
W ostat nich kil ku dniach w po wie cie
kro to szyń skim od no to wa no tyl ko
trzy no we przy pad ki za ka że nia ko ro -
na wi ru sem. Za na mi ko lej ny w mia -
rę spo koj ny ty dzień. Co dzien ne ży cie
po wo li wra ca do nor my, otwie ra ne
są ko lej ne in sty tu cje, mo gą już dzia -
łać ki na, si łow nie, klu by fit ness czy
sa le za baw, oczy wi ście w no wym re -
żi mie sa ni tar nym. 

We wto rek w po wie cie kro to szyń -
skim stwier dzo no je den przy pa dek za cho -
ro wa nia na CO VID -19. Za ra żo ny ko ro na -
wi ru sem jest 61-let ni męż czy zna – prze -
by wa w do mo wej izo la cji. Z ko lei w nie -
dzie lę po in for mo wa no o dwóch ko lej nych
oso bach za ka żo nych wi ru sem SARS -
-CoV -2. To ko bie ta i męż czy zna, obo je
w wie ku 47 lat. Są w do mo wej izo la cji. 

Do tej po ry (stan na 8 czerw ca,
godz. 12.00) w Pol sce za ra żo nych wi ru -
sem SARS -CoV -2 zo sta ło 26 780 osób,
zmar ło 1161, a wy le czo nych jest
już 12 998. W po wie cie kro to szyń skim
stwier dzo no 284 przy pad ki za ka że nia,

zmar ły 32 oso by, a wy zdro wia ło 225. 
Przy po mnij my, że 27 ma ja pre mier

Ma te usz Mo ra wiec ki po dał szcze gó ły
czwar te go eta pu ła go dze nia re stryk cji.
W re zul ta cie 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,
wzno wi ły 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 jest tak że or ga ni za cja
tar gów, wy staw i kon gre sów. Po nad to
moż na już 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!

(AN KA)
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DZIŚ W NU ME RZE 
� KULTURA

Kino Przedwiośnie 

już działa!

Czytaj na str. 4

� MAX-POL

Laureaci konkursu 

zostali nagrodzeni

Czytaj na str. 5

� DODATEK

TWÓJ ŚLUB

Czytaj na str. 8-11

� DODATEK

TWOJE FINANSE

Czytaj na str. 12-13

� PRZYRODA

Retencja 

w krotoszyńskich lasach

Czytaj na str. 14

� LUDZIE

Monika Jadczak 

i jej miłość do sportu

Czytaj na str. 16

PANDEMIA
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Ze wzglę du na epi de mię ko ro na wi -
ru sa i zwią za ne z nią ogra ni cze nia
oraz w tro sce o zdro wie i bez pie -
czeń stwo miesz kań ców od wo ła ne
zo sta ły te go rocz ne Dni Gmi ny Roz -
dra żew. Im pre za mia ła się od być
w dniach 26-28 czerw ca.

De cy zja ta by ła trud na, gdyż w tym
ro ku Dni Gmi ny Roz dra żew mia ły mieć
szcze gól ny cha rak ter, al bo wiem za pla no -
wa no po łą cze nie ich z ob cho da mi 750-le -
cia Roz dra że wa i 30-le cia sa mo rząd no ści
gmin nej.

– De cy zją rzą du od 30 ma ja 2020 ro -
ku w prze strze niach otwar tych do zwo lo -
na jest or ga ni za cja zgro ma dzeń, a tak że
kon cer tów ple ne ro wych, w któ rych
udział bie rze mak sy mal nie 150 osób,
z za strze że niem, że uczest ni cy bę dą za sła -
niać usta i nos lub za cho wy wać dwu me -
tro wy dy stans spo łecz ny. Re ko men da cje
sa ne pi du wska zu ją jed nak, że ze wzglę du
na sy tu ację epi de mio lo gicz ną zgro ma dze -
nia i kon cer ty ple ne ro we w dal szym cią gu
nie po win ny się od by wać, a osta tecz -

na de cy zja na le ży do wła ści wej jed nost ki
sa mo rzą du te ry to rial ne go – na pi sa no
w ko mu ni ka cie Urzę du Gmi ny w Roz -
dra że wie.

Dla te go też or ga ni za cja Dni Gmi ny
by ła by znacz nie utrud nio na, ob cią żo -
na ogrom ną od po wie dzial no ścią za zdro -
wie uczest ni ków, jak rów nież ogra ni cze -
nia mi w kwe stii ilo ści osób bio rą cych
udział w tym wy da rze niu. 

– Sy tu acja epi de mio lo gicz na na te re -

nie po wia tu bę dzie na dal mo ni to ro wa -
na i nie wy klu cza my, że uda się prze pro -
wa dzić in ne za pla no wa ne na ten rok im -
pre zy. O wszyst kim bę dzie my Pań stwa
na bie żą co in for mo wać. Ma my na dzie ję,
że de cy zję o od wo ła niu Dni Gmi ny Roz -
dra żew przyj mie cie Pań stwo ze zro zu -
mie niem, a w przy szłym ro ku bę dzie my
mo gli wspól nie uczest ni czyć w ob cho -
dach świę ta na szej gmi ny – czy ta my
w ko mu ni ka cie UG. (AN KA)

ROZDRAŻEW

W tym roku nie będzie Dni Gminy

Sześć lamp za si la nych ener gią sło -
necz ną i wia trem po sta wio no
przy zbior ni ku w Dłu go łę ce (gmi na
Ko by lin). 2 czerw ca miał miej sce od -
biór te go za da nia.

– To pierw sza ta ka eko lo gicz na in -
we sty cja w na szej gmi nie i li czę, że nie
ostat nia. Ko lek to ry sło necz ne są co raz

bar dziej po pu lar ne. Mam na dzie ję, że
w tym miej scu się spraw dzą – oznaj mił
To masz Le siń ski, bur mistrz Ko by li na. 

Na mon taż lamp w Dłu go łę ce gmi na
po zy ska ła do fi nan so wa nie z Unii Eu ro -
pej skiej w wy so ko ści 63 pro cent war to ści
in we sty cji, czy li oko ło 75 ty się cy zło tych.
Lam pa mi w Dlu go łę ce ste ru je się za po -
mo cą apli ka cji w lap to pie i smart fo nie.

W tej ma te rii pra cow ni cy urzę du zo sta li
już prze szko le ni.

Pro gram zre ali zo wa no w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Rol ne go
na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich:
Eu ro pa in we stu ją ca w ob sza ry wiej skie;
ope ra cja pod na zwą „Za in sta lo wa nie
i wy ko rzy sta nie wol no sto ją cych ko lek to -
rów sło necz nych do oświe tle nia obiek tu,
w któ rym pro wa dzo na jest dzia łal ność
w za kre sie za cho wa nia lo kal ne go dzie -
dzic twa przy rod ni cze go”. Ope ra cja jest
współ fi nan so wa na ze środ ków Unii Eu -
ro pej skiej w ra mach dzia ła nia „Wspar cie
dla roz wo ju lo kal ne go w ra mach ini cja -
ty wy LE ADER” Pro gra mu Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich na la ta 2014-2020
oraz z bu dże tu Stra te gii roz wo ju lo kal -
ne go kie ro wa ne go przez spo łecz ność
(LSR) Lo kal nej Gru py Dzia ła nia Go -
ścin na Wiel ko pol ska.

OPRAC. (AN KA)

OŚWIETLENIE

Lampy hybrydowe w Długołęce
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Tak bawili się mieszkańcy Rozdrażewa na Dniach Gminy rok temu.
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Od po nie dział ku, 15 czerw ca, Urząd
Miej ski w Kro to szy nie znie sie
wszyst kie obec nie obo wią zu ją ce ob -
ostrze nia, do ty czą ce przyj mo wa nia
za in te re so wa nych.

Po nad to od 16 czerw ca znów bę dą
się od by wa ły dy żu ry bur mi strza w spra -
wie skarg i wnio sków.

Przy po mnij my, że kro to szyń ski ma gi -
strat po now nie otwar to dla wszyst kich
za in te re so wa nych 25 ma ja, ty le że kon -
takt z urzęd ni ka mi jest moż li wy w wy -
zna czo nych stre fach. Za le co no tak że

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, jak rów nież za ape lo wa no o za -
sła nia nie no sa i ust. (AN KA)

2 czerw ca w Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej w Basz ko wie do szło do awa rii
dźwi gu to wa ro we go (win dy). Efek tem
te go by ło za dy mie nie w obiek cie. 

Do zda rze nia skie ro wa no trzy za stę -
py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz je den z miej sco wej
OSP. Jak się oka za ło, do szło do zwar cia in -
sta la cji elek trycz nej za si la ją cej dźwig to -
wa ro wy. Miesz kań cy DPS -u wraz z per so -
ne lem sa mo dziel nie opu ści li bu dy nek
przed przy by ciem stra ża ków.

Po za bez pie cze niu te re nu stra ża cy
do tar li do po miesz cze nia, w któ rym
znaj du je się na pęd dźwi gów to wa ro wych
i odłą czy li do nich za si la nie. Na stęp nie

przy po mo cy ka me ry ter mo wi zyj nej
i mier ni ka wie lo ga zo we go spraw dzi li po -
miesz cze nia pod ką tem wy stę po wa nia
za gro że nia. Po do kład nym prze wie trze -
niu bu dyn ku po wtór ne po mia ry po -
twier dzi ły cał ko wi tą li kwi da cję za gro że -
nia. Pen sjo na riu sze mo gli więc wró cić
do bu dyn ku. (AN KA)

KROTOSZYN

Wkrótce pełne otwarcie urzędu
BASZKÓW

Awaria windy w DPS-ie

3 czerw ca w Ra sze wach od by ło się
spo tka nie w spra wie bu do wa nej w tym
re jo nie ścież ki pie szo -ro we ro wej. In we -
sty cja ru szy ła w kwiet niu. Wia do mo za -
tem by ło, że spo tka nie to ni cze go nie
zmie ni i nic nie wnie sie do te go, co po -
wszech nie oko licz nym miesz kań com
wia do mo. 

Zda je się, że spo tka nia z miesz kań ca -
mi w ce lu skon sul to wa nia z ni mi roz ma -
itych po my słów, pla nów in we sty cyj nych
itd. win ny być or ga ni zo wa ne przed sze ro -
ko ro zu mia nym „przy kle pa niem” (po -
przez uchwa ły, zło żo ne wnio ski o do fi -
nan so wa nie etc.) tych że spraw, a nie w za -
sa dzie post fac tum, gdy, jak to się mó wi
po mło dzie żo we mu, jest już po za mia ta -
ne. No ale cóż, nie od dziś wia do mo, że
„rad ni wie dzą le piej”, cze go chcą miesz -
kań cy ani że li oni sa mi.

Na spo tka nie z miesz kań ca mi Ra -
szew i Smo lic przy by li dy rek tor Po wia to -
we go Za rzą du Dróg, przed sta wi ciel ka
Urzę du Miej skie go w Ko by li nie, pro jek -
tant i in spek tor nad zo ru oraz kie row ni cy
bu do wy. Obec ny był tak że rad ny po wia -
to wy Ja ro sław Ku biak, któ ry na proś bę
miesz kań ców zor ga ni zo wał to spo tka nie
i któ ry jest tak że ini cja to rem zbu do wa nia
ścież ki pie szo -ro we ro wej.

Przy po mnij my, że ścież ka bu do wa na
jest w pa sie dro gi po wia to wej, na od cin ku
o dłu go ści 2800 me trów, od skrzy żo wa nia
z dro gą kra jo wą nr 36 aż do Pa sierb, czy li
do gra ni cy po wia tu. Bę dzie mia ła sze ro -
kość 2,5 me tra. In we sty cja mia ła być re ali -
zo wa na w dwóch eta pach, ale być mo że ca -
łość zo sta nie za koń czo na jesz cze w tym ro -
ku. Wszyst ko za le ży od te go, czy gmi na
Ko by lin w cią gu naj bliż szych dwóch lat
pla nu je w tym re jo nie zro bić ka na li za cję
sa ni tar ną. Co cie ka we, na wierzch nia ścież -
ki bę dzie zróż ni co wa na – w czę ści (od za -
krę tu do Cze lu ści na do skrzy żo wa nia
z dro gą kra jo wą nr 36) bę dzie to bo wiem
kost ka be to no wa bez fa zo wa, a na po zo sta -
łym frag men cie na wierzch nia ma być as -
fal to wa. Cał ko wi ty koszt in we sty cji to nie -

ca łe 3 mi lio ny zło tych. Za da nie do fi nan so -
wa ne jest w ra mach Fun du szu Dróg Sa mo -
rzą do wych w kwo cie 1 402 325 zł. Po zo -
sta łą część w po ło wie po kry ją sa mo rząd po -
wia to wy i gmi na Ko by lin. 

In we sty cja za kła da tak że ro bo ty
na wjaz dach do po se sji. Miesz kań cy, któ -

rzy na swój koszt po ło ży li wcze śniej np.
kost kę bru ko wą przed swo imi po se sja -
mi, wy ra ża li oba wy, że te wjaz dy zo sta ną
roz wa lo ne. Na po cząt ku ro ku, w roz mo -
wie z na szym dzien ni ka rzem, dy rek tor
PZD po wie dział, iż w tej kwe stii są dwa
roz wią za nia, któ re za zwy czaj się prak ty -
ku je. Jed no – je że li ktoś chce po zo sta wić
na wjeź dzie ist nie ją cy ma te riał, to bę dzie
zo sta wio ny. Dru gie roz wią za nie jest ta -
kie, że ma te riał ten jest de mon to wa ny
i od da je się go wła ści cie lo wi po se sji. Jed -
nak w mi nio ną śro dę oka za ło się, że nie
ma mo wy o tym, by kost ka, któ rą wła ści -
ciel po se sji po ło żył na swo im wjeź dzie,
po zo sta ła w tym miej scu (oczy wi ście,
gdy znaj du je się w tzw. pa sie dro go -
wym). Miesz kań cy, któ rzy zgła sza li ta ki
wła śnie pro blem, zo sta li o tym do bit nie
po in for mo wa ni. Kost ka bę dzie przez
wy ko naw cę de mon to wa na i prze ka za na
wła ści cie lo wi. 

Jak oznaj mił je den z przed sta wi cie li
wy ko naw cy, miesz kań cy „bez praw nie

za własz czy li so bie te grun ty”... Co to
w prak ty ce ozna cza? Ano to, że przez 40
lat (bo co naj mniej ty le owym te re nem
na le żą cym do pa sa dro go we go za rząd ca
dro gi się nie in te re so wał) miesz kań cy
po win ni zo sta wić te grun ty (któ rych
wła ści cie lem jest po wiat) przy le ga ją ce
do ich po se sji, by – jak to się mó wi – „le -
ża ły odło giem”, za miast o nie (w swo jej
na iw no ści...) dbać po przez po sia nie tra -
wy, sa dze nie ozdob nych krze wów czy
po ło że nie kost ki bru ko wej (że by nor -
mal nie wjeż dżać na swo je po dwór ko,
a nie po wer te pach, bło cie al bo ka łu -
żach!!!) i wszel kie in ne dzia ła nia upięk -
sza ją ce oraz po rząd ko we. Jak by dziś wy -
glą dał te ren wzdłuż dro gi po wia to wej
i do mostw miesz kań ców Smo lic i Ra -
szew? Był by to pas „go łej” zie mi z ziel -
skiem się ga ją cym praw do po dob nie aż
po li nie ener ge tycz ne. Za iste, z pew no -
ścią każ dy wręcz ma rzy o ta kim wi do ku
z okien swo je go do mu... 

Jak to za tem jest, że je śli dba łeś la ta -
mi o te ren przy le ga ją cy (choć nie TWÓJ)
do two jej po se sji, to „BEZ PRAW NIE so -
bie go przy własz czy łeś”, a gdy już za rząd -
ca dro gi (po wie lu, wie lu la tach la tach
„nie nie ro bie nia” z tym grun tem) zro bi
tam ja kiś chod nik czy ścież kę, to ty mu -
sisz PRAW NIE (!) np. od śnie żyć (czy
„uprząt nąć” – jak mó wi usta wa) frag -
ment chod ni ka wzdłuż two jej po se sji..?
Ta ka oto po kręt na lo gi ka na sze go pra wa.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

FELIETON

Spotkanie, które nie miało sensu
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Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski pod jął
de cy zję, by z dniem 1 czerw ca przy -
wró cić funk cjo no wa nie tar go wi ska
miej skie go w peł nym za kre sie. Oczy -
wi ście wy ma ga ne jest za cho wa nie
wszel kich środ ków ostroż no ści
i prze strze ga nie za le ceń Głów ne go
In spek to ra tu Sa ni tar ne go.

Do od wo ła nia oso by prze by wa ją ce
na tar go wi sku zo bo wią za ne są za sła niać
nos i usta. Ku pu ją cych obo wią zu je na kaz
utrzy my wa nia bez piecz nych od stę pów
(mi ni mum 2 me try). Obo wią zu ją wcze -
śniej sze re zer wa cje miejsc tar go wych. Pro -

duk tów spo żyw czych mo gą do ty kać wy -
łącz nie oso by sprze da ją ce; to war bę dzie
po da wa ny wy łącz nie przez sprze daw cę.
Z to a le ty znaj du ją cej się na tym te re nie
ko rzy stać mo gą wy łącz nie han dlu ją cy
oraz ob słu ga tar go wi ska.

– De cy zja o funk cjo no wa niu tar go -
wi ska uza leż nio na jest od te go, w ja ki spo -
sób bę dzie my prze strze gać za sad bez pie -
czeń stwa. W ra zie ko niecz no ści ze wzglę -
dów bez pie czeń stwa tar go wi sko mo że
zo stać w każ dej chwi li za mknię te – na pi -
sa no w ko mu ni ka cie Urzę du Mia sta
i Gmi ny w Koź mi nie Wlkp.

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Targowisko w pełnym
zakresie funkcjonowania

Wraz z po cząt kiem czerw ca swo ją
dzia łal ność wzno wił Sul mie rzyc ki
Dom Kul tu ry. Ze wzglę dów bez pie -
czeń stwa in sty tu cja ta pó ki co funk -
cjo nu je w ogra ni czo nym za kre sie.

SDK na dal – do od wo ła nia – po zo -
sta je za mknię ty dla pe ten tów. Wszel kie
spra wy moż na za ła twiać te le fo nicz nie
(62 722 32 59) bądź ma ilo wo
(sdk@onet.pl). W tro sce o zdro wie uczest -
ni ków za jęć i pra cow ni ków wej ście do do -
mu kul tu ry moż li we jest tyl ko w ma secz -

kach ochron nych i rę ka wicz kach.
Sul mie rzyc ka in sty tu cja sta ra się

utrzy mać w moż li wie jak naj szer szym
stop niu dzia łal ność sta tu to wą w sie ci.
Część za dań, nie wy ma ga ją ca fi zycz nej
obec no ści pra cow ni ków w sie dzi bie, ma
być jak naj dłu żej re ali zo wa na zdal nie.
Do od wo ła nia wstrzy ma no or ga ni za cję
wszel kich wy da rzeń (de bat, spo tkań,
kon cer tów, even tów ple ne ro wych po wy -
żej 150 osób, prze glą dów, tar gów).

W SDK nie mo gą prze by wać oso by
z nie po ko ją cy mi ob ja wa mi cho ro by za kaź -

nej, po kon tak cie z oso bą cho rą, za ka żo ną,
izo lo wa ną lub pod da ną kwa ran tan nie. Wta -
kich sy tu acjach za le ca ne jest po zo sta nie
w do mu, sko rzy sta nie z te le po ra dy me dycz -
nej, a w ra zie po gor sze nia się sta nu zdro -
wia – we zwa nie po go to wia ra tun ko we go.

Od 1 czerw ca umoż li wio no pro wa -
dze nie in dy wi du al nych za jęć (pro wa dzą -

cy – uczest nik) z za kre su gry na in stru -
men cie dę tym i pia ni nie, pro wa dze nie za -
jęć Ko ła Śpie wa cze go Ce cy lia oraz Or kie -
stry Dę tej w gru pach ka me ral nych/sek -
cjach – przy za cho wa niu dy stan su prze -
strzen ne go (1 oso ba na 10 m2, czy li w sa -
li mu zycz nej mak sy mal nie mo że być pięć
osób, a w sa li wi do wi sko wej – 20), pro wa -

dze nie za jęć ze spo łu mu zycz ne go LO -
REM w po miesz cze niu na par te rze SDK.
Z ko lei od 6 czerw ca moż li we jest or ga ni -
zo wa nie spo tkań Za rzą du Klu bu Eme ry -
tów i Ren ci stów w Sul mie rzy cach. Szcze -
gó ły udzia łu w za ję ciach prze ka zy wać bę -
dą dy ry gen ci ze spo łów i in struk to rzy.

– Wska za ne pro ce du ry do ty czą ce
otwar cia SDK w cza sie pan de mii opar te
są na re ko men da cjach Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go oraz
Głów ne go In spek to ra Sa ni tar ne go i ak -
cep ta cji or ga ni za to ra. Pro si my o za cho -
wa nie bez pie czeń stwa i prze strze ga nie
no wych za sad – za ape lo wa no w ko mu ni -
ka cie Sul mie rzyc kie go Do mu Kul tu ry.

(AN KA)

SULMIERZYCE

Dom kultury już działa

Od 6 czerw ca kro to szyń skie ki no
Przed wio śnie wró ci ło ze sta łym fil mo -
wym re per tu arem. Zgod nie z wy tycz -
ny mi Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go oraz Głów ne go In -
spek to ra Sa ni tar ne go ki no funk cjo -
nu je w no wym re żi mie sa ni tar nym. 

Prze pi sy, któ re wy mu si ła epi de mia
ko ro na wi ru sa, zo sta ły wdro żo ne po to, by
w mak sy mal nym stop niu za pew nić bez -
pie czeń stwo wi dzom oraz per so ne lo wi
ki na. Wszy scy wi dzo wie pro sze ni są o sto -
so wa nie się do no wych za sad. 

W przy pad ku wy stą pie nia nie po ko ją -
cych ob ja wów nie na le ży przy cho dzić
na se ans, lecz po zo stać w do mu i skon tak -
to wać się te le fo nicz nie z le ka rzem w ce lu
uzy ska nia te le po ra dy me dycz nej. Wi dzo -
wie pro sze ni są o obo wiąz ko we za cho wa -
nie bez piecz nej od le gło ści na te re nie ca łe -
go obiek tu oraz o ko rzy sta nie z pły nu
do de zyn fek cji rąk, do stęp ne go przy wej -
ściu, przy wyj ściu oraz w to a le tach.

– Su ge ru je my wcze śniej szy za kup bi -
le tu za po mo cą na sze go sys te mu sprze da -
ży bi le tów on li ne lub płat ność kar tą w ka -
sie ki na. Udział wi dzów w se an sie jest do -
pusz czal ny pod wa run kiem: za kry wa nia
ust i no sa; udo stęp nie nia przez ki no wi -
dzom nie wię cej niż po ło wy licz by miejsc

na sa li – na pi sa no w ko mu ni ka cie na stro -
nie in ter ne to wej ki na Przed wio śnie. 

Po nad to rzę dy po win ny być zaj mo -
wa ne na prze mien nie, z za cho wa niem
jed ne go wol ne go miej sca mię dzy wi dza -
mi. Obo wią zek za cho wa nia jed ne go wol -
ne go miej sca mię dzy uczest ni ka mi se an -
su nie do ty czy: wi dza, któ ry uczest ni czy
w po ka zie z dziec kiem po ni żej 13. ro ku
ży cia; wi dza, któ ry jest z oso bą z orze cze -
niem o nie peł no spraw no ści; wi dza, któ ry
jest w to wa rzy stwie oso by, któ ra ze wzglę -
du na stan zdro wia nie po ru sza się sa mo -
dziel nie; osób wspól nie za miesz ku ją cych
lub po zo sta ją cych we wspól nym go spo -
dar stwie do mo wym.

– Zu ży te środ ki ochro ny oso bi stej
(ma secz ki, rę ka wicz ki) pro si my wy rzu -
cać do ozna ko wa ne go ko sza, znaj du ją ce -

go się przy wej ściu/wyj ściu na sa lę ki no -
wą – czy ta my w ko mu ni ka cie. Sa la ki na
po każ dym se an sie jest wen ty lo wa na, a fo -
te le są de zyn fe ko wa ne. De zyn fek cji pod -
le ga ją tak że to a le ty oraz ele men ty in fra -
struk tu ry, ta kie jak klam ki, po rę cze, bla ty
czy ter mi nal płat ni czy.

OPRAC. (AN KA)

KULTURA

Kino już otwarte! Nowe zasady sanitarne!
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REPERTUAR KINA PRZEDWIOŚNIE
9-10 czerwca
15.00 - NAJŚWIĘTSZE SERCE - Hiszpania, dokument fabularyzowany, 89' - 2D napisy
17.30 – NAPRZÓD - USA, animowany, 102' - 2D dubbing
20.30 - W LESIE DZIŚ NIE ZAŚNIE NIKT - Polska, horror, 105' - 2D
11 czerwca
15.00 - NAJŚWIĘTSZE SERCE - Hiszpania, dokument fabularyzowany, 89' - 2D napisy
17.30 – NAPRZÓD - USA, animowany, 102' - 2D dubbing
20.30 - Dyskusyjny Klub Filmowy: MIŁOŚĆ MOJEGO BRATA - Kanada, dramat, 117' - 2D
napisy
12-15 czerwca
16.00 - WIKING TAPPI. CZĘŚĆ 1 - Polska, animowany, 54' - 2D dubbing
17.30 - WIERZĘ W CIEBIE - USA, dramat muzyczny, 115' - 2D napisy
20.30 – DŻENTELMENI - USA/Wlk. Brytania, kryminał/akcja, 113' - 2D napisy



Pierw sze go dnia czerw ca wszyst kie
dzie ci, te ma łe i te więk sze, ob cho -
dzi ły swo je świę to. Z tej oka zji fir ma
Ka mix przy go to wa ła nie spo dzian kę
w po sta ci wy jąt ko we go ku rie ra. 

Trud ny czas pan de mii spo wo do wał
za mknię cie sa li za baw przy ul. Zam ko wy
Fol wark. Za ło ga fir my Ka mix nie pod da ła
się jed nak i z tę sk no ty za dzieć mi i z chę ci
wyj ścia do nich w bez piecz ny spo sób zro -
dził się po mysł na ak cję „Za baw ki na wy -
nos”. Wy star czy ło zło żyć za mó wie nie
na za baw ki, a ory gi nal ny baj ko wy ku rier
do star czył je dzie cia kom, spra wia jąc im
mnó stwo ra do ści. Przed Wiel ka no cą tę
ro lę speł niał za ją czek.

Te go rocz ny Dzień Dziec ka rów nież
od bie gał od tra dy cyj ne go świę to wa nia.
Sa le za baw na dal po zo sta wa ły bo wiem za -
mknię te. Eki pa Ka mi xu po sta no wi ła
więc do star czyć pre zen ty naj młod szym
po przez ulu bio ne go ku rie ra. Przez osta -
nie kil ka ty go dni na fa ce bo oko wym pro fi -
lu fir my pro wa dzo no an kie ty. W pierw -
szej z nich wzię ły udział ta kie po sta cie jak
Spi der man i Ky lo Ren. Do ko lej nej tu ry
prze szedł pierw szy z nich. Dru gi po je dy -
nek sto czy li Ge nial ny Żółw, zna ny z Dra -

gon Ball, oraz Bat man, któ ry bez a pe la cyj -
nie po ko nał swo je go ry wa la. W fi na le
więk szość gło sów naj młod szych rów nież
zdo był Bat man i to on do star czał pre zen -
ty w Dniu Dziec ka. 

O ile sa me po da run ki cie szy ły naj -
młod szych, o ty le przy by cie baj ko we go
ku rie ra wy wo ły wa ło eu fo rię
i wiel ki en tu zjazm. Rów nież
nie co star si z za cie ka wie -
niem spo glą da li, gdy nie -
ty po wy ku rier mknął
z prze sył ka mi przez
na sze mia sto. 

Po po lu zo wa niu
ko lej nych re stryk cji
sa la za baw mo że
funk cjo no wać od 6
czerw ca. Za ło ga fir -
my Ka mix przy go -
to wa ła się na po -
wrót dzie ci, od -
świe ża jąc po -
miesz cze nia i szy -
ku jąc ko lej ne
wspa nia łe nie spo -
dzian ki dla naj -
młod szych. 

(LE NA)

2 czerw ca w sie dzi bie fir my Max -Pol
od by ła się ce re mo nia wrę cze nia na -
gród lau re atom kon kur su zor ga ni zo -
wa ne go z oka zji ju bi le uszu 35-le cia
fir my. Na uczest ni ków cze ka ły też
do dat ko we nie spo dzian ki. 

Ak cja skie ro wa na by ła do uczniów
szkół pod sta wo wych. Wa run kiem uczest -
nic twa w kon kur sie by ło wy ko na nie pra -
cy pla stycz nej o te ma ty ce zwią za nej
z dzia łal no ścią fir my oraz prze sła nie jej
zdję cia na nasz re dak cyj ny e -ma il. Otrzy -
ma li śmy mnó stwo prac. Wy bór tych naj -
ład niej szych był dla ko mi sji na ty le trud -
ny, że po sta no wi ła przy znać, prócz pierw -
sze go i drugiego miej sca, trzy trze cie lo ka -
ty i o dzie sięć wy róż nień wię cej. Na gro dy
by ły bar dzo atrak cyj ne, a głów na o war to -
ści 1000 zło tych. 

Na gro dy wrę czo no we wto rek, 2
czerw ca. Ce re mo nia od by ła się zgod nie
z za le ce nia mi sa ni tar ny mi. Na gro dy wrę -
cza li An drzej Czaj ka – za ło ży ciel i wła ści -
ciel Max -Po lu – oraz Pa try cja Czaj ka -Dą -
brow ska – pre zes fir my, a to wa rzy szył im
Da niel Bor ski, wy daw ca Ga ze ty Lo kal nej
KRO TO SZYN. Lau re aci przy nie śli swo je

pra ce, któ re na ży wo oka za ły się jesz cze
wspa nial sze niż na zdję ciach. 

Oprócz pla no wych na gród by ły do -
dat ko we nie spo dzian ki. Otóż, lau re atom
za pro po no wa no wy ciecz kę po fir mie, kie -
dy tyl ko bę dzie to moż li we, bio rąc
pod uwa gę roz wój pan de mii. A. Czaj ka

za po wie dział rów nież, że je śli po zwo lą
na to moż li wo ści pro duk cyj ne, fir ma wy -
pro du ku je znicz za pro jek to wa ny w kon -
kur sie. Za rów no or ga ni za to rzy, jak
i uczest ni cy ak cji by li bar dzo za do wo le ni
z jej prze bie gu i roz strzy gnię cia. 

(LE NA)

5Na Bieżąco
MAX-POL

Laureaci zostali nagrodzeni!

POD NASZYM PATRONATEM

Dzień Dziecka z Batmanem
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Informujemy, iż 2 czerwca na świat przyszedł syn naszego wieloletniego
współpracownika, Grzegorza Nowaka. Szczęśliwym rodzicom - Sarze i Grzesiowi
- składamy gratulacje, a maluchowi życzymy wiele zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności. TEAM GL KROTOSZYN

GRATULACJE!5 czerw ca w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek wrę czył Ze no no -
wi Ba la nic kie mu ty tuł „Za słu żo ny
dla Kro to szy na”.

De cy zję o przy zna niu Z. Ba la nic kie -
mu ta kie go wy róż nie nia pod ję ła Ra da
Miej ska w Kro to szy nie 31 sierp nia 2017
ro ku. Tym sa mym do ce nio no go za osią -
gnię cia w dzie dzi nie hy dro ge olo gii w ska -
li kra ju, a tak że wzmac nia nie wię zi łą czą -
cych ab sol wen tów I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Hu go na Koł łą ta ja z ro -
dzin nym mia stem, za przy wią za nie
do Kro to szy na i je go pro mo wa nie.

(AN KA)

KROTOSZYN

Zasłużony dla naszego miasta

W mi nio ny pią tek w Urzę dzie Miej -
skim w Ko by li nie pod pi sa na zo sta ła
umo wa na re ali za cję prac w ra mach
ko lej ne go eta pu bu do wy przed szko -
la w Smo li cach. Koszt te go za da nia
to bli sko 2,9 mln zło tych.

Umo wę pa ra fo wa li bur mistrz To -
masz Le siń ski oraz Hu bert Ko wal -
ski – wła ści ciel fir my, któ ra bę dzie re ali -
zo wać in we sty cję. War tość przed się wzię -
cia to 2 875 385,13 zło tych. Plac bu do wy
prze ka za no wy ko naw cy.

– Bar dzo się cie szę, że fi na li zu je my

umo wę na bu do wę przed szko la i roz po -
czy na się ko lej ny etap tej in we sty cji.
Wszyst kie dzie ci po win ny mieć jak naj -

lep sze wa run ki do na uki – sko men to wał
T. Le siń ski.

(AN KA) 

SMOLICE

Rusza kolejny etap budowy przedszkola

Trwa ją pra ce w ra mach za da nia
pod na zwą „Prze bu do wa i ter mo mo -
der ni za cja bu dyn ku Wiej skie go Do -
mu Kul tu ry wraz ze zmia ną spo so bu
użyt ko wa nia czę ści bu dyn ku na ga -
raż dla OSP w miej sco wo ści Ust ków”. 

Obec nie pro wa dzo ne są ro bo ty zwią -
za ne z do cie ple niem stro po da chu bu dyn -
ku, prze bu do wy wa ne są we wnętrz na in -
sta la cja elek trycz na i wod no -ka na li za cyj na
oraz cen tral ne go ogrze wa nia. W pla nach
jest rów nież do sto so wa nie obiek tu

do osób nie peł no spraw nych. Na po kry cie
czę ści wy dat ków zwią za nych z re ali za cją
za da nia gmi na Kro to szyn po zy ska ła pre fe -

ren cyj ną po życz kę z Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Po zna niu. OPRAC. (AN KA)

USTKÓW

Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury
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Od 2010 ro ku w na szym po wie cie
or ga ni zo wa ne są Po wia to we Dni Ro -
dzi ciel stwa Za stęp cze go. Nie ste ty,
w tym ro ku ak cja mu sia ła przy brać
zu peł nie in ną for mę, znacz nie od bie -
ga ją cą od tej, któ rą mo gli śmy ob ser -
wo wać do tej po ry. 

Sy tu acja epi de micz na w na szym kra -
ju po krzy żo wa ła pla ny Po wia to we mu
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie. Więk szość
przed się wzięć wspie ra ją cych kam pa nię
ro dzi ciel stwa za stęp cze go nie doj dzie
do skut ku. Nie od bę dą się rów nież ko lo -
nie, któ re są co rocz nie fi nan so wa ne przez
Lions Club Kro to szyn. Do tej po ry z wa -
ka cji ufun do wa nych przez tę or ga ni za cję
sko rzy sta ło nie mal 200 dzie ci. 

Na te re nie po wia tu kro to szyń skie go
nie funk cjo nu je żad na ca ło do bo wa pla ców -
ka opie kuń czo -wy cho waw cza. – Skon cen -
tro wa li śmy się na pie czy za stęp czej ro dzin -
nej. Na dzi siaj się to spraw dza i przy no si
lep sze efek ty. Te dzie ci le piej funk cjo nu ją,
uczą się na po zio mie wyż szym, czy li kon -
ty nu ują na ukę na stu diach, a tak że w szko -
łach po li ce al nych. Pla ców ka opie kuń czo -
-wy cho waw cza by ła by też zde cy do wa nie
więk szym kosz tem dla po wia tu – wy ja -
śniał An drzej Pio trow ski, dy rek tor PCPR
w Kro to szy nie. 

Pie cza za stęp cza w na szym po wie cie
funk cjo nu je od 20 lat i obej mu je 99 ro -
dzin za stęp czych, któ re opie ku ją się 153
dzieć mi. 16 ro dzin współ dzia ła w ra mach
Sto wa rzy sze nia Za stęp cze go Ro dzi ciel -
stwa „Fa mu ła” w Kro to szy nie, któ re or ga -
ni zu je licz ne szko le nia dla ro dzin za stęp -
czych, wy po czy nek dla dzie ci oraz im pre -
zy in te gra cyj ne. – Pla ny w tym ro ku by ły
bar dzo du że. Mie li śmy na ca ły ty dzień
wy je chać do El blą ga, gdzie dzie ci z ro dzin
za stęp czych mia ły by moż li wość prze by -
wa nia na pół ko lo niach z Ame ry ka na mi.

Ko ro na wi rus spo wo do wał jed nak, że mu -
si my prze ło żyć to na przy szły rok – po -
wie dzia ła Lu cy na Mło dziuś ka, pre zes sto -
wa rzy sze nia „Fa mu ła”. 

W naj bliż szym cza sie PCPR przy stą -
pi do re ali za cji pro jek tu „La bo ra to rium
ro dzi ny – wspar cie ro dzin po łu dnio wej
Wiel ko pol ski”. W ra mach te go pro jek tu
ro dzi ny za stęp cze bę dą mo gły sko rzy stać
m. in. z te ra pii trau my, warsz ta tów do ty -
czą cych bu do wa nia wię zi czy też po rad -
nic twa w za kre sie za bez pie cze nia praw
ma ło let nich. (LE NA)

PCPR

Pandemia pokrzyżowała kolejne plany

Fir ma Max -Pol ufun do wa ła dla Szpi -
ta la Po wia to we go w Kro to szy nie wy -
so kiej kla sy vi de ola ryn go skop.
Sprzęt prze zna czo ny jest na wal kę
z CO VID -19.

Vi de ola ryn go skop wraz z 50 łyż ka -
mi do in tu ba cji zo stał prze ka za ny

pod ko niec ma ja przez An drze ja Czaj -
kę, za ło ży cie la i wła ści cie la Max -Po lu.
Cen ny dar w imie niu pa cjen tów i per -
so ne lu ode brał Krzysz tof Ku row ski, dy -
rek tor SPZOZ w Kro to szy nie, któ ry ser -
decz nie po dzię ko wał przed się bior cy
za to wspar cie.

(AN KA)

KROTOSZYN

Dar od firmy Max-Pol 
dla szpitala
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Mo ni ka Jad czak zna na jest ze swo ich
licz nych suk ce sów w bie gach i nie tyl -
ko. Mi ło ścią do spor tu już w dzie ciń -
stwie za ra ził ją ta ta. 

Mo ni ka tre nu je od naj młod szych lat.
Pierw szą dys cy pli ną, któ ra ją za in spi -
ro wa ła, by ło pły wa nie. – Od dziec ka
po do ba ło mi się wła śnie pły wa nie.
Na ba sen naj czę ściej za bie rał mnie ta -
ta. Wie dzia łam już wte dy, że chcę tę
pa sję kon ty nu ować. Kie dy mia łam
oko ło 7 lat, ro dzi ce za pi sa li mnie
do KS Kro tosz Kro to szyn i tak na po -
waż nie roz po czę ła się mo ja przy go da
z pły wa niem – wspo mi na mło da spor -
t smen ka. 
Na tym się jed nak nie skoń czy ło. Kie -
dy Mo ni ka mia ła 15 lat, za czę ła bie gać
wraz ze swo im ta tą. – On za czął bie -
gać rok wcze śniej. Po pro stu po my śla -
łam, że też spró bu ję. Po nie ca łym ro ku
wy star to wa łam w pierw szych za wo -
dach na 5 km, a póź niej na 10 km.
W 2018 ro ku pod czas Wings for Li fe
w Po zna niu prze bie głam pierw szy raz
dy stans pół ma ra to nu. Za ję łam wów -
czas pierw sze miej sce w Pol sce i siód -
me na świe cie po śród dziew cząt
w wie ku 16-17 lat. Ostat nio za in te re -
so wa łam się rów nież tria th lo nem
i chcia ła bym iść wła śnie w tym kie run -
ku. Do te go spor tu rów nież prze ko nał
mnie ta ta. Po tra fi łam już pły wać i bie -
gać, więc zo stał tyl ko ro wer. W pierw -
szych prób nych za wo dach uczest ni -
czy łam w 2018 ro ku, w dru gich rok
póź niej na dy stan sie 1/8 IM. W tym
ro ku mia łam roz po cząć se zon prób ny
na dłuż szych dy stan sach, lecz pan de -
mia wszyst ko prze kre śli ła – opo wia -
da M. Jad czak. 
Dziew czy na jest bar dzo am bit na i bez
pro ble mu łą czy ży cie spor tow ca ze

szko łą. Na uczy ła się or ga ni zo wać swój
czas tak, aby star czy ło jej go za rów no
na tre nin gi i za wo dy, jak i na na ukę
i od po czy nek. 
Nie jed no krot nie na ła mach na szej ga -
ze ty pi sa li śmy o ko lej nych suk ce sach
Mo ni ki i po pra wia nych re kor dach ży -
cio wych. W Ple bi scy cie Spor to wiec
Ro ku 2019, któ ry zor ga ni zo wa ła na -
sza re dak cja wraz ze Sta ro stwem Po -
wia to wym w Kro to szy nie, M. Jad czak
za ję ła trze cie miej sce. Jak pod kre śla,
wszyst ko, co do tej po ry uda ło jej się
osią gnąć, jest dla niej suk ce sem, po nie -
waż na prze strze ni kil ku lat wło ży ła
w to mnó stwo pra cy. Naj bar dziej cie -

szy ła się jed nak z po stę pu o 8 mi nut
na dy stan sie 10 km pod czas bie gu
w Ostro wie Wiel ko pol skim. 
Sport jest dla Mo ni ki czymś wię cej niż
tyl ko hob by. Nie wy obra ża so bie już
bez nie go ży cia. – Sport da je mi chęć
do roz po czy na nia ko lej ne go dnia – za -
zna cza. – Da je mi moż li wość po zna -
nia no wych lu dzi, z któ ry mi mo gę
dzie lić pa sję i spo ty kać się na tre nin -
gach czy za wo dach. Bar dzo lu bię też

ry wa li za cję i ad re na li nę. Je stem z sie -
bie dum na, kie dy uda mi się sta nąć
na po dium lub usta no wić „ży ciów kę”.
Mo ni ka chce być co raz lep sza i po bi jać
re kor dy. Chcia ła by brać udział w za -
wo dach nie tyl ko w Pol sce, ale i za gra -
ni cą oraz star to wać na dłuż szych dy -
stan sach. Nie ste ty, sy tu acja epi de -
micz na w na szym kra ju za mro zi ła
wszel kie wy da rze nia spor to we. – Sta -
ram się nie re zy gno wać z tre nin gów.
Raz idę po bie gać, raz ro bię tre ning ro -
we ro wy w do mu na tre na że rze. Ćwi -
cze nia si ło we rów nież wy ko nu ję w do -
mu za po mo cą sprzę tu. Na ra zie ta kie
roz wią za nie mu si mi wy star czyć. Naj -
więk szym pro ble mem jest brak za wo -
dów, na któ rych mo gła bym się spraw -
dzić, a tak że za mknię cie ba se -
nów – stwier dza na sza roz mów czy ni. 
W jej spor to wej przy go dzie nie ba ga tel -
ną ro lę ode grał oj ciec. Z cza sem do łą -
czy ła do nich rów nież ma ma. Ra zem
tre nu ją i uczest ni czą w za wo -
dach. – Bak cy la do upra wia nia spor tu
zła pa ła ode mnie kil ka lat te mu, kie dy
sam za czą łem bie gać, aby po pra wić
swo ją kon dy cję i zrzu cić kil ka ki lo gra -
mów – mó wi Piotr Jad czak, ta ta Mo -
ni ki. – Po cząt ki by ły trud ne. Wszyst -
kie go uczy li śmy się sa mi: do bór bu -
tów, stro je, skar pe ty, su ple men ty, od -
ży wia nie itd. Po wo li za czę li śmy my -
śleć o udzia le w za wo dach bie go wych.
Pierw szym suk ce sem Mo ni ki by ło za -
ję cie pierw sze go miej sca w Pru si cach.
Ca ły czas tre no wa ła bie gi i pły wa nie.
Bra ła udział w za wo dach pły wac kich
na ba se nach oraz na wo dach otwar -

tych. Ze wzglę du na ni ski wzrost nie
by ła w sta nie osią gać jesz cze lep szych
wy ni ków w pły wa niu. Dla te go pod po -
wie dzia łem jej, że mo gła by się spraw -
dzić w tria th lo nie. Pły wać umie, bie -
gać po tra fi, a więc zo stał tyl ko ro wer.
Ku pi li śmy ro wer ko lar ski i Mo ni ka
mo gła roz po cząć przy go to wa nia
do pierw sze go tria th lo nu, któ ry od był
się w Kro śni cach w 2018 ro ku. Start
był uda ny, bo za ję ła czwar te miej sce
wśród ko biet i wy gra ła ka te go rię K17.
Rok 2020 miał być prze ło mo wy. Mo -
ni ka pla no wa ła udział w kil ku za wo -
dach ran gi kra jo wej, jed nak sy tu acja
z wi ru sem po krzy żo wa ła wszyst kie
pla ny. Cór ka bie rze udział w za wo -
dach bie go wych, pły wac kich, du ath lo -
nach i tria th lo nach. Jej tre nin gi są co -
raz cięż sze, jed ne go dnia po tra fi bie gać
i jeź dzić w do mu na sta cjo nar nym tre -
na że rze po kil ka go dzin. Do te go do -
cho dzą ćwi cze nia roz cią ga ją ce, si łow -
nia i ba sen. Trze ba jesz cze do dać, że
Mo ni ka jest w kla sie ma tu ral nej. Nie
ma więc cza su prak tycz nie na nic. Są
tyl ko na uka i sport. I tak w kół -
ko – oznaj mia P. Jad czak. 

(LE NA)
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LUDZIE Z PASJĄ

Dziewczyna, która ma sport w genach


