
�
�

�
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 332 WTOREK 2 CZERWCA 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 
� KOŹMIN WLKP.

Charytatywna akcja 
na rzecz Amelki!

Czytaj na str. 2

� POWIAT

Przywrócono bezpośrednią
obsługę w urzędach

Czytaj na str. 4

� POD NASZYM PATRONATEM

Pani Aleksandra 
potrzebuje wsparcia!

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 8-11

� SPORT

Dołącz 
do biało-pomarańczowej
drużyny APR!

Czytaj na str. 16

� SPORT

Piłkarskie życie 
Łukasza Budziaka

Czytaj na str. 16
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Od po nie dział ku, 25 ma ja, w biu rach
po wia to wych i od dzia łach re gio nal -
nych Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol nic twa moż na już za ła -
twiać wszyst kie spra wy oso bi ście.
W wo je wódz twie ślą skim oraz w po -
wia tach, gdzie za gro że nie epi de -
micz ne jest pod wyż szo ne, sy tu acja
mo ni to ro wa na jest na bie żą co.

Przy po mnij my, że 18 ma ja ARiMR
wzno wi ła czę ścio wo ob słu gę in te re san -
tów w swo ich pla ców kach. Rol ni cy mo gli
za ła twić w biu rach po wia to wych spra wy
pasz por to we i zgło sze nia zwie rzę ce,
a w od dzia łach re gio nal nych for mal no ści
zwią za ne z wnio ska mi in we sty cyj ny mi
czy do ty czą ce dzia łań pre mio wych.

Od 25 ma ja jed nost ki te re no we
ARiMR ob słu gu ją rol ni ków już w peł nym
za kre sie. – Otwie ra my wszyst kie biu ra
po wia to we i od dzia ły re gio nal ne, ale jed -
no cze śnie na bie żą co mo ni to ru je my sy tu -
ację, szcze gól nie w wo je wódz twie ślą skim

i tych po wia tach, w któ rych za gro że nie
epi de micz ne jest pod wyż szo ne. W za leż -
no ści od roz wo ju oko licz no ści bę dzie my
po dej mo wać dal sze de cy zje – za ko mu ni -
ko wał To masz No wa kow ski, pre zes
ARiMR.

Oso bi ste za ła twia nie spraw moż li we
jest oczy wi ście z za cho wa niem obo wią zu -
ją cych za sad bez pie czeń stwa. – Chce my,
aby ob słu ga klien tów od by wa ła się z po -
sza no wa niem bez pie czeń stwa, za rów no
rol ni ków, jak i na szych pra cow ni ków.
Każ da jed nost ka bę dzie spraw dza na
pod ką tem bez pie czeń stwa na bie żą -
co – za po wie dział T. No wa kow ski.

W biu rach po wia to wych be ne fi cjen -
ci ma ją moż li wość zło że nia wnio sku o do -
pła ty bez po śred nie i ob sza ro we w for mie
elek tro nicz nej (apli ka cja eW nio sek Plus),
przy bie żą cym wspar ciu tech nicz nym
pra cow ni ka agen cji. Lo gin i kod do stę pu
każ do ra zo wo wy sy ła ny jest SMS -em
na nu mer te le fo nu wnio sko daw cy, po da -
ny w for mu la rzu. Dla te go waż ne jest, aby
przy cho dząc do biu ra po wia to we go, za -
brać ze so bą te le fon ko mór ko wy.

Do stęp ne są też na rzę dzia po zwa la ją -
ce na zło że nie wnio sków przez In ter net
oraz usy tu owa ne przy pla ców kach te re no -
wych ARiMR wrzut nie na do ku men ty.

(AN KA)

ARiMR

Obsługa już w pełnym zakresie

Przez dwie ko lej ne so bo ty w Szko le
Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp.
każ dy mógł za ku pić pysz ne cia sta
do mo wej ro bo ty. A wszyst ko za spra -
wą ak cji cha ry ta tyw nej „Sło dy cze
dla Amel ki”.

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. Dziew czyn 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 że 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 lo wał nie daw no 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.

W so bo tę, 23 ma ja, ru szy ła ak cja „Sło -
dy cze dla Amel ki”, któ ra kon ty nu owa na
by ła ty dzień póź niej. – 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. Ak -
cja prze ro sła na sze naj śmiel sze ocze ki wa -
nia – ko men tu je J. Za wod ny.

Co chwi la zgła sza ły się ko lej ne oso by
chęt ne do współ pra cy. Mię dzy in ny mi fan -
klub Lech Po znań – FC Koź min – za pro -

po no wał, że za ku pi po trzeb ne pro duk ty
na dru gą ak cję, w tym mą kę, jaj ka, cu kier. 

– Pysz ne cia sta zo sta ły przy go to wa ne
dzię ki lu dziom do brej wo li: Ra dzie Ro -
dzi ców, pra cow ni kom szko ły, miesz kań -
com gmi ny Koź min Wlkp. i tym wszyst -
kim, któ rym nie jest ob ca chęć po mo cy
ma łej Amel ce. Bar dzo ser decz nie dzię ku -
ję, że by li ście z na mi, by po móc dru gie mu
czło wie ko wi w wal ce o po wrót do zdro -
wia – pod su mo wu je J. Za wod ny. W ra -
mach ak cji „Sło dy cze dla Amel ki” przez
dwie ko lej ne so bo ty uda ło się ze brać kwo -
tę 9810 zł.

– Coś, co dwa ty go dnie te mu by ło
tyl ko po my słem w mo jej gło wie, dzię ki
Wam sta ło się re al ne. Bra ku je mi słów,
by po dzię ko wać – wszyst kim ra zem
i każ de mu z osob na. Nie moż li we sta ło
się moż li we. Z ca łe go ser ca dzię ku ję Jac -
ko wi Za wod ne mu za ra dy, po moc, or ga -
ni za cję, do świad cze nie i „nie za wod -
ność”, Ani Go ści niak za do ko ny wa nie
cu dów, Ewe li nie Ku rzaw skiej i Ilo nie
Bia łek za wia rę we mnie, wspar cie i tłu -
ma cze nie, że „w je den dzień ca łe go świa -
ta nie ura tu ję”. Mo je mu nie Za wod ne mu
mę żo wi Ar tu ro wi za wie czo ry przy pie -
kar ni ku, ki lo gra my cia sta, po moc
i wspar cie, chło pa kom z FC Koź min
za ser ca, któ re ma ją prze ogrom ne. Mo -
gła bym tak bez koń ca wy mie niać... Dzię -
ki współ pra cy lu dzi o ogrom nych ser -
cach uda ło się stwo rzyć coś wspa nia łe go.
WSPÓL NA PRA CA OWO CU JE! – za -
ko mu ni ko wa ła An na Za wod na, ini cja tor -
ka ak cji „Sło dy cze dla Amel ki”. 

Dziew czyn ce na dal moż na po ma -
gać, bio rąc 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”).

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Słodycze dla Amelki!
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21 ma ja miał miej sce od biór dro gi
na ul. Gen. Ta de usza Ku trze by w Sul -
mie rzy cach. Jest to ko lej na in we sty -
cja na osie dlu Su li mi ra.

Za da nie po le ga ło na prze bu do wie
od pod staw kon struk cji jezd ni. Wy ko na -

no ele men ty od wod nie nia, ta kie jak ka na -
li za cja desz czo wa czy wpu sty desz czo we.
Po nad to zbu do wa no wjaz dy do po se sji
z kost ki bru ko wo -be to no wej oraz uło żo -
no na wierzch nię na dłu go ści ok. 354 me -
trów. Koszt in we sty cji wy niósł 520 ty się -
cy zło tych. (AN KA)

SULMIERZYCE

Zrealizowano kolejną
inwestycję na os. Sulimira

Ka ro li na Bar gen da z Bran żo wej
Szko ły I stop nia w Odo la no wie za ję -
ła dru gie miej sce w eta pie wo je -
wódz kim kon kur su mul ti me dial ne -
go „Epi de mia – jak po strze gam wal -
kę z ko ro na wi ru sem”.

Naj pierw Ka ro li na wy gra ła lo kal ny
etap kon kur su, zor ga ni zo wa ny przez Hu -
fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie. Dzię ki te -
mu za kwa li fi ko wa ła da lej i na szcze blu
wo je wódz kim ko mi sja kon kur so wa przy -
zna ła jej dru gie miej sce!

Pra cę uczen ni cy kla sy II Bran żo wej
Szko ły w Odo la no wie moż na zo ba czyć
na stro nie in ter ne to wej kro to szyń skie go
Huf ca Pra cy.

(AN KA)

KONKURS

Drugie miejsce Karoliny

Od 25 ma ja Urząd Miej ski w Kro to -
szy nie znów jest otwar ty dla wszyst -
kich za in te re so wa nych. Te go sa me -
go dnia bez po śred nią ob słu gę in te -
re san tów przy wró ci ły tak że urzę dy
w Koź mi nie Wlkp. i w Zdu nach.

Kon takt z pra cow ni ka mi kro to szyń -
skie go ma gi stra tu jest moż li wy w wy zna -
czo nych stre fach, w każ dym z czte rech
bu dyn ków. – Je śli to moż li we, pro si my
o wcze śniej szy kon takt te le fo nicz ny z od -
po wied nim wy dzia łem i uzgod nie nie ter -
mi nu wi zy ty. Uspraw ni to za ła twie nie
spra wy oraz za pew ni Pań stwa bez piecz ny
po byt w urzę dzie. Pod czas wi zy ty pro si -
my o za sła nia nie no sa i ust – na pi sa no
w ko mu ni ka cie UM w Kro to szy nie.
Wszel kie spra wy moż na za ła twiać te le fo -
nicz nie w go dzi nach pra cy urzę du.

Urząd Mia sta i Gmi ny w Koź mi nie
Wlkp. tak że przy wró cił bez po śred nią ob -
słu gę miesz kań ców, oczy wi ście z za cho -
wa niem od po wied nich ry go rów sa ni tar -
nych. Oso by wcho dzą ce do urzę du ma ją

obo wią zek za kry wa nia ust i no sa przy po -
mo cy odzie ży lub jej czę ści, ma secz ki jed -
no ra zo wej lub ma te ria ło wej al bo przy łbi -
cy. In te re san ci zo bo wią za ni są tak że
do de zyn fek cji rąk. Dys try bu to ry ze środ -
kiem de zyn fek cyj nym za mon to wa ne są
przy każ dym wej ściu do bu dyn ku. Do -
pusz czal na licz ba pe ten tów, prze by wa ją -
cych w tym sa mym cza sie w jed nym po -
miesz cze niu, to jed na oso ba na jed no sta -
no wi sko ob słu gi. Ka sy urzę du są czyn ne
w godz. 8.00-14.00.

Po dob nie jest w Urzę dzie Miej skim
w Zdu nach. Ze wzglę dów bez pie czeń -
stwa wszy scy in te re san ci zo bo wią za ni są

do prze strze ga nia kil ku za sad. – Pro si my
o uży wa nie na te re nie urzę du ma se czek
ochron nych oraz o ko rzy sta nie z do zow -
ni ków pły nu de zyn fe ku ją ce go. Do UM
jed no ra zo wo bę dzie wpusz cza na ogra ni -
czo na licz ba osób, tak aby nie two rzyć ko -
le jek. Dla te go pro si my o wcze śniej sze
zgło sze nie chę ci wej ścia do urzę du przez
wi de ofon w se kre ta ria cie. Naj le piej wcze -
śniej umó wić się te le fo nicz nie i wstęp nie
omó wić za ła twia ną spra wę. Za pra sza my
do ko rzy sta nia z usług Urzę du Miej skie -
go w Zdu nach – za ko mu ni ko wał bur -
mistrz To masz Chu dy.

(AN KA)

KROTOSZYN / KOŹMIN WLKP. / ZDUNY

W urzędach przywrócono
bezpośrednią obsługę interesantów

URZĄD MIEJ SKI W KRO TO SZY NIE
Bu dy nek ul. Koł łą ta ja 7:
• Punkt In for ma cyj ny – ob słu ga osób kie -
ru ją cych się do Bur mi strza Kro to szy na, Wy -
dzia łu Ogól no -Or ga ni za cyj ne go, Biu ra Ra -
dy, Stra ży Miej skiej
• Sa la nr 3 – ob słu ga osób kie ru ją cych się
do Wy dzia łu Fi nan so wo -Bu dże to we go, Wy -
dzia łu Pro mo cji i Współ pra cy, Wy dzia łu In -
we sty cji i Roz wo ju
Ka sa (czyn na od godz. 8.00 do godz.
14.00) – dru gie wej ście od ul. Koł łą ta ja,
tel. 62 722 74 08.

Bu dy nek ul. Koł łą ta ja 7a (w po dwó rzu):
• I pię tro – ob słu ga osób w Biu rze Do wo -
dów Oso bi stych
• I pię tro (ko ry tarz) – ob słu ga osób 
w Wy dzia le Spraw Oby wa tel skich
• II pię tro (ko ry tarz) – ob słu ga osób 

w Wy dzia le Oświa ty i Spraw Spo łecz nych.

Bu dy nek ul. Koł łą ta ja 5:
• par ter (klat ka scho do wa) – ob słu ga osób
w Wy dzia le Go spo dar ki Prze strzen nej
• I pię tro (klat ka scho do wa) ob słu ga osób
w Wy dzia le Go spo dar ki Ko mu nal nej,
Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa.

Ra tusz:
• par ter – ob słu ga osób w Biu rze Ewi den -
cji Lud no ści
• I pię tro – ob słu ga osób w Urzę dzie Sta nu
Cy wil ne go.
Wnio ski i do ku men ty do Urzę du Miej skie go
wKro to szy nie moż na skła dać na dal dro gą elek -
tro nicz ną, oso bi ście dopo jem ni ka przyPunk cie
In for ma cyj nym lub w sa li nr 3, za ła twia jąc spra -
wy w Wy dzia le Fi nan so wo -Bu dże to wym, Pro -
mo cji i Współ pra cy, In we sty cji i Roz wo ju. Do ku -

men ty moż na od bie rać po uzgod nie niu (tak że
te le fo nicz nym) z pra cow ni kiem me ry to rycz nym
w cza sie wi zy ty w urzę dzie.
Te le fo ny:
1. Se kre ta riat:
62 722 74 14
2. Wy dział Fi nan so wo -Bu dże to wy:
– 62 722 74 84 – spra wy z za kre su po dat -
ku od nie ru cho mo ści po dat ni ków z te re nu
mia sta Kro to szyn
– 62 722 74 50 i 62 722 74 55– spra wy
z za kre su po dat ku od nie ru cho mo ści, po -
dat ku rol ne go i po dat ku le śne go po dat ni -
ków z te re nu gmi ny Kro to szyn i rol ni cy z te -
re nu mia sta Kro to szyn
– 62 722 74 89 – spra wy z za kre su opła ty
od po sia da nia psów, na leż no ści za brak
opła ty do dat ko wej za po stój w Stre fie Płat -
ne go Par ko wa nia i zwrot po dat ku ak cy zo -
we go pro du cen tom rol nym.
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27 ma ja pre mier Ma te usz Mo ra -
wiec ki i mi ni ster Łu kasz Szu mow ski
po da li szcze gó ły czwar te go eta pu ła -
go dze nia re stryk cji, na rzu co nych ze
wzglę du na epi de mię ko ro na wi ru sa.
Od 30 ma ja już nie wszę dzie mu si -
my za kry wać usta i nos. Z ko lei od 6
czerw ca mo gą dzia łać ki na, te atry,
ope ry, ba se ny, si łow nie, klu by fit -
ness, sa le za baw, par ki roz ryw ki czy
sa lo ny ma sa żu i ta tu ażu. 

Od 30 ma ja nie mu si my za sła niać no -
sa i ust w otwar tej prze strze ni, ale tyl ko
pod wa run kiem, że za cho wu je my dwa
me try od stę pu od in nych osób. Z obo -
wiąz ku utrzy ma nia dwu me tro we go dy -
stan su spo łecz ne go wy łą cze ni są ro dzi ce
z dzieć mi do 13. ro ku ży cia, oso by wspól -
nie miesz ka ją ce oraz nie peł no spraw ni.
Na dal jed nak trze ba obo wiąz ko wo za sła -
niać usta i nos w au to bu sach i tram wa -
jach, skle pach, ki nach i te atrach, sa lo nach
ma sa żu i ta tu ażu, ko ścio łach oraz urzę -
dach (je śli je ste śmy in te re san ta mi). Ma se -
czek nie mu si my już no sić w pra cy, je że li
pra co daw ca za pew ni od po wied nie od le -
gło ści mię dzy sta no wi ska mi i speł ni wy -
mo gi sa ni tar ne, a tak że w re stau ra cji lub
ba rze, gdy zaj mie my miej sce przy sto le.

Znie sio ne zo sta ły li mi ty w han dlu
i ga stro no mii. Jak do tąd na jed ną oso bę
mu sia ła przy pa dać okre ślo na po wierzch -
nia lub licz ba okie nek. Od ostat niej so bo -
ty ma ja ta za sa da prze sta ła obo wią zy wać.
W punk tach ga stro no micz nych na dal
mu si być za cho wa na od po wied nia od le -
głość mię dzy sto li ka mi, a po nad to obo -
wią zu je de zyn fek cja rąk i sto li ków. Znie -
sio no tak że li mi ty w ko ścio łach oraz in -
nych miej scach spra wo wa nia kul tu re li gij -
ne go. Po dob nie z uro czy sto ścia mi po grze -
bo wy mi. 

Od 30 ma ja w prze strze niach otwar -
tych do zwo lo na jest or ga ni za cja zgro ma -
dzeń, w któ rych bie rze udział do 150 osób.

Uczest ni cy mu szą jed nak za sła niać usta
i nos lub za cho wać dwu me tro wy dy stans.
Re stau ra cje i ba ry ho te lo we mo gą być
otwar te i ser wo wać w sa li po sił ki dla go ści. 

Z ko lei od 6 czerw ca w ho te lach mo -
gą znów dzia łać ba se ny, si łow nie czy klu -
by fit ness, rzecz ja sna wszyst ko z za cho -
wa niem okre ślo nych za sad sa ni tar nych.
Rów nież od 6 czerw ca dzia łal ność, w od -
po wied nich wa run kach sa ni tar nych, mo -
gą wzno wić ki na, te atry, ope ry, ba let, ba -
se ny, si łow nie, klu by fit ness, sa le za baw,
par ki roz ryw ki, sau ny, so la ria, sa lo ny ma -
sa żu i ta tu ażu. Moż li wa bę dzie tak że or -
ga ni za cja tar gów, wy staw i kon gre sów. Po -
nad to moż na or ga ni zo wać we se la czy in -

ne uro czy sto ści ro dzin ne – do 150 osób.
Co istot ne, uczest ni cy tych im prez nie
mu szą no sić ma se czek! 

Je śli cho dzi o za ka że nia ko ro na wi ru -
sem, to w ostat nich kil ku dniach w na -
szym po wie cie stwier dzo no tyl ko trzy no -
we przy pad ki za ra że nia. Gor sza wia do -
mość jest ta ka, że zmar ły dwie ko lej ne
oso by.

W po nie dzia łek, 25 ma ja, po po łu -
dniu Wiel ko pol ski Urząd Wo je wódz ki
po in for mo wał, że w po znań skim szpi ta lu
za kaź nym na uli cy Szwaj car skiej z po wo -
du CO VID -19 zmar ła 94-let nia miesz -
kan ka po wia tu kro to szyń skie go. Sześć
dni póź niej oka za ło się, iż w tym sa mym

szpi ta lu zmar ła ko lej na oso ba z na sze go
te re nu – 84-let nia ko bie ta.

W czwar tek w po wie cie kro to szyń -
skim stwier dzo no trzy przy pad ki za cho -
ro wa nia na CO VID -19. Za ra żo ne ko ro na -
wi ru sem są ko bie ty w wie ku 58 i 31 lat
oraz 27-let ni męż czy zna. Wszy scy tro je
prze by wa ją w do mo wej izo la cji.

Do tej po ry (stan na 1 czerw ca,
godz. 12.00) w Pol sce za ra żo nych wi ru -
sem SARS-CoV-2 zo sta ło bli sko 24 ty sią -
ce osób, zmar ło 1065, a wy le czo nych jest
już 11 449. W po wie cie kro to szyń skim
stwier dzo no 282 przy pad ki za ka że nia,
zmar ły 32 oso by, a wy zdro wia ło 219. 

(AN KA)
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Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Koź mi nie
Wlkp. mo że się po chwa lić ko lej ną
pra cow nią kom pu te ro wą. Sa la bę -
dzie rów nież wy ko rzy sty wa na do pro -
wa dze nia za jęć ję zy ko wych.

We wrze śniu 2019 ro ku koź miń ska
Je dyn ka po zy ska ła 15 kom pu te rów, któ re
zo sta ły prze ka za ne pod czas Świę ta Pa tro -
na Szko ły przez Mar tę Da le szyń ską, za -
stęp czy nię dy rek to ra Agen cji Re struk tu -
ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa w Po zna -
niu, oraz Łu ka sza Mi ko łaj czy ka, obec nie
wo je wo dę wiel ko pol skie go.

Pod czas pan de mii ko ro na wi ru sa
kom pu te ry za mon to wa no w Mul ti me -
dial nym Cen trum Bi blio tecz nym, two -

rząc ko lej ną pra cow nię kom pu te ro wą. Sa -
la ma być rów nież wy ko rzy sty wa na
do pro wa dze nia za jęć ję zy ko wych. 

– Dzię ki ogrom ne mu wspar ciu Ra dy
Ro dzi ców uda ło się za ku pić no we opro -
gra mo wa nie, słu chaw ki z mi kro fo nem
i kar ty sie cio we – pod kre śla Ja cek Za wod -
ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie
Wlkp. – Po nad to bie rze my udział w pro -
jek cie Cy fro wa Szko ła Wiel ko pol -
ska 2020. We wrze śniu te go ro ku tra fi
do nas 25 ta ble tów, lap top i ze sta wy edu -
ka cyj ne do pro wa dze nia za jęć z ucznia mi,
m. in. apa ra ty cy fro we, ta ble ty gra ficz ne,
ma ty oraz ro bo ty do ko do wa nia i pro gra -
mo wa nia – do da je J. Za wod ny.

(AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Kolejna pracownia komputerowa
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Ma ły Mar cel Sa mol już od po nad
czte rech mie się cy prze by wa z ro dzi -
ca mi w Sta nach Zjed no czo nych. Le -
cze nie prze bie ga pra wi dło wo i zmie -
rza ku koń co wi.

Ja kiś czas te mu chło piec po raz dru gi
prze szedł au to trans plan ta cję szpi ku kost -
ne go. By ło to trud ne i ry zy kow ne, obar -
czo ne jesz cze więk szy mi kon se kwen cja -

mi niż pierw szy prze szczep. Szpik chłop -
ca za czął pra co wać i po ja wi ło się w nim
pierw sze 130 ko mó rek. Po pierw szej
trans plan ta cji by ło ich za le d wie 10,
a więc róż ni ca jest ogrom na. Mi mo kil ku
po wi kłań Mar cel z uśmie chem na twa rzy
za koń czył ten etap le cze nia. 

W naj bliż szych dniach chłop ca cze -
ka ją kon tro l ne ba da nia krwi, a póź niej ba -
da nia słu chu i ne rek. Pó ki co je go wy ni ki

są chwiej ne, jed nak na ty le do bre, że
otrzy mał od le ka rzy prze pust kę i mógł
wraz z ro dzi ca mi opu ścić na ja kiś czas
szpi tal. Je śli nic złe go się nie wy da rzy,
a wy ni ki Mar ce la bę dą do bre, bę dzie
mógł przy stą pić do ostat nie go już cy klu
au to przesz cze pu. 

5 ma ja Mar cel ob cho dził swo je
pierw sze uro dzi ny, dla te go z tej oka zji ży -
czy my mu du żo ra do ści i szyb kie go po -
wro tu do peł ni zdro wia! (LE NA)

#GOMARCEL

Marcel na ostatniej prostej do zdrowia!
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W ra mach pro jek tu „Zdal na Szko ła”
Sul mie rzy ce otrzy ma ły do fi nan so wa -
nie w kwo cie 45 ty się cy zło tych
na za kup lap to pów do zdal ne go na -
ucza nia. Mia sto zło ży ło też wnio sek
o ko lej ne do fi nan so wa nie – z pro -
gra mu „Zdal na Szko ła+” – i za ta ką
sa mą kwo tę mo że za ku pić na stęp -
ną par tię kom pu te rów.

Ja ko że wie lu uczniów nie ma w do -
mu sprzę tu umoż li wia ją ce go re ali zo wa -
nie pod sta wy pro gra mo wej w ra mach
zdal ne go na ucza nia, wła dze mia sta zło ży -
ły wnio sek o do fi nan so wa nie w ra mach
pro gra mu „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. Sul mie rzy ce otrzy ma -
ły 45 tys. zł, za co za ku pio no lap to py
do zdal nej na uki, któ re tra fi ły do 24
uczniów miej sco wej szko ły pod sta wo wej. 

Nie daw no mia sto zło ży ło ko lej ny
wnio sek o do fi nan so wa nie za ku pu lap to -
pów w ra mach pro gra mu „Zdal na Szko -
ła+”, sta no wią ce go kon ty nu ację wcze -
śniej sze go i de dy ko wa ne go uczniom z ro -
dzin wie lo dziet nych. Wnio sek zo stał po -
zy tyw nie za opi nio wa ny, co ozna cza, że
Sul mie rzy ce otrzy ma ją 45 tys. zł na za -
kup 22 lap to pów wraz z nie zbęd nym
opro gra mo wa niem i osprzę tem. Wkrót ce
tra fią one do szko ły pod sta wo wej i bę dą
uży czo ne uczniom, a po epi de mii za si lą
ba zę sprzę tu in for ma tycz ne go tej pla ców -
ki. 

(AN KA)

SULMIERZYCE

Laptopy do zdalnego nauczania

Po okre sie nad mier nej su szy, skut -
ku ją cej wy so kim za gro że niem po -
ża ro wym w la sach, wresz cie przy -
szły dłu go wy cze ki wa ne opa dy. Wy -

ko rzy stu jąc ten mo ment, kro to -
szyń scy stra ża cy roz po czę li cykl
szko le nio wy dla wszyst kich zmian
służ bo wych.

Ćwi cze nia re ali zo wa ne by ły na te re -
nach Nad le śnic twa Kro to szyn, na le żą -
cych do ob sza ru chro nio ne go. Obej mo -
wa ły za gad nie nia zwią za ne z tak ty ką ga -
sze nia ob sza rów le śnych i mia ły na ce lu
ugrun to wa nie wie dzy i umie jęt no ści
w za kre sie do star cza nia wo dy na du że od -
le gło ści z wy ko rzy sta niem zbior ni ków na -
tu ral nych, or ga ni za cji te re nu ak cji oraz
łącz no ści, a tak że moż li wo ści tak tycz nych
do stęp ne go sprzę tu po żar ni cze go. 

Dzia ła nia te po zwo li ły tak że zwe ry fi -
ko wać obec ny stan zbior ni ków wod nych,
sta no wią cych na tu ral ne punk ty czer pa -
nia wo dy na ob sza rach le śnych oraz stan
in fra struk tu ry dro go wej. 

OPRAC. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Strażacy się szkolą

26 ma ja w kro to szyń skim Huf cu
Pra cy roz strzy gnię to kon kurs „100-
le cie Bi twy War szaw skiej”. Przed się -
wzię cie to mia ło na ce lu kształ to wa -
nie po staw pa trio tycz nych oraz sza -
cun ku wo bec do ko nań Po la ków,
w tym lo kal nych bo ha te rów, a tak że
za chę ce nie mło dzie ży do po zna nia
trud nych dzie jów Pol ski.

Za da niem uczest ni ków by ło wy ko na -
nie pra cy mul ti me dial nej, li te rac kiej bądź
pla stycz nej w dwóch ob sza rach te ma tycz -
nych. Je den to ogól no hi sto rycz ny, na wią -

zu ją cy do wy da rzeń z okre su woj ny pol -
sko -bol sze wic kiej 1919-1921, a dru gi to
„bo ha ter lo kal ny” z te go okre su. Na kon -
kurs wpły nę ło 18 prac.

W ka te go rii li te rac kiej lau re at ka mi
zo sta ły Ju lia Na bz dyk (ob szar ogól no hi -
sto rycz ny) i Ka ta rzy na Mar sza łek („bo ha -

ter lo kal ny”), w ka te go rii mul ti me dial nej
trium fo wa ły Na ta lia Ste fań ska (ob szar
ogól no hi sto rycz ny) i Ka ta rzy na Wit kow -
ska („bo ha ter lo kal ny”), a w ka te go rii pla -
stycz nej w obu ob sza rach pierw sze miej -
sce przy zna no Mar ty nie Kliszcz. 

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Konkurs z okazji setnej rocznicy wielkiej bitwy

Sto wa rzy sze nie Kro to chwi le, któ re
w ubie głym ro ku za pro si ło miesz -
kań ców do zwie dza nia koź miń skich
za byt ków, w tym te go wy jąt ko we -
go – cmen ta rza ży dow skie go, bę -
dzie re ali zo wać ko lej ny pro -
jekt – „Ostat ni Żyd. O Na tha nie Moś -
kie wi czu”. 

Dzię ki wspar ciu fi nan so we mu,
prze ka za ne mu przez Sto wa rzy sze nie
Ży dow ski In sty tut Hi sto rycz ny w Pol -
sce, po wsta nie film do ku men tal ny opo -
wia da ją cy o ostat nim ży dow skim

miesz kań cu Koź mi na Wiel ko pol skie -
go – Na tha nie Moś kie wi czu. Twór com
ob ra zu za le ży na tym, by po ka zać te go
czło wie ka ta kie go, ja kim był, je go co -
dzien ne ży cie w mie ście, je go cha rak ter.
Mo gą to być opo wie ści o tym, gdzie spa -
ce ro wał, z kim się przy jaź nił czy lu bił
żar to wać etc.

Dla te go Sto wa rzy sze nie Kro to chwi le
po szu ku je miesz kań ców pa mię ta ją cych Na -
tha na Moś kie wi cza, któ rzy ze chcie li by opo -

wie dzieć onim przedka me rą. Każ de, na wet
naj mniej sze wspo mnie nie jest cen ne.

Oso by chcą ce po dzie lić się swo imi
wspo mnie nia mi pro szo ne są o kon takt ze
Sto wa rzy sze niem Kro to chwi le – te le fo -
nicz ny (506 754 510) bądź ma ilo wy (pa -
wel@kro to chwi le.org).

Przy po mnij my, że we wrze śniu ubie -
głe go ro ku Sto wa rzy sze nie Kro to chwi le spo -
tka ło się z miesz kań ca mi Koź mi na Wlkp.
pod czas Sim chat Cha jim Fe sti val i Eu ro pej -
skich Dni Dzie dzic twa. Moż na by ło wów -
czas zwie dzać lo kal ne za byt ki, w tym uni ka -
to wy cmen tarz ży dow ski. OPRAC. (AN KA)

KROTOCHWILE

Kim był ostatni żydowski mieszkaniec Koźmina?

27 ma ja pra cę wzno wił Od dział We -
wnętrz ny z Pod od dzia łem Kar dio lo -
gicz nym w bu dyn ku Szpi ta la Po wia -
to we go przy ul. Mic kie wi cza w Kro to -
szy nie. Tak więc w obiek cie tym dzia -
ła ją już wszyst kie od dzia ły, któ re de -
cy zją Pań stwo we go Po wia to we go In -
spek to ra Sa ni tar ne go zo sta ły cza so -
wo za mknię te z po wo du stwier dze -
nia za ka żeń wi ru sem SARS -CoV -2.

Na od dzia le we wnętrz nym oraz
na wszyst kich po zo sta łych od dzia -

łach szpi tal nych na dal jed nak obo -
wią zu je za kaz od wie dza nia cho -
rych, co jest po dyk to wa ne wzglę da -
mi bez pie czeń stwa. Przy po mnij my,
że wcze śniej pra cę wzno wi ły Od dział
Re ha bi li ta cyj ny z Pod od dzia łem Re ha -
bi li ta cji Neu ro lo gicz nej w Koź mi nie
Wlkp., Od dział Chi rur gicz ny z Pod od -
dzia łem Ura zów Na rzą dów Ru chu
i Or to pe dii oraz Od dział Ane ste zjo lo -
gii i In ten syw nej Te ra pii w szpi ta lu
przy ul. Mic kie wi cza. Na wzno wie nie
dzia łal no ści cze ka ją jesz cze Za kład

Opie ki Pa lia tyw nej i Za kład Opie kuń -
czo -Lecz ni cy przy ul. Bo lew skie go. (AN KA)

SZPITAL

Oddział wewnętrzny już działa!
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Alek san dra Ka ba ciń ska zma ga się
od kil ku mie się cy z no wo two rem
trzust ki. Le cze nie wy ma ga ogrom -
ne go na kła du fi nan so we go. Aby po -
móc ko bie cie, zor ga ni zo wa no in ter -
ne to wą zbiór kę pie nię dzy oraz za ło -
żo no gru pę li cy ta cyj ną na por ta lu
spo łecz no ścio wym. 

Pa ni Alek san dra ma 63 la ta. Do nie -
daw na cie szy ła się ży ciem mło dej bab ci.
Wszyst ko zmie ni ło się na po cząt ku lu te -
go. Z dnia na dzień ko bie ta za czę ła za -
uwa żać u sie bie nie po ko ją ce ob ja wy, po -
dob ne do tych, któ re wy stę pu ją przy żół -
tacz ce. Licz ne wi zy ty w szpi ta lach i ba da -
nia nie na pa wa ły po zy ty wi zmem. Ko lej -
ne dia gno zy po twier dzi ły naj gor sze – no -
wo twór trzust ki. 

Dla pa ni Alek san dry roz po czę ła się
wal ka z cza sem. Wraz z ro dzi ną za czę ła
szu kać le ka rzy, któ rzy po dej mą się ope ra -
cji. Od wie dzi li wszyst kie moż li we miej -
sca w kra ju, jed nak za każ dym ra zem uzy -
ski wa li ta ką sa mą od po wiedź. Sta ło się ja -
sne, że po mo cy trze ba bę dzie szu kać po za
gra ni ca mi Pol ski. Le cze nia pod ję ła się kli -
ni ka w He idel ber gu, któ ra – we dług po -
wszech nej opi nii – jest naj lep szą w Eu ro -
pie.

Po wiel kiej uldze i ra do ści przy szło

ko lej ne za ła ma nie. Ro dzi na wy da ła
wszyst kie swo je oszczęd no ści na ope ra cję
w Niem czech. Nie ste ty, w jej trak cie oka -
za ło się, że po ja wi ły się prze rzu ty
na otrzew nej i za bieg prze rwa no. Le ka rze
stwier dzi li, że le piej bę dzie, je śli pa ni
Alek san dra przej dzie naj pierw che mio te -
ra pię w Pol sce, któ ra spo wo du je zmniej -
sze nie gu zów i przy go tu je ją do po now nej
ope ra cji. Che mio te ra pia roz po czę ła się
do pie ro kil ka dni te mu, po nie waż pa ni
Alek san dra za ra zi ła się ko ro na wi ru sem
w szpi ta lu. Wy gra ła wal kę z wi ru sem, ale
przy oka zji oka za ło się, że guz się po więk -
szył i ko niecz ne jest spro wa dze nie do dat -

ko wych le ków z za gra ni cy, któ re we sprą
le cze nie. 

Ro dzi na pa ni Alek san dry nie jest
w sta nie uzbie rać pie nię dzy na dal sze le -
cze nie. Po trzeb na kwo ta to nie mal 300
ty się cy. Na por ta lu sie po ma ga.pl trwa
zbiór ka na rzecz cho rej ko bie ty. Stwo rzo -
no rów nież gru pę li cy ta cyj ną na por ta lu
spo łecz no ścio wym Fa ce bo ok, gdzie moż -
na za ku pić róż ne przed mio ty i usłu gi,
a ca ły zysk prze ka za ny zo sta nie na po kry -
cie kosz tów le cze nia. Za chę ca my wszyst -
kich do włą cze nia się w ak cję po mo cy dla
Alek san dry Ka ba ciń skiej! 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Pani Aleksandra potrzebuje pomocy!

Od 27 ma ja znów otwar te jest Mu -
zeum Zie mi Koź miń skiej. W ce lu za -
pew nie nia bez pie czeń stwa wpro wa -
dzo no okre ślo ne pro ce du ry.

Mu zeum jest czyn ne w śro dy w go -
dzi nach 9 00-10.30 i 16.00-18.00. Ku -
stosz in sty tu cji za pra sza tak że do zwie -
dza nia w nie dzie lę, 21 czerw ca,
w godz. 14.00-16.00. 

Ze wzglę dów bez pie czeń stwa w mu -

zeum obo wią zu ją na stę pu ją ce za sa dy: de -
zyn fek cja dło ni przy wej ściu lub po sia da -
nie rę ka wi czek ochron nych i osłon ki za -
kry wa ją cej usta i nos; zwie dza nie tyl ko
pod opie ką pra cow ni ka mu zeum w gru -
pie li czą cej do pię ciu osób; or ga ni za cja ko -

rzy sta nia z mu zeum z uwzględ nie niem
wy ma ga ne go dy stan su prze strzen ne go,
czy li mi ni mum dwa me try. Po nad to cza -
so wo za wie szo ne są za ję cia edu ka cyj ne
dla wszyst kich grup wie ko wych.

OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Muzeum 
już otwarte
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W ra mach pro gra mu „Zdal na Szko -
ła+” gmi na Kro to szyn otrzy ma środ -
ki na za kup ko lej nej par tii sprzę tu
dla uczniów do zdal ne go na ucza nia.
Za kwo tę 145 ty się cy zło tych za ku -
pio no 65 lap to pów.

Dru ga edy cja 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, skie -
ro wa na jest głów nie do uczniów z ro dzin
wie lo dziet nych. No wy sprzęt uła twi im
pra cę w ra mach zdal ne go na ucza nia. 

28 ma ja lap to py zo sta ły prze ka za ne
dla uczniów, któ rych ro dzi ce zgło si li trud -
no ści w za kre sie wy po sa że nia dzie ci
w nie zbęd ny sprzęt do na uki zdal nej.

Za kup na ra zie po kry to ze środ ków
bu dże tu gmin ne go, któ re zre fun do wa ne
zo sta ną przez pań stwo w naj bliż szym
cza sie.

(AN KA)

Z oka zji trzy dzie stej rocz ni cy pierw -
szych wol nych wy bo rów sa mo rzą do -
wych, któ rej ofi cjal ne ob cho dy zo sta -
ły od wo ła ne z po wo du pan de mii,
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek za -
pro sił na spo tka nie by łych wło da rzy
Kro to szy na – Mi ko ła ja Il nic kie go
oraz Ju lia na Jok sia.

Przy po mnij my, że M. Il nic ki spra wo -
wał funk cję bur mi strza w la tach 1990-
1994, po nim sta no wi sko to ob jął J. Jokś,

któ ry urzę do wał w la tach 1994-2014,
a od za koń cze nia je go ostat niej ka den cji
w fo te lu wło da rza mia sta i gmi ny za sia da
F. Mar sza łek. W spo tka niu uczest ni czy ła
tak że An na Si ko ra, prze wod ni czą ca Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie. 

Roz mo wa to czy ła się wo kół spraw,
któ re za de cy do wa ły o dzi siej szym kształ -
cie na szej gmi ny. Przy po mnia no waż ne
in we sty cje, im pre zy, wspo mi na no daw -
nych pra cow ni ków urzę du. Po nad to obej -
rza no ar chi wal ne na gra nia. OPRAC. (AN KA)

KROTOSZYN

Zakupiono kolejną partię laptopów

KROTOSZYN

Spotkanie trzech burmistrzów

Mag da le na Gór ska, za ło ży ciel ka
Wyż szej Szko ły Han dlu i Usług w Po -
zna niu, prze ka za ła sta ro ście Sta ni -
sła wo wi Szczot ce sym bo licz ne cze ki
sty pen diów. Tym sa mym dwój ka
uczniów kro to szyń skich szkół po -
nad pod sta wo wych ma szan sę stu -
dio wać za dar mo na tej uczel ni. 

– Wyż sza Szko ła Han dlu i Usług
w Po zna niu to no wo cze sna uczel nia z tra -
dy cja mi się ga ją cy mi ćwierć wie ku. Jest je -
dy ną w Pol sce uczel nią nie pu blicz ną, za -
ło żo ną przez po nad 100-let nią or ga ni za -
cję sa mo rzą du go spo dar cze go. Jej mi sją
jest kształ ce nie wy spe cja li zo wa nych
kadr – po wie dzia ła M. Gór ska. – Mi mo
trud nej sy tu acji eko no micz nej i go spo -
dar czej, wy ni ka ją cej z pan de mii CO VID -
-19, je ste śmy w okre sie szyb kie go i dy na -
micz ne go roz wo ju. Uczel nia zna ko mi cie

po ra dzi ła so bie w no wej sy tu acji, sta wia -
jąc na in no wa cyj ność, cy fry za cję i edu ka -
cję re al ti me on li ne – pod kre śli ła.

Uczel nia kształ ci na ta kich kie run -
kach jak eko no mia, ra chun ko wość i fi nan -
se, za rzą dza nie, lo gi sty ka, bez pie czeń stwo
na ro do we, tu ry sty ka i re kre acja, ad mi ni -
stra cja, pe da go gi ka wcze snosz kol na
i przed szkol na, dzien ni kar stwo i ko mu ni -
ka cja spo łecz na. W tym ro ku wła dze
WSHiU prze zna czy ły po nad mi lion zło -
tych na stu dia dla zdol nej mło dzie ży, fun -
du jąc 70 sty pen diów po 15 ty się cy zło tych.

– Chce my, by mło dzież Wiel ko pol -
ski mia ła rów ne szan se, dla te go rów no -
mier nie prze ka zu je my sty pen dia miesz -
kań com róż nych miej sco wo ści. Każ dy
po wiat otrzy mu je od nas dwa ta kie sty -
pen dia. Dzię ki tym pie nią dzom mło dy
czło wiek bę dzie miał sfi nan so wa ne trzy
la ta stu diów. Li czy my, że dzię ki te mu

wspar ciu mło dzież nie bę dzie mu sia ła re -
zy gno wać ze swo ich ma rzeń i pla nów
na przy szłość. Po moc ta bę dzie na szym
wkła dem w roz wój re gio nu – oznaj mi ła
za ło ży ciel ka WSHiU.

Pierw sze sty pen dia tra fią do osób re -
ko men do wa nych sta ro ście przez dy rek to -
rów szkół. Bę dą to z pew no ścią ucznio wie
o wy so kich śred nich, uzdol nie ni. Być mo -
że bra na bę dzie pod uwa gę tak że ich sy tu -
acja ma te rial na.

– Gdy oso by te na cie szą się już fak -
tem otrzy ma nia sty pen dium, pro po nu ję,
by te sym bo licz ne cze ki za wi sły w wi -
docz nych miej scach w ich szko łach, by
ucznio wie z na stęp ne go rocz ni ka wie -
dzie li, o co mo gą po wal czyć. W przy -
szłym ro ku bo wiem ma my za miar ufun -
do wać ko lej ne sty pen dia – za po wie dzia -
ła M. Gór ska.

OPRAC. (AN KA)

Na wspól nym po sie dze niu ko mi sji
sta łych Ra dy Miej skiej w Koź mi nie
Wlkp., któ re od by ło się 28 ma ja,
pod su mo wa no dzia ła nia w wal ce
z epi de mią, ja kie pod ję te zo sta ły
na te re nie gmi ny.

Już od koń ca lu te go koź miń ski urząd
ostrze gał i in for mo wał miesz kań ców o za -
gro że niach zwią za nych z roz prze strze nia -
niem się wi ru sa oraz o spo so bach za po -
bie ga nia za ka że niom. Po wo ła no Ze spół
Za rzą dza nia Kry zy so we go, któ ry ko or dy -
no wał wszyst kie dzia ła nia.

Od po cząt ku mar ca sy tu acja z każ -
dym ko lej nym dniem sta wa ła się co raz
trud niej sza. W szyb kim tem pie ro sła licz -
ba za cho ro wań w na szym po wie cie. – Dla -
te go pod ją łem de cy zję o ogra ni cze niu
od 16 mar ca pra cy urzę du, któ ry od te go
mo men tu nie był do stęp ny dla pe ten tów,
a do star cza nie do ku men tów i za ła twia nie
spraw urzę do wych od by wa ło się przez
tzw. bez piecz ną stre fę. Suk ce syw nie po -
dej mo wa li śmy in ne dzia ła nia lo kal ne oraz
ko or dy no wa ne cen tral nie, jak choć by za -
mknię cie pla có wek oświa to wych, Klu bu

Se nio ra, pla ców za baw, obiek tów spor to -
wych, tar go wi ska miej skie go – przy po -
mniał bur mistrz Ma ciej Brat bor ski.

Gmi na roz da ła też ma secz ki miesz -
kań com w ilo ści 18 600 sztuk. Zor ga ni zo -
wa no po moc dla se nio rów, za ku pio no
środ ki do de zyn fek cji, re gu lar nie od ka ża -
no prze strzeń pu blicz ną i po dej mo wa no
sze reg in nych czyn no ści. Wszyst kie dzia -
ła nia zwią za ne z wal ką z ko ro na wi ru sem

kosz to wa ły gmi nę oko ło 105 tys. zł, a nie
jest to jesz cze osta tecz na kwo ta. Po nad to
w cią gu czte rech pierw szych mie się cy te go
ro ku do gmin nej ka sy wpły nę ło o 1,2 mln
zł mniej z ty tu łu udzia łu gmi ny w po dat -
kach PIT i CIT. Dla te go ist nie je du że
praw do po do bień stwo, iż z po wo dów fi -
nan so wych nie uda się zre ali zo wać wszyst -
kich za pla no wa nych na ten rok in we sty cji. 

(AN KA)

EDUKACJA

Stypendia dla przyszłych studentów WSHiU

KOZMIN WLKP.

Z powodu epidemii ucierpiał gminny budżet
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Mo ni ka Jad czak po raz dru gi z rzę du
wy gra ła Ran king Bie go wy Brą zo wy
w ka te go rii K20 na dy stan -
sie 10 km. Mło da re pre zen tant ka
Kro to szyń skiej Gru py Bie go wej zgro -
ma dzi ła wię cej punk tów niż łącz nie
ry wal ki z dwóch ko lej nych miejsc. 

For mu ła bie gu po le ga na udzia le

w jak naj więk szej licz bie bie gów w da nym
ro ku (w tym przy pad ku cho dzi
o rok 2019). Punk ty zdo by te na po szcze -
gól nych za wo dach zli cza ne są na ko niec
se zo nu. Mo ni ka zgro ma dzi ła aż 966,70
punk tów, wy prze dza jąc z wiel ką prze wa -
gą Jo an nę Woź niak (510,06) oraz Ma rię
Po la czek (449,09). 

(AN KA)

ZE SPORTU

Triumf Moniki Jadczak

Więk szość miesz kań ców Kro to -
szy na i oko lic zna Ma ję i Oli wię
Droń skie. Aby ze brać pie nią dze
na ich le cze nie, zor ga ni zo wa no
wie le ak cji cha ry ta tyw nych.
Dziew czyn ki ca ły czas po trze bu ją
opa trun ków i in nych nie zbęd nych
rze czy, a kosz ty te go wszyst kie go
są bar dzo wy so kie.

Epi der mo ly sis bul lo sa czy li pę che -
rzy ko we od dzie la nie się na skór ka – to
wła śnie na tę cho ro bę cier pią sio stry
Droń skie. Jest to rzad ka, ge ne tycz na
przy pa dłość, po wo du ją ca, że Oli wia
i Ma ja od naj młod szych lat zma ga ją się
z ra na mi na skó rze, któ re spra wia ją im
ogrom ny ból. Cier pie niem jest dla nich
na wet naj de li kat niej szy do tyk. Skó ra

sióstr przy po mi na jed ną wiel ką ra nę, co
unie moż li wia im na wet nor mal ne po ru -
sza nie się. Roz le głe zmia ny po ja wia ją się
tak że na oczach i w prze ły ku, wów czas
wzrok jest ogra ni czo ny, a je dze nie pro -
ble ma tycz ne. 

Cho ro ba ta jest nie prze wi dy wal na,
by wa ją wzlo ty i upad ki. Oso by zma ga ją ce
się z nią wy ma ga ją spe cja li stycz nej opie ki
le kar skiej oraz spe cjal nych środ ków opa -
trun ko wych. 

Ro dzi ce dziew czy nek do sta ją za si łek
opie kuń czy i świad cze nia re ha bi li ta cyj ne.
Ko rzy sta ją z bez płat nych opa trun ków, ale
igły, ban da że, ga zi ki, ga zy, ma ści i an ty bio -
ty ki ku pu ją we wła snym za kre sie. W za leż -
no ści od ilo ści ran, wy dat ki mie sięcz ne
zwią za ne z cho ro bą có rek to 5-7 ty się cy
zło tych. To ogrom na kwo ta. Aby po móc
ro dzi com Mai i Oli wii, utwo rzo no in ter ne -
to wą zbiór kę pie nię dzy nastro nie zrzut ka. pl,
gdzie moż na prze lać dat ki na rzecz dziew -
czy nek. Za chę ca my za tem do wspie ra nia
sióstr Droń skich. (LE NA)

CHARYTATYWNIE

Pomoc dla sióstr Drońskich

W ma ju wy cho waw cy Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie prze pro wa dzi -
li kon kurs mul ti me dial ny „Rot mistrz
Wi told Pi lec ki”. Zwy cię ży ła Ka ta rzy -
na Mar sza łek.

Uczest ni cy mie li do wy ko na nia bio -
gram z in for ma cja mi o ży ciu i do ko na -
niach Wi tol da Pi lec kie go – w pro gra mie
Po wer Po int w for mie pre zen ta cji mul ti -
me dial nej. 

Na kon kurs wpły nę ło pięć prac. Za naj -
lep szą ko mi sja kon kur so wa uzna ła tę, któ rą
wy ko na ła Ka ta rzy na Mar sza łek – 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. Zda niem ju ry lau re at ka naj bar -
dziej wy czer pu ją co uka za ła po stać rot mi -
strza Pi lec kie go. (AN KA)

HUFIEC PRACY

Multimedialny konkurs
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Łu kasz Bu dziak to mło dy pił karz, do -
brze zna ny ki bi com Astry Kro to szyn
i A Se ree Tee. Je go przy go da ze spor -
tem trwa już kil ka na ście lat, ale wie -
rzy, że naj więk sze suk ce sy są jesz -
cze przed nim. 

Łu kasz roz po czął tre no wa nie bar dzo
szyb ko, bo już w wie ku przed szkol -
nym. – Mo ja przy go da z pił ką noż ną za -
czę ła się, gdy mia łem sześć lat. To ma ma
za pro wa dzi ła mnie na na pierw szy tre -
ning do dru ży ny tre ne ra Ma cie ja Par czyń -
skie go w klu bie Astra – wspo mi na pił -
karz. By ła to iskra za pal na do dal szych
dzia łań. Oka za ło się bo wiem, że chło pak
nie tyl ko świet nie so bie ra dzi, ale też sta je
się to je go wiel ką pa sją. Od przed szko la,
przez szko łę pod sta wo wą, za wo do wą, aż
do te raz Łu kasz uczest ni czył w licz nych
tur nie jach. – Pod pa try wa nie star szych
za wod ni ków, do świad cze nie, któ re zbie -
ra łem pod czas tych wszyst kich za wo dów,
po ma ga ły mi udo sko na lać swo je umie jęt -
no ści. Na dal tak jest, cią gle pra cu ję
nad tym, aby być jesz cze lep szy w tym, co
ro bię – pod kre śla Łu kasz. 

Z dru ży na mi, w któ rych grał, od niósł
wie le suk ce sów. Naj waż niej szy mi dla nie -
go by ły awans do li gi mię dzy wo je wódz kiej

ju nio rów star szych oraz trze cie miej sce
w Pu cha rze Pol ski pił ki sze ścio oso bo wej.
To wła śnie ze swo ją eki pą A Se ree Tee zdo -
był wie le tro fe ów, nie tyl ko na szcze blu lo -
kal nym, ale i ogól no pol skim. Zo stał rów -
nież po wo ła ny przez Wiel ko pol ski Zwią -
zek Pił ki Noż nej na zgru po wa nie. – Mam
na dzie ję, że naj więk szy suk ces jesz cze
przede mną, czy li awans z Astrą do wyż -
szej li gi – przy zna je nasz roz mów ca. 

Pił ka noż na jest dla Łu ka sza ca łym
ży ciem. Tre nu je od dziec ka i spra wia mu

to ogrom ną ra dość. Jak sam mó wi, da je
mu to moż li wość roz ła do wa nia ne ga tyw -
nych emo cji i spo tka nia ze zna jo my mi
oraz po zwa la ode rwać się od pro ble mów
ży cia co dzien ne go. Wiel ki wpływ na nie -
go nie wąt pli wie mia ła gra ze spo ło wa. Łu -
kasz pod kre śla, że dzię ki grze w pił kę noż -
ną na uczył się wza jem ne go po ma ga nia so -
bie i te go, że trze ba pra co wać ra zem, aby
osią gnąć jak naj lep szy wy nik. Pił karz
przez pra wie ca łe ży cie mu si or ga ni zo wać
swój czas pod ką tem me czów i tre nin gów.

Wcze śniej wszyst ko mu sia ło współ grać ze
szko łą, a te raz z pra cą. 

– Łą cze nie wszyst kie go jest bar dzo
pro ste. Pił ka jest dla mnie naj waż niej szą
rze czą z tych ży cio wo mniej waż nych. Za -
wsze moż na zna leźć chwi lę, aby pójść
na tre ning i po grać ze zna jo my mi. Dla
mnie nie ma rze czy nie moż li wych. Je śli
ktoś chce, to znaj dzie spo sób, a je śli nie, to
znaj dzie wy mów kę. Nie uwa żam pił ki
za hob by, dla mnie to po pro stu mo je nor -
mal ne ży cie – stwier dza Ł. Bu dziak.

Dla wszyst kich spor tow ców waż ne
jest na sta wie nie psy chicz ne. Łu kasz
rów nież ma na to swój spo -
sób. – Przed me cza mi sta ram się po pro -
stu po zy tyw nie na krę cić. Chcę być jak
naj bar dziej sku pio ny, że by to, co ro bię
na bo isku, wy cho dzi ło mi jak naj le piej.
Bar dzo waż ni są rów nież ki bi ce. To mi -
łe, gdy przy cho dzą na me cze, in te re su ją
się lo sem swo jej dru ży ny i do pin gu ją ją.
Są oni nie od łącz nym ele men tem za rów -
no pił ki noż nej, jak i wszyst kich in nych
dys cy plin spor to wych. Przy jem nie jest
grać nie tyl ko dla sie bie, ale i dla ko goś,
kto to prze ży wa ra zem z na mi – oznaj -
mia pił karz Astry. 

Jak każ dy spor to wiec, tak i Łu kasz
ma swo je go ido la i ulu bio ną dru ży -

nę. – Bar dzo lu bię Ro nal din ho. Jest on
dla mnie ma gi kiem pił ki. Cie szył się grą
i wi dać by ło, że spra wia mu to przy jem -
ność. Je śli cho dzi o klub, to ki bi cu ję Le -
cho wi Po znań. Jed nak nie in te re su ję się
aż tak bar dzo oglą da niem in nych. Zde cy -
do wa nie wo lę po tre no wać – za zna cza. 

War to do dać, iż Łu kasz in te re su je się
też ka li ste ni ką. Jest to ak tyw ność fi zycz na
po le ga ją ca na tre nin gu si ło wym, opar tym
na ćwi cze niach z wy ko rzy sta niem wła -
snej ma sy cia ła. Jak mó wi, po zwa la mu to
od prę żyć się i do sko na lić sie bie. Mło dy
pił karz uwiel bia każ dą ak tyw ność, a sport
jest je go spo so bem na ży cie. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Futbolowa pasja Łukasza Budziaka


