ci i mło dzie ży po sia da ją cych orze cze nie
o po trze bie za jęć re wa li da cyj no -wy cho waw -
czych bądź z orze cze niem o po trze bie kształ ce -
nia spe cjal ne go, wy ma ga ją cych wspar cia, w tym
od po wied nio w re ali za cji za jęć wcze sne go
wspo ma ga nia roz wo ju dziec ka, za jęć re wa li da -
cyj no -wy cho waw czych czy za jęć re wa li da cyj -
nych nie zbęd nych do ich pra wi dło we go roz wo -
ju. I tak bę dzie rów nież w na szej pla ców ce, bo
ro dzi ce zde cy do wa li o po sła niu swo ich dzie ci
do szko ły na za ję cia. Za pew niam, że bę dą one
pro wa dzo ne z za cho wa niem za sad sa ni tar nych.
W szko le wpro wa dzo no za le ce nia Głów ne go
In spek to ra Sa ni tar ne go – na pi sał w ko mu ni ka -
cie z 15 ma ja Ja cek Za wod ny, dy rek tor koź miń -
skiej Je dyn ki.
Koź miń skie Usłu gi Ko mu nal ne sp. z o. o. po in -
for mo wa ły, że od 18 ma ja ka sa spół ki jest czyn -
na w go dzi nach od 7.00 do 15.00. Pe ten ci pro -
sze ni są o za cho wa nie ogól nych za sad bez pie -
czeń stwa. Wszel kie po zo sta łe spra wy moż na za -
ła twić te le fo nicz nie (62 721 67 51) lub ma ilo -
wo (kuk@kuk.ko zmin.pl).

AN DRZEJ KA MIŃ SKI / MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Sa mo rząd Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, we
współ pra cy z Re gio nal nym Ośrod kiem Po li ty ki
Spo łecz nej w Po zna niu – ma jąc na uwa dze obec -
ną sy tu ację epi de mio lo gicz ną – od ma ja uru cho -
mił li nię wspar cia psy cho lo gicz ne go, in for ma cyj -
ne go i do rad cze go dla miesz kań ców wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go. Po ra dy udzie la ne są bez -
płat nie. 

Wiel ko pol ska IN FO li nia Wspar cia do stęp na jest
w go dzi nach od 8.00 do 20.00 przez sie dem dni w ty go -
dniu pod wska za ny mi nu me ra mi te le fo nów lub ad re sa -
mi e -ma il. Ze wspar cia mo gą sko rzy stać oso by star sze,
oso by w kry zy sie psy chicz nym oraz oso by do świad cza ją -
ce prze mo cy. 

Wspar cie dla se nio rów ob słu gi wa ne jest przez Fun -
da cję OR CHi dea. Te le fon dla wiel ko pol skie go se nio ra
zo stał uru cho mio ny w ce lu prze ciw dzia ła nia sa mot no -
ści i izo la cji osób star szych w obec nej sy tu acji epi de mio -
lo gicz nej. Mo gą z nie go sko rzy stać wszy scy se nio rzy
z wo je wódz twa wiel ko pol skie go, któ rzy po trze bu ją roz -
mo wy, po ra dy bądź po mo cy, rów nież psy cho lo gicz nej.
In fo li nię pro wa dzi Fun da cja OR CHi dea, któ ra od kil ku
lat wspie ra oso by star sze oraz do tknię te cho ro ba mi neu -
ro lo gicz ny mi w Wiel ko pol sce. Po przez swo je dzia ła nia
stwa rza moż li wość szyb kiej, fa cho wej i wie lo spe cja li -
stycz nej po mo cy wszyst kim oso bom wy ma ga ją cym

wspar cia te ra peu tycz ne go oraz psy cho lo gicz ne go. Na le -
ży się kon tak to wać pod nu mer te le fo nu 782 271 227
lub na pi sać e -ma il na ad res: fun da cja or chi dea@pocz -
ta.fm. 

Wspar cie dla osób do świad cza ją cych prze mo cy ob -
słu gi wa ne jest przez Po znań skie Cen trum Pro fi lak ty ki
Spo łecz nej. Jest to or ga ni za cja po za rzą do wa, dzia ła ją ca
w ob sza rze prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie. Spe -
cja li ści zwią za ni z fun da cją od bli sko 20 lat udzie la ją
wspar cia psy cho lo gicz no -te ra peu tycz ne go oso bom do -
świad cza ją cym prze mo cy w ro dzi nie, a tak że oso bom
sto su ją cym prze moc. Au tor skim pro gra mem ze spo łu
fun da cji jest pro gram te ra peu tycz no -edu ka cyj ny „Part -
ner”, ad re so wa ny do osób sto su ją cych prze moc, któ ry
nie prze rwa nie jest re ali zo wa ny od 2005 ro ku. Fun da cja
ofe ru je rów nież wspar cie me ry to rycz ne spe cja li stom
pra cu ją cym w ob sza rze prze ciw dzia ła nia prze mo cy do -
mo wej w for mie szko leń i su per wi zji. 

W punk cie in for ma cyj no -kon sul ta cyj nym PCPS
pod nu me rem te le fo nu 61 221 11 12 oso by do świad -
cza ją ce prze mo cy, oso by sto su ją ce prze moc i jej świad ko -
wie mo gą uzy skać in for ma cje o do stęp nych for mach
wspar cia psy cho lo gicz no -te ra peu tycz ne go, pro ce du rach
po mo co wych i dzia ła niach, ja kie moż na pod jąć w sy tu -
acji prze mo cy. W ce lu uzy ska nia wspar cia na le ży za -
dzwo nić pod nr te le fo nu 61 221 11 12 lub na pi sać e -
-ma il na ad res: po moc@pcps.pl.

Wspar cie dla osób w kry zy sie psy chicz nym i ich ro -
dzin ob słu gi wa ne jest przez Sto wa rzy sze nie Osób i Ro -
dzin Na Rzecz Zdro wia Psy chicz ne go „Zro zu mieć i Po -
móc”. Sto wa rzy sze nie po wsta ło w 2000 ro ku ja ko or ga -
ni za cja po za rzą do wa non pro fit. Je go głów ne ce le to od -
dzia ły wa nia pro fi lak tycz ne wo bec osób z pro ble ma mi
zdro wia psy chicz ne go i ich ro dzin, po moc w przy go to -
wa niu do sa mo dziel ne go funk cjo no wa nia z po wo du za -
bu rzeń psy chicz nych oraz za pew nie nie im wa run ków
do re ha bi li ta cji i in te gra cji z oto cze niem.

Sto wa rzy sze nie re ali zu je swo je ce le po przez pro wa -
dze nie dwóch Śro do wi sko wych Do mów Sa mo po mo cy
oraz miesz ka nia chro nio ne go i dwóch miesz kań so cjal -
nych ze wspar ciem. Wspie ra dzia ła nia pro fi lak tycz ne,
psy cho edu ka cyj ne, te ra peu tycz ne, re ha bi li ta cyj ne dla
osób z pro ble ma mi zdro wia psy chicz ne go i ich ro dzin.

W ce lu uzy ska nia wspar cia na le ży za dzwo nić
podwska za ny nr te le fo nu lub na pi sać e -ma il naad res: in -
fo@zie lo ne cen trum.org.pl. Po nie dzia łek -pią tek
w godz. 08.00-14.00 – tel. 61 85 51 780
lub 61 83 06 888. Po nie dzia łek, śro da, pią tek
w godz. 14.00-20.00 – tel. 723 223 343. Wto rek
w godz. 14.00-20.00 – tel. 691 750 794. Czwar tek
w godz. 14.00-20.00 – tel. 516 140 928. So bo ta
w godz. 08.00-20.00 – tel. 691 750 794; nie dzie la
w godz. 08.00-20.00 – tel. 516 140 928.

(NO VUS)

9Temat Tygodnia

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia 

 

Przed wejściem do izby przyjęć Szpitala Powiatowego w Krotoszynie strażacy postawili namiot pneumatyczny.
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Nasze Akcje14 WTOREK, 19 maja 2020



W związ ku z cią gle trwa ją cym sta -
nem epi de mii kro to szyń skie Mu -
zeum Re gio nal ne po sta no wi ło za ini -
cjo wać wy kła dy na te mat hi sto rii na -
sze go mia sta i oko lic za po śred nic -
twem In ter ne tu. 

Wszyst kie na gra ne ma te ria ły są pu -
bli ko wa ne na por ta lu spo łecz no ścio wym
Fa ce bo ok, na ka na le YouTu be lub na stro -
nie in ter ne to wej Mu zeum Re gio nal ne go
im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy -
nie. Kil ka ty go dni te mu wpro wa dzo no
tak że lek cje mu ze al ne na ży wo na Fa ce bo -

oku. Omó wio ne w nich zo sta ły ta kie za -
gad nie nia jak tra dy cje wio sen ne i wiel ka -
noc ne, śre dnio wiecz ne ry cer stwo, Po la cy
na fron tach II woj ny świa to wej, Kro to -
szyn w cza sach Wierz bię ty, Kro to szyn
w cie niu swa sty ki, ży cie na wsi w okre sie
śre dnio wie cza czy po wsta nie wiel ko pol -
skie na Zie mi Kro to szyń skiej. 

Naj now szą ini cja ty wą kro to szyń skie -
go mu zeum jest krę ce nie fil mów w for -
mie spa ce rów po po szcze gól nych uli cach.
W każ dym z tych miejsc omó wio na zo -
sta ła ich hi sto ria.

– Za zna cza my, że ca ły czas pra cu je -

my nad ja ko ścią na szych na grań i pro si -
my o wszel kie pod po wie dzi oraz uwa gi.
Je ste śmy bar dzo wdzięcz ni za każ dą po -
moc – wciąż uczy my się pra cy z tym me -

dium. Pro si my też o ko lej ne su ge stie do -
ty czą ce te ma tów na szych na stęp nych na -
grań – czy ta my na stro nie in ter ne to wej
kro to szyń skie go mu zeum. OPRAC. (NO VUS)

15To i Owo

MUZEUM

Lekcje historii w wersji online
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Ostat nio czę sto się sły szy o tra ge diach,
ja kie spo ty ka ją zwie rzę ta. Nie ste ty, wie lu
lu dzi nie po tra fi się za cho wać wo bec psów
ko tów i nie tyl ko. Za nim bę dzie cie chcie li
coś zro bić ja kie muś zwie rzę ciu, za daj cie so -
bie py ta nie, czy by ło by wam mi ło, gdy by
was tak trak to wa no... Pa mię taj my, że zwie -
rzę ta też ma ją uczu cia, po dob nie jak my.
Chcą być ko cha ne i czuć się bez piecz nie.
A jed nak są ta cy lu dzie, któ rzy te go nie ro -
zu mie ją i znę ca ją się nad zwie rza ka mi lub
zo sta wia ją je gdzieś w le sie na pa stwę lo su.
A co one zro bi ły, że tak się od pła ca my???

Za brać zwie rzę ze schro ni ska jest ła -
two, lecz jesz cze trze ba dbać i trosz czyć się

o nie. Za nim więc na bę dziesz psa czy ko ta,
po myśl, czy chcesz te go na pew no, bo wte -
dy bie rzesz peł ną od po wie dzial ność za nie,
da jąc na dzie ję, że ktoś je wresz cie po ko cha.

Je śli wi dzisz krzyw dę, nie prze chodź
obo jęt nie, tyl ko za re aguj, a zwie rzę się kie dyś
od wdzię czy. Lu dzie ze schro ni ska bar dzo się
sta ra ją i ro bią co mo gą, by dać im no wy dom. 

Wie le osób mó wi, że pies to naj lep szy
przy ja ciel czło wie ka, ale czy my je ste śmy
tak na praw dę ty mi przy ja ciół mi dla psów?
My ślę, że nie. Pro szę, dbaj cie o swo je zwie -
rzę ta! Każ de z nich ma pra wo do ży -
cia. I zwra caj cie uwa gę na ich krzyw dę!
Dzię ku ję!

Rozmaitości16 WTOREK, 19 maja 2020

APEL CZYTELNICZKI

Jan Pa weł II był za wsze bli sko mło dych
lu dzi. Szu kał ich, wy cho dził im na prze -
ciw, spo ty kał się z ni mi na róż nych kon -
ty nen tach świa ta. O Je go set nej rocz ni -
cy uro dzin nie za po mnia ła mło dzież
z nie pu blicz nej pla ców ki ZSTO w Kro to -
szy nie. 

– Ni gdy nie jest za póź no, że by za cząć
od no wa, że by pójść in ną dro gą i jesz cze raz
spró bo wać. Ni gdy nie jest za póź no, że by
na sta cji złych zda rzeń zła pać po ciąg ostat ni
i do je chać do ma rzeń – mó wił Jan Pa weł II.
Z po wo du pan de mii nie od by ła się ma jo wa

wy ciecz ka do Wa do wic mło dzie ży ZSTO,
któ ra by ła za pla no wa na już zi mą. Na pew no
doj dzie do niej, gdy sy tu acja wró ci do nor -
mal no ści.

Mi mo trud nej sy tu acji ucznio wie pra -

cu ją ca ły czas na plat for mie edu ka cyj nej e -
-Pro fe sja i z na uczy cie la mi są w kon tak cie
on li ne – na cza cie, fo rum lub przez wi de -
okon fe ren cje. Dzię ki ta kim me to dom pra cy
uda je się zre ali zo wać wie le cie ka wych po -

my słów. W ta kich też wa run kach pra cy
szko ła zor ga ni zo wa ła kon kurs na cześć Ju bi -
la ta – Pa pie ża Po la ka.

Kon kurs w ra mach lek cji pla sty ki ogło -
szo no na plat for mie edu ka cyj nej szko ły
w kla sie pierw szej tech ni kum – z ini cja ty -
wy na uczy ciel ki Ka mil li Ża ruk. Za da niem
uczniów by ło wy ko na nie, do wol ną tech ni -
ką, pra cy pla stycz nej na te mat: „Jan Pa -
weł II – Je go ży cie”.

Ucznio wie oczy wi ście nie za wie dli.
Wpły nę ło bar dzo du żo prac. Na plat for mie
edu ka cyj nej od by ło się gło so wa nie nanaj lep -
szą i naj cie kaw szą pra cę. Z wy ni ka mi kon -
kur su moż na za po znać się na pro fi lu fa ce -
bo oko wym szko ły oraz stro nie in ter ne to wej
www.szko la kro to szyn.pl, a dla zwy cięz ców

prze wi dzia no atrak cyj ne na gro dy.
Uczniom i wszyst kim pra cow ni kom

ZSTO przy świe ca ha sło, jak że ak tu al ne
w obec nej sy tu acji: „Jesz cze bę dzie pięk nie.
Mi mo wszyst ko. Tyl ko za łóż bu ty, bo masz
do przej ścia ca łe ży cie” (Jan Pa weł II).

Szko ła nie za po mi na tak że o Ma mach,
któ rych świę to za kil ka dni. W związ ku
z tym już 20 ma ja ogło szo ny zo sta nie ko lej -
ny kon kurs dla uczniów. Tym ra zem ich za -
da niem bę dzie od po wiedź na py ta nie:
„za co naj bar dziej dzię ku je my Ma mie i dla -
cze go jest nie za stą pio na?”. Bę dą mi łe nie spo -
dzian ki dla Mam za naj bar dziej po ru sza ją cą
wy po wiedź dziec ka... Odśro dy śledź cie pro -
fil fa ce bo oko wy ZSTO.

OPRAC. (AN KA)

PAMIĘTAMY!

W setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II


