
�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�

NR 331 WTOREK 26 MAJA 2020        NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM e -ma il:re dak cja@glo kal na.pl

DZIŚ W NU ME RZE 
� Z POLICJI

Przestrzegamy 

przed oszustami!

Czytaj na str. 2-3

� CHARYTATYWNE

Amelka potrzebuje pomocy!

Czytaj na str. 4

� KROTOSZYN

Piękno dla Bohaterek!

Czytaj na str. 5

� KULINARIA

Gdzie można dobrze zjeść?

Czytaj na str. 8-9

� MOTORYZACJA

Dodatek 

TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 10-11

� PASJE

Dziewczyna 

o wielu talentach

Czytaj na str. 14

Epi de mia ko ro na wi ru sa trwa, choć jej
na si le nie się zmniej sza. Na ten mo -
ment (stan na 25 ma ja, godz. 12.00)
w kra ju stwier dzo no 21 440 przy pad -
ków za ka że nia wi ru sem SARS -CoV -
-2, 996 osób zmar ło, a po nad 9270
zo sta ło wy le czo nych. 
Ży cie po wo li wra ca do nor my,
przed ty go dniem wpro wa dzo no ko lej -
ny etap ła go dze nia re stryk cji na rzu co -
nych ze wzglę du na epi de mię. Rząd
pla nu je tak że znie sie nie, choć nie cał -
ko wi te, obo wiąz ku za kry wa nia ust
i no sa w prze strze ni pu blicz nej.
W po wie cie kro to szyń skim do tej po -
ry u 282 osób stwier dzo no za ra że nie
ko ro na wi ru sem, 30 zmar ło, a 200
wy zdro wia ło. 189 miesz kań ców na -
sze go po wia tu na dal jest w kwa ran -
tan nie.

W cią gu sied miu dni (od po przed nie -
go wy da nia GLK) w po wie cie kro to szyń -
skim od no to wa no sześć no wych za cho ro -
wań na CO VID -19. W śro dę, 21 ma ja,
po kil ku dniach spo ko ju oka za ło się, że
na na szym te re nie są trzy no we przy pad ki
za ka że nia ko ro na wi ru sem. Za ra żo ne oso -

by to ko bie ty w wie ku 61 i 86 lat oraz 44-
let ni męż czy zna. Wszy scy tro je prze by -
wa ją w izo la cji do mo wej.

W pią tek wi rus SARS -CoV -2 stwier -
dzo no u dwóch ko lej nych miesz ka nek po -
wia tu kro to szyń skie go – w wie ku 33 i 43
la ta. Obie prze by wa ją w do mo wej izo la cji. 

W nie dzie lę w po ran nym ko mu ni ka -
cie ogło szo no, że po twier dzo no obec ność
ko ro na wi ru sa aż u 102 miesz kań ców
Wiel ko pol ski. Na szczę ście wśród nich
zna la zła się tyl ko jed na oso ba z na sze go
po wia tu – 48-let nia ko bie ta, któ ra prze -
by wa w do mo wej izo la cji. (AN KA)

PANDEMIA

Są powody do umiarkowanego optymizmu
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No we roz wią za nia prze wi dzia ne w usta wie z 14 ma ja 2020 r. o zmia nie nie któ -
rych ustaw w za kre sie dzia łań osło no wych w związ ku z roz prze strze nia niem się wi ru -
sa SARS -CoV -2, tzw. Tar cza an ty kry zy so wa 3.0, to roz sze rze nie po mo cy dla przed się -
bior ców w za kre sie:

Świad cze nia po sto jo we go dla osób pro wa dzą cych dzia łal ność – dla świad czeń
przy zna wa nych po raz pierw szy obo wią zu je wa ru nek roz po czę cia dzia łal no ści przed 1
kwiet nia, a nie, jak do tych czas, przed 1 lu te go.

Zwol nie nia z opła ca nia skła dek za kwie cień i maj 2020 r. – ta kie zwol nie nie – po -
za do tych cza so wą gru pą upraw nio nych – mo gą uzy skać:

� oso by pro wa dzą ce po za rol ni czą dzia łal ność przed 1 kwiet nia 2020 r., opła ca ją ce
skład ki wy łącz nie za sie bie, je że li ich przy chód z dzia łal no ści w pierw szym mie sią cu,
za któ ry jest skła da ny wnio sek, prze kra czał kwo tę 15 681 zł, tj. 300% pro gno zo wa ne go
prze cięt ne go wy na gro dze nia brut to za 2020, a do chód nie prze kra czał 7000 zł; oso by
te uzy ska ją zwol nie nie w wy so ko ści skła dek ob li czo nych od naj niż szej pod sta wy ich wy -
mia ru

� ko rzy sta ją ce z ulgi na start, je że li:
– ich przy chód z dzia łal no ści w pierw szym mie sią cu, za któ ry jest skła da ny wnio -

sek, nie prze kra czał kwo ty 15 681 zł, tj. 300% pro gno zo wa ne go prze cięt ne go wy na gro -
dze nia brut to za 2020 al bo:

– ich przy chód z dzia łal no ści w pierw szym mie sią cu, za któ ry jest skła da ny wnio -
sek, prze kra czał kwo tę 15 681 zł, tj. 300% pro gno zo wa ne go prze cięt ne go wy na gro dze -
nia brut to za 2020, a do chód nie prze kra czał 7000 zł.

Oso by te bę dą ko rzy sta ły ze zwol nie nia za kwie cień i maj w wy so ko ści na leż nych
skła dek, na wet gdy by skład ki te zo sta ły już opła co ne.

Ze zwol nie nia w wy so ko ści od po wied nio 100% al bo 50% na leż nych skła dek
za ma rzec, kwie cień i maj mo gą rów nież sko rzy stać płat ni cy skła dek, któ rzy zgło si li
do ubez pie czeń spo łecz nych wy łącz nie pra cow ni ków mło do cia nych

(MGR KA TA RZY NA MAJ NERT  – CER TY FI KO WA NY EKS PERT  USŁUG KSIĘ GO WYCH) 

WARTO WIEDZIEĆ

Tarcza 3.0. Rozszerzone ulgi
ZUS dla przedsiębiorców

Po li cjan ci ostrze ga ją przed wy łu dze -
nia mi z wy ko rzy sta niem sys te mu
płat no ści mo bil nych (BLIK). Oszu ści
pod szy wa ją się pod zna jo mych
na por ta lach spo łecz no ścio wych
i zwra ca ją się z pil ną proś bą o po -
życz kę. Za po mo cą wy łu dzo ne go ko -
du do płat no ści mo bil nej okra da ją
kon ta. Przy po mi na my, by ni ko mu
nie udo stęp niać da nych do kont
ban ko wych.

Oszu ści, prze ła mu jąc elek tro nicz ne
za bez pie cze nia do ko mu ni ka to ra, w imie -
niu po krzyw dzo nych wy sy ła ją wia do mo -
ści do zna jo mych z proś bą o po ży cze nie
pie nię dzy po przez wy ge ne ro wa nie nu -
me ru ko du BLIK w sys te mie płat no ści
elek tro nicz nej. Swo ją proś bę tłu ma czą
róż nie: chwi lo wym bra kiem go tów ki, pil -
ną po trze bą za pła ty ra chun ku czy zro bie -
niem prze le wu oraz nie moż no ścią zro -
bie nia te go ze swo je go kon ta. 

Na czym po le ga oszu stwo me to dą
na BLIK? Otóż, po le ga ono wła śnie na wy -
łu dze niu ko du do płat no ści przez te le fon.
Oso ba, lo gu jąc się do swo je go ban ku, mu -
si wy ge ne ro wać w apli ka cji kod do płat no -
ści te le fo nem, a na stęp nie prze słać go
„zna jo me mu”. Nie ste ty w prze ci wień -
stwie do płat no ści prze le wem, trans ak cji
do ko na nych za po mo cą te go ko du nie
moż na już cof nąć, gdyż prze stęp ca od ra -
zu wpi su je po da ny kod BLIK w ban ko ma -
cie i wy pła ca z nie go pie nią dze.

– Prze strze ga my – je śli otrzy mu je -
my proś bę o po życz kę, nie dzia łaj my po -
chop nie. Sprawdź my naj pierw, czy oso -
ba, któ ra do nas na pi sa ła lub któ rej proś ba
do ty czy, rze czy wi ście po trze bu je na szej
po mo cy. Je śli otrzy ma my od zna jo me go
proś bę o prze lew za po mo cą BLIK -a lub
o prze ka za nie ko du BLIK – za dzwoń my
do tej oso by i po twierdź my jej proś bę. Po -
mo że to nam unik nąć nie przy jem no ści.
Pa mię taj my o tym, aby NI GDY nie prze -
ka zy wać pie nię dzy ob cym oso bom, nie
prze sy łać ich na po da ne przez ob ce oso by
nu me ry kont, nie po da wać ni ko mu da -
nych do lo go wa nia na na sze kon ta ban ko -
we, nie prze ka zy wać ob cym ko dów
do płat no ści mo bil nych. Za dbaj my o pra -
wi dło we za bez pie cza nie swo ich da nych
oso bo wych, ha seł i nu me rów do stę po -
wych do por ta li i ko mu ni ka to rów – prze -
strze ga Ko men da Po wia to wa Po li cji
w Kro to szy nie.

OPRAC. (NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Oszustwa metodą na BLIK
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21 ma ja Kro to szyn od wie dzi li Pa weł
Woj ta la, by ły pił karz, re pre zen tant
Pol ski oraz m. in. Le cha Po znań, dziś
pre zes Wiel ko pol skie go Związ ku Pił -
ki Noż nej i czło nek za rzą du PZPN,
a tak że Piotr Ko ściel ny, wi ce pre zes
WZPN, by ły wi ce pre zy dent Ka li sza. 

Dzia ła czom wo je wódz kim to wa rzy -
szy li pre zes Astry Kro to szyn – Ma riusz
Ra taj czak – i czło nek za rzą du klu -
bu – Łu kasz Ba ran. Spo tka nie od po cząt -
ku sku pia ło się na po stę pach w bu do wie
kro to szyń skie go sta dio nu, naj istot niej szej

czę ści trwa ją cej od ubie głe go ro ku re wi ta -
li za cji Bło nia. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek mó -
wił o utrud nie niach zwią za nych z pan de -
mią ko ro na wi ru sa, o spo so bach ich prze -
zwy cię że nia i eko no micz nej ko niecz no ści
do pro wa dze nia tej in we sty cji do koń ca.
Go ście wy ra zi li ra dość z de cy zji o jej kon -
ty nu owa niu. Zło ży li obiet ni cę sta rań
o ro ze gra nie na no wej mu ra wie me czu
przez mło dzie żo wą re pre zen ta cję Pol ski.
Po spo tka niu u bur mi strza mie li oka zję
przyj rzeć się bli żej po wsta ją ce mu obiek -
to wi. (NO VUS)

KROTOSZYN

Wizyta piłkarskich działaczy

Na sty ku ulic Koź miń ska, Be nic ka
i Sło do wa zo sta ło po sta wio ne mi ni
ron do. Ma to uspraw nić ko mu ni ka -
cję w tym re jo nie w związ ku z wpro -
wa dzo ną 18 ma ja no wą or ga ni za cja
ru chu.

Na wnio sek rad nych po wia to wych
pod ję to de cy zję o po sta wie niu w tym
miej scu ma łe go ron da w ce lu udroż nie nia
ru chu i zmniej sze nia moż li wo ści po wsta -
wa nia kor ków. Jest to zwią za ne z wpro wa -

dze niem ru chu dwu kie run ko we go na ca -
łym od cin ku ul. Sło do wej – od ul. Koź -
miń skiej do ul. Flo riań skiej. Na ul. Sło do -
wej zli kwi do wa no stre fę par ko wa nia. De -

cy zją Po wia to we go Za rzą du Dróg od no -
wio no rów nież w tym miej scu wszyst kie
przej ścia dla pie szych. 

(NO VUS)

KROTOSZYN

Małe rondo ma usprawnić ruch

Jak in for mu je po li cja, w cią gu sied miu
dni prze stęp cy oszu ka li w ca łym wo je -
wódz twie dzie sięć osób i wy łu dzi li
od nich pra wie pół mi lio na zło tych. Po -
szko do wa ni to w więk szo ści se nio rzy.

Oszu ka ne oso by po da wa ły swo je lo gi ny
do kont i ko dy do stę pu. Le gen da, któ rą wy -
my śli li prze stęp cy, opie ra się na fał szy wej in -
for ma cji o ha ker skim ata ku na kon ta pry -
wat nych osób. Po li cja ape lu je do se nio rów,
by ni ko mu nie po da wać da nych do swo je go
kon ta, a do ich ro dzin o to, by roz ma wiać
o pro ble mie oszustw ze swo imi bli ski mi.

Od 12 do 19 ma ja na te re nie wo je wódz -
twa do szło do 10 prze stępstw po le ga ją cych
nawy łu dza niu ko dów do stę po wych dokont
ban ko wych. Prze stęp cy, po da jąc się za po li -
cjan ta, dzwo nią do ofia ry i in for mu ją o ata ku
ha ker skim na bank, w któ rym po szko do wa -
ny prze cho wu je pie nią dze. W wy ni ku ma ni -
pu la cyj nej roz mo wy ofia ra prze ka zu je lo gi ny
do kont i smsy do stę po we. Jed na z ofiar zo -
stał oszu ka na rów nież me to dą na po li cjan ta,
prze ka zu jąc pie nią dze dla bli skiej oso by, któ -
ra rze ko mo mia ła wy pa dek dro go wy.

– 12 ma ja32-lat ka zJa ro ci na stra ci ła10
tys. zł, dzień póź niej 72-la tek z Ka li sza prze -
lał oszu stom 88 tys. zł. Po tem 53-lat ka z Ko -
ni na stra ci ła 38 tys. zł, a na stęp nie ofia ra mi
oszu stów pa dły trzy ko lej ne oso by – 66-let -
nia miesz kan ka Ostro wa Wlkp. stra ci ła 80
tys. zł, 67-let nia miesz kan ka Kęp na – 30 tys.
zł., 84-let nia miesz kan ka Ja ro ci na – 20 tys.
zł. W po nie dzia łek, 18 ma ja, do szło do ko lej -
nych te go ty pu prze stępstw – w Ka li szu,
Obor ni kach i Ja ro ci nie na łącz ną kwo tę 52
tys. zł. Na stęp ne go dnia 73-let ni męż czy zna

z Ostro wa Wlkp. zo stał oszu ka ny na 120
tys. zł. Wszy scy pa dli ofia rą oszu stów po da ją -
cych le gen dę oata ku nakon ta ban ko we– in -
for mu je Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy
KPP w Kro to szy nie.

Po li cjan ci wciąż przy po mi na ją, aby za -
cho wać roz są dek. Ofia ra mi ta kich prze -
stępstw za zwy czaj są oso by star sze. Dla te go
ostrze gaj my bli skich czy sa mot nie miesz ka -
ją cych są sia dów, a być mo że uchro ni my ich
od ta kich oszustw. 

– Je że li masz wra że nie, że ktoś pró bu je
Cię oszu kać, na tych miast po wia dom o tym
po li cję. Za dzwoń donas nabez płat ny nu mer
alar mo wy 997 al bo, je że li ko rzy stasz z te le fo -

nu ko mór ko we go, na nu mer 112. Prze każ
dy żur ne mu in for ma cje o swo ich po dej rze -
niach – ob ja śnia P. Szcze pa niak. – Po li cjan ci
na tych miast po dej mą od po wied nie dzia ła nia
ipo mo gą Ci roz wią zać tę sy tu ację. Nie po nie -
siesz żad nych kon se kwen cji, na wet je że li te le -
fon od rze ko me go wnucz ka nie był pró bą
oszu stwa. Po li cjan ci są poto, aby Cię chro nić,
nie bój się zwró cić do nas o po moc. Zna ne są
przy pad ki, kie dy oso by star sze, po dej rze wa -
jąc, że mo gą być ofia rą oszu stwa, za wia do mi -
ły po li cję przed prze ka za niem pie nię dzy.
Dzię ki te mu uda ło się za trzy mać ta kich oszu -
stów i ich po moc ni ków – do da je funk cjo na -
riusz. OPRAC. (AN KA)

Już ja kiś czas te mu roz strzy gnię ty
zo stał kon kurs pla stycz ny, zor ga ni -
zo wa ny z oka zji 35-le cia fir my Max -
-Pol. Ce re mo nia na gro dze nia lau re -
atów od bę dzie się 2 czerw ca. 

Na nasz ma il re dak cyj ny spły nę ło
mnó stwo prac. Ju ry mia ło trud ne za da -
nie i osta tecz nie po sta no wi ło przy znać aż
trzy trze cie miej sca, a tak że zwięk szyć
ilość wy róż nień o 10. 

2 czerw ca w sie dzi bie fir my Max -Pol
od bę dzie się ce re mo nia wrę cze nia na -
gród. Wszyst ko zo sta nie zor ga ni zo wa ne
zgod nie z za le ce nia mi sa ni tar ny mi. Lau -
re atów pro si my o przy nie sie nie ze so bą
swo jej pra cy. Szcze gó ło we in for ma cje
prze sła li śmy Pań stwu dro gą ma ilo wą.
Pro si my za tem o spraw dze nie swo ich
skrzy nek. (LE NA)

Z POLICJI

UWAGA! Oszuści nie próżnują!

MAX-POL

Wkrótce wręczenie nagród!

Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Kro to szy -
nie pro wa dzi śledz two prze ciw ko 30-
let nie mu miesz kań co wi po wia tu,
któ ry po dej rza ny jest o nie le gal ną
upra wę ko no pi in nych niż włók ni ste
i wy two rze nie pra wie 350 gra mów
ma ri hu any. 

– W opar ciu o zgro ma dzo ny w spra -
wie ma te riał do wo do wy pro ku ra tor za -
rzu cił męż czyź nie, że w okre sie od li sto -
pa da 2019 do 12 mar ca 2020, w przy sto -
so wa nych spe cjal nie po miesz cze niach
na te re nie po wia tu kro to szyń skie go oraz
przy uży ciu po sia da nych i przy sto so wa -
nych do nie do zwo lo ne go wy twa rza nia
na czyń i przy rzą dów, w po sta ci lamp

grzew czych, wen ty la to rów, na mio tu ter -
micz ne go, wbrew prze pi som usta wy
o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii upra wiał
ko no pie in ne niż włók ni ste, któ re po ze -
bra niu usu szył, wy twa rza jąc nie mniej
niż 346 gra mów brut to środ ka odu rza ją -
ce go w po sta ci ma ri hu any. Za za rzu ca ne
męż czyź nie czy ny gro zi ka ra od 1 do 10
lat po zba wie nia wol no ści. Z uwa gi na su -
ro wą ka rę oraz w ce lu za pew nie nia pra wi -
dło we go to ku po stę po wa nia pro ku ra tor
za sto so wał wo bec męż czy zny środ ki za -
po bie gaw cze w po sta ci do zo ru po li cji
oraz za ka zu opusz cza nia kra ju – in for -
mu je Ma ciej Me ler, rzecz nik pra so wy Pro -
ku ra tu ry Okrę go wej w Ostro wie Wlkp.

(NO VUS)

Z POLICJI

Zarzuty za nielegalną
uprawę konopi
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Przed ty go dniem Urząd Miej ski
w Ko by li nie po in for mo wał o po now -
nym uru cho mie niu miej sco we go tar -
go wi ska. W związ ku z pa nu ją cą epi -
de mią sprze da ją cy i ku pu ją cy mu -
szą bez względ nie prze strze gać okre -
ślo nych wy tycz nych. 

W ce lu za po bie ga nia roz prze strze -
nia nia się ko ro na wi ru sa, zgod nie z wy -
tycz ny mi GIS, han dlu ją cy na tar go wi sku
zo bo wią za ni są do bez względ ne go i re -
stryk cyj ne go prze strze ga nia na stę pu ją -
cych za sad:

– wła ści wa hi gie na rąk, tj. każ do ra zo -
we my cie i de zyn fek cja w wy mie nio nych
sy tu acjach: przed roz po czę ciem pra cy,
przed kon tak tem z żyw no ścią i to wa ra mi
prze zna czo ny mi do sprze da ży, po kon tak -
cie z od pa da mi ko mu nal ny mi (śmie cia -
mi), po sko rzy sta niu z to a le ty, po kasz lu,
ki cha niu, wy dmu chi wa niu no sa, po je -
dze niu, pi ciu lub pa le niu, po kon tak cie
z pie niędz mi

– sto so wa nie rę ka wic jed no ra zo wych
i ma se czek

– de zyn fek cja zaj mo wa nych miejsc
han dlo wych, stra ga nów oraz kas fi skal -
nych i ter mi na li płat ni czych

– prze strze ga nie za sa dy bez piecz nej
od le gło ści 2 me trów: klient -klient, klient -
-sprze daw ca, sprze daw ca -sprze daw ca

– ogra ni cze nie kon tak tu z każ dą oso -
bą, któ ra ma ob ja wy cho ro bo we ze stro ny
ukła du od de cho we go

– w mia rę moż li wo ści ko rzy sta nie
głów nie z płat no ści bez go tów ko wych

– po da wa nie to wa rów ku pu ją cym.
Z ko lei ku pu ją cy zo bo wią za ni są

do za cho wa nia re ko men do wa nej od le gło -
ści 2 me trów po mię dzy oso ba mi oraz
do sto so wa nia ma sek ochron nych i rę ka -
wic jed no ra zo wych.

Gdy wska za ne wy ma ga nia nie bę dą
prze strze ga ne, Urząd Miej ski, ja ko za rząd ca
tar go wi ska, mo że ogra ni czyć je go funk cjo -
no wa nie w czę ści lub ca ło ści bądź zde cy do -
wać o je go za mknię ciu. OPRAC. (AN KA)

KOBYLIN

Targowisko znów działa

Amel ka ma 8 lat i jest uczen ni cą
kla sy I Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Koź mi nie Wlkp. W lu tym te go ro -
ku u dziew czyn ki zdia gno zo wa no
cho ro bę no wo two ro wą – chło nia ka
Hodg ki na. 

Obec nie Amel ka prze by wa pod opie -
ką Kli ni ki He ma to lo gii, On ko lo gii i Trans -
plan ta cji Pe dia trycz nej AM w Po zna niu,

gdzie pod da wa na jest ko lej nym cy klom le -
cze nia in ten syw ną che mio te ra pią. 

– Zbiór ka środ ków po mo gła by po -
kryć kosz ty le cze nia, tj. le kar stwa, za bie gi
me dycz ne oraz re ha bi li ta cyj ne, po byt
w ho ste lu, jak rów nież trans port do pla -
ców ki le czą cej. Wie le ra zy udo wod ni li -
ście, jak wiel kie są Wa sze ser ca. Po każ cie
ich wiel kość i tym ra zem – ape lu je Ja cek
Za wod ny, dy rek tor koź miń skiej Je dyn ki,

zwra ca jąc się do miesz kań ców na sze go
po wia tu.

Aby po móc Amel ce, moż na wziąć
udział w zbiór ce na stro nie po ma gam. pl.
Za chę ca my rów nież do udzia łu w li cy ta -
cjach lub da wa nia fan tów na li cy ta cje
w otwar tej gru pie na Fa ce bo oku („Przy ja -
cie le Amel ki Ta sza rek -gru pa wspar cia
w wal ce z chło nia kiem Hodg ki na”). – Za -
pra sza my na gru pę i do po mo cy! Ca ły do -
chód za si li kon to ma łej Amel ki. Wszy scy
wspól nie sta no wi my wir tu al ną ro dzi nę
po mo cy dla ma łej Amel ki – oznaj mia J.
Za wod ny.

Po nad to w so bo tę, 23 ma ja, ru szy ła
ak cja SŁO DY CZE DLA AMEL KI. W go -
dzi nach od 9.00 do 10.00 moż na by ło do -
wieźć cia sto do Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Koź mi nie Wlkp. – W go dzi -
nach 10.00-12.00 otwar li śmy na sze ser -
ca, roz pro wa dza jąc cia sto dla wszyst kich,
któ rzy lu bią coś słod kie go do kaw ki. Te
słod ko ści upie kły oso by, któ re za de kla ro -
wa ły chęć przy go to wa nia ciast – in for -
mu je J. Za wod ny. 

Ak cje SŁO DY CZE DLA AMEL KI
bę dzie kon ty nu owa na w naj bliż szą so bo -
tę, tj. 30 ma ja. – Aby za cho wać wszel kie
za sa dy bez pie czeń stwa, przy po mi nam,
że każ da oso ba mu si mieć ma secz kę i rę -
ka wicz ki. W ho lu szko ły bę dzie do stęp ny
płyn do obo wiąz ko wej de zyn fek cji rąk
przed wej ściem do bu dyn ku – za zna cza
dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

(AN KA)

CHARYTATYWNIE

Pomóżmy Amelce!



Lo kal na bran ża be au ty po sta no wi ła
przy łą czyć się do ogól no pol skiej ak -
cji, któ rej ce lem by ło po dzię ko wa nie
le kar kom, pie lę gniar kom i wszyst -
kim pra cow ni com służ by zdro wia.
W mi nio ny pią tek na rę ce dy rek to ra
kro to szyń skie go szpi ta la prze ka za -
no 110 bo nów na usłu gi fry zjer skie
i ko sme tycz ne. 

,, Pięk no dla Bo ha te rek” to ak cja zor -
ga ni zo wa na na te re nie ca łe go kra ju. Jej ce -
lem by ło wy ra że nie wdzięcz no ści le kar -
kom, pie lę gniar kom i wszyst kim in nym
przed sta wi ciel kom służ by zdro wia. W za -
mian za ra to wa nie zdro wia, zwłasz cza
w tym trud nym cza sie pan de mii, ko sme -
tycz ki, fry zjer ki, ma sa ży ści i sty li ści po sta -
no wi li prze ka zać na rzecz pań pra cu ją -
cych w służ bie zdro wia bo ny na usłu gi
w swo ich sa lo nach. W przed się wzię cie
za an ga żo wa ły się rów nież fir my z Kro to -

szy na i oko lic. – W ten spo sób wspie ra my
oso by, któ re na co dzień wal czą na pierw -
szej li nii fron tu – pod kre śli ła Bar ba ra
Pusz ka rek, któ ra czu wa ła nad prze bie -
giem ak cji na na szym te re nie. 

W mi nio ny pią tek mia ło miej sce wrę -
cze nie ku po nów, któ re uda ło się ze brać.
Na rę ce Krzysz to fa Ku row skie go, dy rek -
to ra SPZOZ w Kro to szy nie, prze ka za -
no 110 bo nów – każ dy o war to -
ści 30 zł – na usłu gi fry zjer skie i ko sme -
tycz ne, waż nych przez 1,5 ro ku, do roz -
dy spo no wa nia wśród per so ne lu. – Niech
ten drob ny gest bę dzie osło dze niem
obec nych cięż kich chwil – stwier dzi ły
ini cja tor ki ak cji „Pięk no dla Bo ha te rek”
w Kro to szy nie. Dy rek tor szpi ta la po dzię -
ko wał w imie niu ca łej za ło gi pla ców ki. 

W ak cji wzię ły udział na stę pu ją ce fir -
my: Stu dio Uro dy MAR CJA NA Mar ta
Szy mań ska, Be au ti ful La shes Stu dio Mo -
ni ka No wak, Be au ti ful Skin Stu dio Jo an -

na Li gę ska, Stu dio Fry zjer skie Ane ta No -
wac ka, Be au ty You Do mi ni ka Wę grzy -
now ska, Stu dio Uro dy Efekt An na Ko -
bus, Stu dio Uro dy Ja smin Mał go rza ta

An drej czuk, Sa lon Ko sme tycz ny An gie
An na Wa len dow ska, Sa lon Uro dy Pięk na
Ty Ka ta rzy na Bie law na, La shes&Ma keUp
Na ta lia Pa luch, Be au ty Ro om Do mi ni ka

Dur ska, Sa lon Fry zjer ski Ka ta rzy na To -
karz, Od No Va by Emi oraz Be au ty and
You Bar ba ra Pusz ka rek. 

(LE NA)

5Na Bieżąco
AKCJA CHARYTATYWNA

Piękno dla Bohaterek!
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Sy tu acja, w ja kiej się zna leź li śmy,
zmu si ła do wie lu zmian w na szym co -
dzien nym funk cjo no wa niu. Wpro wa -
dzo na kwa ran tan na do tknę ła moc no
rów nież bran żę kul tu ral ną. W Kro to -
szyń skim Ośrod ku Kul tu ry, z uwa gi
na unie moż li wie nie funk cjo no wa nia ki -
na, ga le rii czy pro wa dze nia za jęć sta łych,
wy szli śmy z ini cja ty wą stwo rze nia
na YouTu be plat for my in ter ne to wej KO -
Kli ne. Jest to miej sce, któ re w swym za ło -
że niu mia ło pre zen to wać ak tyw ność kul -
tu ral ną kro to szy nian w cza sie pan de mii.
Licz ne ta len ty, cie ka we for my bez piecz -
ne go spę dza nia cza su, spo ro po zy tyw nej
ener gii i in spi ra cji – to wszyst ko na pew -
no znaj dzie cie na KO Kli ne. Plat for ma
funk cjo nu je już z po wo dze niem od pra -
wie dwóch mie się cy i ma się bar dzo do -
brze, no we fil my na pły wa ją i ca ły czas za -
chę ca my do wy sy ła nia ko lej nych.

W ostat nim cza sie dzię ki otwar ciu
ga le rii sztu ki mo że my za pro sić Was
do Re fek ta rza KOK, gdzie jesz cze do po -
cząt ku czerw ca moż na obej rzeć wy sta wę
ma lar stwa „Cuts Out” Izy Opieł ki z wro -
cław skiej ASP. Go rą co za chę ca my
do obej rze nia eks po zy cji na ży wo w mu -
rach ga le rii.

Maj to rów nież czas na roz strzy gnię -
cie na sze go kon kur su pla stycz ne go, któ -
re go wy ni ki znaj dzie cie na na szej stro nie

in ter ne to wej, a la da mo ment roz strzy -
gnie my tak że kon kurs fo to gra ficz ny
KRE Atyw na kul TU RA, na któ ry w tym
ro ku na pły nę ła ogrom na ilość prac, co
oczy wi ście bar dzo nas cie szy.

Rok 2020 to dla nas tak że waż ne wy -
da rze nie, ja kim są 70. uro dzi ny KOK -u.
Wspól nie pra cu je my nad przy go to wa -
niem i opra wą te go ju bi le uszu, a miesz -
kań ców za chę ca my do po dzie le nia się
z na mi wspo mnie nia mi czy pa miąt ka mi
zwią za ny mi z dzia łal no ścią KOK -
-u na prze strze ni tych 70 lat. Z tej też oka -
zji na na szym ka na le na YouTu be oraz
na fan pa ge’u pre zen tu je my do ro bek fo -
no gra ficz ny na szych kro to szyń skich mu -
zy ków.

Je ste śmy dla Was, za glą daj cie na na -
szą stro nę in ter ne to wą, na nasz fan pa ge
na Fa ce bo oku czy ka nał na YouTu be,
gdzie co dzien nie znaj dzie cie cie ka we in -
for ma cje i pro po zy cje spę dza nia cza su
z kul tu rą i sztu ką.

7Kultura
MACIEJ KAROLEWSKI 

Krotoszyński Ośrodek Kultury
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Po dob nie jak wie le in nych sa mo rzą -
dów, tak i gmi na Ko by lin zło ży ła
wnio sek o grant na za kup sprzę tu
kom pu te ro we go do zdal ne go na -
ucza nia w cza sie pan de mii. Już 18
ma ja lap to py prze ka za no do wszyst -
kich szkół na te re nie gmi ny. 

Dy rek to rzy pla có wek wy po ży cza ją
uczniom i na uczy cie lom za ku pio ny
sprzęt, aby za pew nić im od po wied nie wa -
run ki do zdal ne go na ucza nia. Po nad to ko -

by liń ski sa mo rząd przy stę pu je do dru giej
edy cji pro gra mu „Zdal na Szko ła” i zło ży
wnio sek na ko lej ny sprzęt.

Lap to py za ku pio no w ra mach pro jek -
tu „Zdal na Szko ła – wspar cie Ogól no pol -
skiej Sie ci Edu ka cyj nej w sys te mie kształ -
ce nia zdal ne go”, współ fi nan so wa ne go ze
środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Pol ska Cy fro wa na la -
ta 2014-2020.

(AN KA)

Jak po in for mo wał Urząd Miej ski
w Ko by li nie, od wo ła ne zo sta ły
wszyst kie im pre zy, któ re był za pla -
no wa ne na czer wiec na te re nie gmi -
ny. Po wo dem ta kiej de cy zji są oczy -
wi ście wzglę dy bez pie czeń stwa.

Or ga ni zo wa nie wszel kich im prez za -
blo ko wa ła epi de mia ko ro na wi ru sa. I tak
w czerw cu te go ro ku miesz kań cy gmi ny
Ko by lin nie bę dą mo gli uczest ni czyć w ta -
kich wy da rze niach jak choć by Mi strzo -

stwa Wiel ko pol ski w Rzu tach, za wo dy
węd kar skie z oka zji Dnia Dziec ka, tur niej
pił ki noż nej old bo jów, tur niej te ni sa sto ło -
we go, Za wo dy Węd kar skie o Pu char Bur -
mi strza, Strze la nie o Pu char Prze wod ni -
czą ce go Ra dy Miej skiej, Dni Ko by li na,
tur niej ko pa, mię dzy za kła do wy tur niej
pił ki noż nej czy Fe sti wal Mu zy ki Or ga no -
wej. Nie bę dą też or ga ni zo wa ne wszel kie
fe sty ny, któ rych w tym okre sie ni gdy nie
bra ko wa ło. 

OPRAC. (AN KA)

OŚWIATA

Laptopy trafiły do szkół

KOBYLIN

W czerwcu imprez nie będzie

W Koź mi nie Wlkp. już wkrót ce bę -
dzie wię cej ka mer. W ce lu zwięk sze -
nia bez pie czeń stwa miesz kań ców
roz bu do wa ny zo sta nie sys tem mo ni -
to rin gu wi zyj ne go w mie ście. 

Wła dze gmi ny zle ci ły lo kal nej fir mie
mo der ni za cję i roz bu do wę miej skie go
mo ni to rin gu. W te go rocz nym bu dże cie
za pla no wa no na ten cel ok. 105 tys. zł.
Obec nie koź miń ski mo ni to ring skła da się
z 12 ka mer, zlo ka li zo wa nych w róż nych
punk tach mia sta.

W ra mach re no wa cji wy mie nio ne zo -
sta ną ka me ry na ba se nie, uli cy Ko ściel nej,
tar go wi sku miej skim, skrzy żo wa niu ulic
Klasz tor nej i Ja na Paw ła II. Z ko lei no we
ka me ry po ja wią się na dwóch skrzy żo wa -
niach – Klasz tor nej z Bo rec ką oraz Ja na

Paw ła II z Ty siąc le cia, na Sta rym Ryn ku
oraz przy głów nych uli cach wjaz do wych
do mia sta od stron Ja ro ci na, Kro to szy na,
Bor ku Wlkp. i Ple sze wa. Po nad to, że by
ogra ni czyć ak ty wan da li zmu, czte ry ka -

me ry za wi sną w koź miń skim par ku, dzię -
ki cze mu pod kon tro lą znaj dą się m. in.
pa wi lon, kort te ni so wy, plac za baw i bu -
dy nek bi blio te ki oraz prze strzeń par ko wa
przy Bo rec kiej. OPRAC. (AN KA)

Od 25 ma ja w Roz dra że wie uru cho -
mio ne zo sta ły za ję cia opie kuń cze
dla dzie ci przed szkol nych i uczniów
klas I -III szkół pod sta wo wych. Pla -
ców ki te są czyn ne w stan dar do -
wych go dzi nach pra cy. 

Zgod nie z wy tycz ny mi Mi ni ster stwa
Zdro wia i Głów ne go In spek to ra Sa ni tar -
ne go licz ba miejsc w od dzia łach i kla sach
jest ogra ni czo na – w jed nej gru pie mo że
być mak sy mal nie 12 dzie ci. Po nad to
w pla ców kach obo wią zu je szcze gól ny re -
żim sa ni tar ny oraz pro ce du ry przy pro wa -
dza nia, od bie ra nia i po by tu dzie ci.

– Pierw szeń stwo w przy ję ciu do od -

dzia łu przed szkol ne go i szko ły w cza sie
epi de mii ma ją 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. Wię cej in for ma cji oraz
for mu la rze de kla ra cji o sko rzy sta niu z za -

jęć znaj dzie cie na stro nach in ter ne to -
wych po szcze gól nych pla có wek – czy ta -
my w ko mu ni ka cie Urzę du Gmi ny
w Roz dra że wie. 

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

W mieście przybędzie kamer

ROZDRAŻEW

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach i klasach I-III
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We ro ni ka Ka łąż na od dzie ciń stwa
zwią za na jest ze świa tem mu zy ki
i pla sty ki. Ja ki wpływ na jej do ro słe
ży cie mia ły ro dzin ne pa sje?

We ro ni ka wy cho wa ła się w mu zy kal -
nej ro dzi nie. – Mo ja ma ma jest na uczy -
ciel ką, a więc by łam tak że jej wy cho wan -
ką, śpie wa łam w jej chó rze. Du żo się ode
mnie wy ma ga ło. Śpie wa łam też so lo wo.
Ma ma dba ła rów nież o to, że bym w mia -
rę moż li wo ści roz wi ja ła się pla stycz nie,
po nie waż prze ja wia łam ta ki po ten cjał.
Pa mię tam, że bar dzo to lu bi łam i tak też
po zo sta ło do dziś – wspo mi na We ro ni ka. 

Od za wsze ota cza ła się ludź mi uzdol -
nio ny mi mu zycz nie. Za rów no jej ma ma,
jak i star sze sio stry gra ły na róż nych in -
stru men tach. Praw do po dob nie wła śnie
to by ło dla dziew czy ny mo ty wa cją do te -
go, aby roz po cząć swo ją in stru men tal ną
przy go dę. – Z ja kie goś po wo du od za -
wsze wie dzia łam, że to bę dzie for te pian.
Kie dy mia łam 9 lat, roz po czę łam na ukę
w Pań stwo wej Szko le Mu zycz nej I stop -
nia w Kro to szy nie. W mo jej opi nii po bie -
ra nie na uki w tej pla ców ce bar dzo du żo
mi da ło. W dwóch ostat nich la tach na uki
de cy do wa łam się na zdo by cie pod staw
wie dzy z gry na wio lon cze li, co by ło bar -
dzo cie ka wym do świad cze niem. My ślę,
że kształ ce nie w kro to szyń skiej szko le
mu zycz nej mia ło zna czą cy wpływ na to,
że zde cy do wa łam się na dal szą na -
ukę – opo wia da na sza roz mów czy ni. 

War to do dać, że mło da in stru men ta -
list ka w tym cza sie roz wi ja ła jesz cze in ną
swo ją pa sję – ta niec. Uczest ni czy ła bo -
wiem w za ję ciach od by wa ją cych się
w Kro to szyń skim Ośrod ku Kul tu ry oraz
w Cen trum Tań ca Show Dan ce. Pró bo -
wa ła swo ich sił w ba le cie, tań cu to wa rzy -
skim, a tak że w hip ho pie. Jak sa ma przy -
zna je, do dziś uwiel bia tań czyć.

De cy zja o pod ję ciu na uki w szko le
mu zycz nej wią że się za zwy czaj z wie lo ma
wy rze cze nia mi. Jest to czas szcze gól nie
trud ny dla dzie ci, któ re miesz ka ją po za
mia stem, w któ rym ta ka pla ców ka się
znaj du je. Tak by ło rów nież z We ro ni ką.
Do jaz dy, któ re utrud nia ły jej ży cie, nie
zdo ła ły jed nak zra zić jej do dal szej na uki.
Zde cy do wa ła się na kon ty nu ację mu zycz -
nej dro gi w Ze spo le Szkół Mu zycz nych
im. Krzysz to fa Ko me dy -Trzciń skie go
w Ostro wie Wlkp. By ła to rów nież de cy -
zja o prze pro wadz ce do bur sy, po nie waż
dziew czy na chcia ła roz wi jać się tak że pla -
stycz nie, a ta ką moż li wość da wa ło IV Li -
ceum Ogól no kształ cą ce im. Fry de ry ka
Cho pi na w Ostro wie Wlkp. 

– Łą cze nie na uki w dwóch szko łach
jest bar dzo mę czą ce. Ra no szłam do szko -
ły ogól no kształ cą cej, wra ca łam je dy nie
na obiad, a po tem do szko ły mu zycz nej.
Tam za ję cia (w za leż no ści od kla sy,
do któ rej uczęsz cza łam) trwa ły od 2 do 4
go dzin. Kie dy tyl ko mia łam ja kąś wol ną
chwi lę, sta ra łam się wy ko rzy stać ją na
ćwi cze nie. Na od ra bia nie lek cji, po mi mo
szcze rych chę ci, bra ko wa ło mi ener gii.
By wa ło tak, że roz kła da łam książ ki i ze -
szy ty i po pro stu nad ni mi za sy pia -
łam... – oznaj mia ar tyst ka. 

Póź niej przy szedł czas na stu dia, pra -
cę i ko lej ne do jaz dy, tym ra zem z Zie lo nej
Gó ry i Wro cła wia. – Bra ko wa ło mi już sił.
Chcia łam jed nak skoń czyć szko łę mu -
zycz ną II stop nia na „piąt kę”. To by ło mo -
je ma rze nie. Bar dzo po mo gli mi ro dzi ce,
któ rzy za wsze by li go to wi na to, aby
umoż li wić mi i mo je mu ro dzeń stwu jak
naj lep szy roz wój. To wła śnie oni na uczy li
mnie, że na le ży roz wi jać swo je ta len ty, że
są to da ry, któ re trze ba wy ko rzy sty wać.
Je stem prze ko na na, że przez obie szko ły
mu zycz ne uda ło mi się przejść tyl ko dzię -
ki mi ło ści do mu zy ki, któ ra zro dzi ła się
we mnie, kie dy by łam ma lut ka – opo wia -
da W. Ka łąż na.

We ro ni ka ma na swo im kon cie mnó -
stwo suk ce sów. W kon kur sach wo kal -
nych zdo by wa ła wie le na gród, za rów no
so lo, jak i z chó rem. Za kwa li fi ko wa ła się
m. in. do fi na łu Ostrze szow skie go Ido la.
Póź niej, w okre sie na uki w Ostro wie
Wlkp., śpie wa ła w chó rze Con Fo rza,

z któ rym wy wal czy ła wie le na gród w Pol -
sce i za gra ni cą, m. in. zło ty dy plom na Fe -
sti wa lu Bel Can to, zło ty dy plom w ka te -
go rii sa kral nej i roz ryw ko wej pod czas Fe -
sti wa lu Lau rea Mun di Bu da pest oraz zło -
ty i srebr ny dy plom pod czas Sa cra Mu si ca
Bra ti sla via. W trak cie na uki w kro to szyń -
skiej szko le mu zycz nej wraz ze swo im trio
for te pia no wym za kwa li fi ko wa ła się
do prze słu chań ogól no pol skich. W li -
ceum jej pra ce zo sta ły wy sta wio ne
na szkol nym wer ni sa żu.

– II sto pień ukoń czy łam na bar dzo
do brą oce nę z wy so ką punk ta cją. To był
dla mnie suk ces. W ostat nich la tach do -
sta łam się na Aka de mię Mu zycz ną we
Wro cła wiu na kie ru nek edu ka cja mu -
zycz na o spe cjal no ści pro wa dze nie ze spo -
łów wo kal nych i wo kal no -in stru men tal -
nych oraz na wo ka li sty kę. Jesz cze wcze -
śniej skoń czy łam kurs ry sun ku i do sta -
łam się na Ar chi tek tu rę Wnętrz w Zie lo -
nej Gó rze, z cze go jed nak zre zy gno wa -
łam, idąc za gło sem ser ca. Bę dąc już we
Wro cła wiu, wstą pi łam do chó ru Fe ich ti -
num oraz Sen za Ri go re, z któ rym du żo
kon cer to wa li śmy. Nie daw no z pierw -
szym z chó rów w kon kur sie Le gni ca Can -
tat 2019 zdo by li śmy zło ty dy plom. Z ko -

lei z Sen za Ri go re od nie śli śmy suk ces
pod czas Jo han nes Brahms Cho ir Fe sti val
and Com pe ti tion Wer ni ge ro de 2019. Zi -
mą ze szłe go ro ku wraz z chó ra mi aka de -
mic ki mi oraz z or kie strą sym fo nicz ną
z na szej uczel ni wzię li śmy udział w kon -
cer cie NFM, gdzie wy ko na li śmy IX Sym -
fo nię Beetho ve na. By ło to dla mnie nie sa -
mo wi te prze ży cie – mó wi We ro ni ka.

Pa sja jest naj waż niej szym aspek tem
ży cia mło dej ar tyst ki. – Mu zy ka jest dla
mnie sen sem – stwier dza. – Nie wy obra -
żam so bie ży cia bez niej. Mia łam rok

prze rwy mię dzy na uką w szko le I i II stop -
nia i był to czas, w któ rym dzia ło się
u mnie nie zbyt do brze. Spro wa dza się to
do wnio sku, że do brze jest mieć czas wy -
peł nio ny pa sją. Wiem, że wy ko na na pra -
ca, a tak że by cie w tym sys te mie kształ ce -
nia mu zycz ne go wy kre owa ły we mnie
wy trwa łość i cier pli wość, któ re przy da ją
mi się w ży ciu na wie lu płasz czy znach.
Do świad cze nie kry zy sów i po ko na nie ich
da ło mi si łę, któ rej nikt mi nie od bie rze.
Te raz dzie lę się swo im do świad cze niem
z dzieć mi, któ re uczę. Pod kre ślam, że
wszyst kie trud no ści są wpi sa ne w trud
kształ ce nia mu zycz ne go, ar ty stycz ne go.
Tłu ma czę im, że mo gą po peł niać błę dy,
aby wy cią gnąć z nich wnio ski i się pod -
nieść. Wy cho dzę z za ło że nia, że na le ży
dą żyć do te go, aby pa sje sta ły się tak że źró -
dłem na sze go utrzy ma nia. My ślę, że kie -
dy sta le dba się o swój roz wój, to pa sje nie
prze sta ną być pa sja mi. W przy szło ści
chcia ła bym mieć ro dzi nę, wy stę po wać
na sce nie, uczyć mło dych mu zy ków,
a pla sty ka po zo sta nie mo im mi łym hob -
by. Nie wiem jesz cze, jak to bę dzie. Nie
mam do kład ne go pla nu na to, jak ma wy -
glą dać mo ja przy szłość, a na ra zie je dy nie
za rys. Sta ram się wy ko rzy sty wać wszyst -

kie szan se, któ re do sta ję i roz wi jać się
na róż nych płasz czy znach. Co ro ku coś
się u mnie zmie nia. Chy ba po pro stu lu -
bię, jak du żo się u mnie dzie je. Mi mo
wszyst ko do ce niam rów nież chwi le od -
po czyn ku i spo tkań z naj bliż szy mi. Je -
stem prze ko na na, że ,,Ktoś” ca ły czas czu -
wa nad tym, abym by ła bez piecz na, abym
tra fia ła na do brych lu dzi – a dzie je się to
ca ły czas – i abym mia ła na to wszyst ko si -
łę – koń czy z uśmie chem na sza roz mów -
czy ni. 

(LE NA)

PASJE

Dziewczyna o wielu talentach
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18 ma ja mi nę ła set na rocz ni ca uro -
dzin św. Ja na Paw ła II. Mie li śmy ob -
cho dzić ją wy jąt ko wo uro czy ście,
lecz ze wzglę du na pa nu ją cą pan de -
mię nie moż na by ło uczcić te go wy -
jąt ko we go Po la ka.

Ka rol był jed nym z trój ki dzie ci Woj -
ty łów. Wcze śnie stra cił naj bliż sze oso by.
Gdy miał za le d wie 9 lat, zmar ła mat ka,
a trzy la ta póź niej brat Ed mund.

W 1939 ro ku wy bu cha II woj na świa to -
wa i Ka rol cięż ko mu siał pra co wać w ka -
mie nio ło mach. Dwa la ta póź niej umarł
je go oj ciec. Ka rol bar dzo prze żył śmierć
naj bliż szych, po cie chę znaj do wał w mo -
dli twie. W 1942 ro ku po sta no wił stu -
dio wać teo lo gię i zo stać księ dzem. Tak
roz po czął się no wy etap w je go ży -
ciu – wkro czył na dro gę do ka płań stwa.
Speł ni ło się ma rze nia mat ki. Lo lek na le -
żał do Bo ga.

16 paź dzier ni ka 1978 ro ku kar dy nał
Ka rol Woj ty ła zo stał wy bra ny na pa pie ża
i przy jął imię Jan Pa weł II. Wszyst ko za -
wie rzył Mat ce Bo żej. Je go pon ty fi kat był
wy jąt ko wy, nie tyl ko ze wzglę du na dłu -
gość – bli sko 27 lat, ale na świa dec two ca -
łe go ży cia, prze peł nio ne go tak że cier pie -
niem. Od szedł do do mu Oj ca 2 kwiet -
nia 2005 ro ku.

Pa pież prze ło mu wie ków do tarł
do ty się cy mi lio nów wier nych ze sło wem
Bo żym i po cie sze niem; bro nił naj słab -
szych i bez bron nych, trosz czył się o spra -
wie dli wość, niósł po moc du cho wą lu -
dziom wszyst kich ras i wy znań. Zmar -
twio nych po cie szał, błą dzą cym po ka zy -
wał dro gę, wąt pią cych wspie rał ra dą.

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
w Go rzu pi włą czy li się w ob cho dy set nej
rocz ni cy uro dzin Pa pie ża, przy go to wu jąc
z tej oka zji laur ki dla św. Ja na Paw ła II.

„We wszyst kich tych spra wach niech
mo dli twa z na szych serc i ust po pły nie.
Oj cze Świę ty, je ste śmy, pa mię ta my i czu -
wa my w każ dej ży cia go dzi nie”.

(M. KO ŁO MY JEC)

GORZUPIA

Laurki dla św. Jana Pawła II

Uczest ni cy kro to szyń skie go Huf ca
Pra cy 15-2 wzię li udział w kon kur sie
mul ti me dial nym „Wa ka cje mo ich
ma rzeń”. W for mie slaj dów za pre -
zen to wa li miej sca na spę dze nie wa -
ka cji po za koń cze niu pan de mii ko ro -
na wi ru sa.

Kon kurs zo stał ogło szo ny przez wy -
cho waw ców huf ca i za kła dał sa mo dziel -
ną pra cę uczniów nad pro jek tem w do -
mu oraz prze sła nie go ma ilem w pro gra -
mie Po wer Po int do 20 ma ja. Uczest ni cy

mie li za za da nie umo ty wo wać swój wy -
bór i okre ślić, z kim na wy ma rzo ne wa -
ka cje chcie li by się udać. W kwe stii wy -
bo ru miej sca moż li wo ści by ły nie ogra ni -
czo ne. 

Spo śród na de sła nych prac ko mi sja
kon kur so wa za naj lep szą uzna ła tę, któ rą
wy ko na ła We ro ni ka Woź niak – uczen ni -
ca kla sy VIII Szko ły Pod sta wo wej z Od -
dzia ła mi Przy spo sa bia ją cy mi do Pra cy
w Kro to szy nie, do ce nia jąc jej spo sób prze -
ka zu i ory gi nal ne po dej ście do te ma tu.

OPRAC. (AN KA)

HUFIEC PRACY

Wakacje moich marzeń

18 ma ja przy wró co na zo sta ła po -
wszech na do stęp ność po miesz czeń
Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz -
nej oraz Re fe ra tu Go spo dar ki Ko mu -
nal nej Urzę du Gmi ny w Roz dra że wie
(biu ra w po dwó rzu – Ry nek 1).

– Pro si my o za cho wa nie obo wią zu ją -

cych wy ma gań sa ni tar nych, do ty czą cych
prze by wa nia w biu rze tyl ko jed nej oso by,
od stę pu po mię dzy ocze ku ją cy mi, po sia -
da nia ma secz ki ochron nej oraz de zyn fek -
cji rąk przy wej ściu do bu dyn ku – za ape -
lo wa no w ko mu ni ka cie roz dra żew skie go
urzę du.

(AN KA)

ROZDRAŻEW

Kolejne pomieszczenia 
dostępne dla petentów


