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DZIŚ W NU ME RZE 
� KROTOSZYN

Lions Club wspiera szpital

Czytaj na str. 3

� EDUKACJA

Mimo zakłóceń matury

odbyły się zgodnie z planem

Czytaj na str. 4

� KOŹMIN WLKP.

Prawie sto osób 

oddało krew!

Czytaj na str. 7

� KULINARIA

Gdzie można dobrze zjeść?

Czytaj na str. 8-9

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 

i URODA

Czytaj na str. 10-11

� SPORT

Znamy finalistów 

Pucharu Krotoszyna

Czytaj na str. 15

Epi de mia zwal nia, rząd zno si ko lej -
ne ogra ni cze nia. Od mi nio nej so bo ty
znów otwar te są gra ni ce na sze go
kra ju. Po ich prze kro cze niu za rów no
Po la cy, jak i in ni oby wa te le UE nie
mu szą od by wać obo wiąz ko wej kwa -
ran tan ny. Je śli cho dzi o nasz po wiat,
to w ostat nich kil ku dniach od no to -
wa no pięć no wych przy pad ków za -
ka że nia ko ro na wi ru sem. 

Przed kil ko ma dnia mi rząd zde cy do -
wał o otwar ciu gra nic. Od so bo ty, 13
czerw ca, Po la cy po po wro cie do kra ju nie
mu szą od by wać obo wiąz ko wej kwa ran -
tan ny. Rów nież oby wa te le Unii Eu ro pej -
skiej mo gą bez prze szkód wjeż dżać
do Pol ski. Od te go mo men tu służ by obec -

ne na gra ni cy pro wa dzą kon tro le wy ryw -
ko wo – tak jak przed pan de mią ko ro na -
wi ru sa.

Do 16 czerw ca prze dłu żo no z ko lei
za kaz lo tów mię dzy na ro do wych, wpro -
wa dzo ny w Pol sce w po ło wie mar ca.
Po pra wie trzech mie sią cach, od 1 czerw -
ca, przy wró co ny zo stał je dy nie kra jo wy
pa sa żer ski ruch lot ni czy.

W po nie dzia łek, 8 czerw ca, 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 -
że ni ko ro na wi ru sem są 33-let ni męż czy -
zna i dwo je dzie ci. Wszy scy prze by wa ją
w do mo wej izo la cji. Ko lej ne dwa przy -
pad ki od no to wa no w so bo tę, 13 czerw ca.
Za ka żo ne wi ru sem SARS -CoV -2 są dwie
ko bie ty w wie ku 32 i 58 lat. One tak że
prze by wa ją w do mo wej izo la cji.

Do tej po ry (stan na 15 czerw ca,
godz. 12.00) w Pol sce za ra żo nych wi ru sem
SARS -CoV -2 zo sta ło 29 788 osób, zmar -
ło 1256, a wy le czo nych jest już 14 383.
W po wie cie kro to szyń skim stwier dzo -
no 289 przy pad ków za ka że nia, zmar ły 32
oso by, a wy zdro wia ło 242. (AN KA)

PANDEMIA



Różności2 WTOREK, 16 czerwca 2020



3Aktualności

Ze wzglę du na pa nu ją cą epi de mię
Lions Club Kro to szyn nie mo że or ga -
ni zo wać im prez cha ry ta tyw nych. Ale
w tym trud nym cza sie or ga ni za cja
ta, w po czu ciu obo wiąz ku nie sie nia
po mo cy, ca ły czas wspie ra szpi tal
w wal ce z pan de mią ze środ ków
wcze śniej ze bra nych.

Do tej po ry kro to szyń ski Lions Club,
w po ro zu mie niu z dzia łem za opa trze nia
szpi ta la, za ku pił 150 li trów pły nów de -
zyn fek cyj nych do skó ry i od ka ża nia po -
wierzch ni za 3000 zł oraz prze ka -
zał 4000 zł na za kup 2 ty się cy ate sto wa -
nych ma sek ochron nych dla per so ne lu
me dycz ne go. Po nad to przy fi nan so wym
wspar ciu Okrę gu 121 Pol ska Mię dzy na -
ro do we go Sto wa rzy sze nia Klu bów Lions
za ku pio no dla szpi ta la za 1700 zł ter mo -
me try do po mia ru cie pło ty cia ła na od le -
głość.

– W ostat nich dniach ma ja, w imie -
niu Lions Club Kro to szyn, na rę ce dy rek -
to ra Krzysz to fa Ku row skie go prze ka za -
łem szpi ta lo wi sto ko szu lek dla per so ne lu
me dycz ne go – mę skich i dam skich,

w róż nych roz mia rach, z na dru kiem na -
sze go lo go. Bę dą one uży wa ne przez me -
dy ków pod odzie żą ochron ną. War tość
da ro wi zny to po nad 2000 zło -
tych – oznaj mia Ro bert Ja gła, pre zy dent
Lions Club Kro to szyn.

– Z wia do mych jed nak wzglę dów
nie mo że my pro wa dzić na szej dzia łal no -
ści w do tych cza so wej for mie po przez or -
ga ni za cję róż nych im prez, dla te go nie
prze sta nie my Pań stwa pro sić o wspar cie
fi nan so we. Jak za wsze za 100 pro cent
prze ka za nych środ ków zo sta nie za ku pio -
ny naj bar dziej po trzeb ny sprzęt, któ ry
prze ka że my szpi ta lo wi – do da je R. Ja gła.

(AN KA) 

LIONS CLUB KROTOSZYN

Systematycznie 
wspierają szpital
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W mi nio nym ty go dniu w ca łym kra ju
od by ły się ma tu ry pi sem ne. W tych
i tak już moc no stre su ją cych dniach,
znacz nie bar dziej niż w po przed nich
la tach – ze wzglę du na pa nu ją cą
pan de mię, do szły jesz cze in ne czyn -
ni ki, któ re wy wo ła ły do dat ko we, zu -
peł nie nie po trzeb ne ner wy.

Trol ling to – we dług Wi ki pe dii – an -
ty spo łecz ne za cho wa nie cha rak te ry stycz -
ne dla in ter ne to wych fo rów, dys ku syj -
nych cza tów i sie ci spo łecz no ścio wych.
Po le ga ono na za mie rzo nym wpły wa niu
na in nych użyt kow ni ków w ce lu ich
ośmie sze nia lub ob ra że nia po przez wy sy -
ła nie kon tro wer syj nych, na pa stli wych,
czę sto nie praw dzi wych prze ka zów. Trol -
lo wa nie, obok hej tu, to je den z głów nych
pro ble mów, z ja ki mi mu si mie rzyć się In -
ter net oraz je go użyt kow ni cy. Jak moż na
za uwa żyć, „trol le” swo ją dzia łal ność pro -
wa dzą głów nie na ta kich por ta lach jak Fa -
ce bo ok, In sta gram czy Twit ter. 

Ostat nie wy da rze nia po ka zu ją jed -
nak, że nie któ rym z nich naj wy raź niej
prze sta ło to wy star czać i swo ją bez myśl ną
dzia łal ność prze no szą do świa ta re al ne go,
gdzie ich wy bry ki po cią ga ją za so bą już
stra ty fi nan so we, li czo ne na wet set kach
ty sią cach zło tych. 

Te go rocz ni ma tu rzy ści mie li stre su
co nie mia ra. Jak wia do mo, przez dłu gi
czas nie wie dzie li, jak i kie dy od by wać się
bę dzie eg za min doj rza ło ści. Jak by te go by -

ło ma ło, ktoś po sta no wił za ser wo wać im
do dat ko we ne ga tyw ne „atrak cje” w tych
waż nych dniach. Do więk szo ści szkół
śred nich w Kro to szy nie do tar ły bo wiem
ma ile, któ rych głów nym ce lem by ło za -
kłó ce nie prze bie gu ma tur. 

Mie li śmy z tym już do czy nie nia
w ze szłym ro ku, ale tym ra zem au tor / au -
to rzy tych ma ili po szedł / po szli krok da lej
i po za in for ma cja mi o pod ło że niu bom by
do szkół do cie ra ły wia do mo ści o nie bez -
piecz nych środ kach tru ją cych, któ re rze -
ko mo znaj du ją się na te re nie pla ców ki,
a tak że fa ke new sy od „mi ni ster stwa zdro -
wia” o od wo ła niu ma tur czy ostrze że nia
przed no wym ogni skiem CO VID -19.
W jed nym przy pad ku spraw ca pod szył się
pod „do świad czo ne go” gwał ci cie la i za gro -
ził, że mo że dojść do nie cnych czy nów
na ma tu rzyst kach. 

Na szczę ście na na szym te re nie oby ło
się bez nie po trzeb nej pa ni ki i sy tu ację
szyb ko opa no wa no. Jak po wie dział Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie, i szko ły,
i po li cja – wy cią ga jąc wnio ski z ro -
ku 2019 – by ły przy go to wa ne na po dob -
ne zda rze nia i po zo sta wa ły ze so bą w sta -
łym kon tak cie. To po zwo li ło na szyb ką
i – co waż niej sze – sku tecz ną in ter wen cję
po li cjan tów, dzię ki cze mu uda ło się ura to -
wać te go rocz ne ma tu ry, któ re w każ dej
z na szych szkół od by ły się zgod nie z pla -
nem. 

(MIK)

MATURY

„Bombowy” egzamin dojrzałości...
Dru ga par tia lap to pów tra fi ła
do szkół pod sta wo wych w Roz dra że -
wie i No wej Wsi. Tym ra zem na za -
kup sprzę tu gmi na po zy ska ła grant
w wy so ko ści 55 ty się cy zło tych.

5 czerw ca wójt Ma riusz Dy mar ski
i Hen ryk Jan kow ski – kie row nik Gmin -
ne go Ze spo łu Szkół i Przed szko li – prze -
ka za li dy rek to rom pla có wek w Roz dra że -
wie i No wej Wsi łącz nie 23 lap to py.

Sprzęt 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.

Tak więc gmi na po raz dru gi uzy ska ła
do fi nan so wa nie na za kup lap to pów.
Szko ły udo stęp nią sprzęt naj bar dziej po -
trze bu ją cym uczniom z te re nu gmi ny.
Przy po mnij my, że w ra mach pierw szej
wer sji pro gra mu „Zdal na Szko ła” Roz dra -
żew otrzy mał 59 800 zł, za co za ku pio -
no 26 lap to pów.

(AN KA)

ROZDRAŻEW

Kolejne laptopy dla uczniów
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W pre sti żo wym kon kur sie wy bie ra -
ne i na gra dza ne są jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial ne go, któ re w spo sób
naj bar dziej efek tyw ny re ali zu ją
w swo ich spo łecz no ściach za da nia
zwią za ne z pro mo cją za cho wań
proz dro wot nych, edu ka cją zdro wot -
ną i pro fi lak ty ką wy bra nych cho rób.
Na gro dy „Zdro wy Sa mo rząd” przy -
zna wa ne są w trzech ka te go riach:
Zdro wa Gmi na, Zdro wy Po wiat,
Zdro we Wo je wódz two.

Ini cja ty wa jak co ro ku spo tka ła się
z du żym za in te re so wa niem. Wo je wódz -
twa, po wia ty i gmi ny zgło si ły do trze ciej
edy cji 135 pro gra mów zdro wot nych, spo -
śród któ rych wy bra no 30 no mi no wa nych
sa mo rzą dów, w tym Urząd Mar szał kow -
ski Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go. 

War to wspo mnieć, że w 2019 ro ku
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Wiel -
ko pol skie go otrzy mał sta tu et kę „Zdro wy
Sa mo rząd” w ka te go rii Zdro we Wo je wódz -
two za Wiel ko pol ski Pro gram Pro fi lak tycz -
ny w za kre sie on ko lo gii dzie cię cej.

Pod czas ga li w Ka to wi cach na gro dę
ode bra ła Ma rze na Wo dziń ska, któ ra pod -
kre śli ła ro lę współ pra cy w za kre sie pro wa -
dze nia dzia łań ma ją cych na ce lu po pra wę
zdro wia miesz kań ców Wiel ko pol ski,
dzię ku jąc wszyst kim za an ga żo wa nym

w ich re ali za cję. Wy róż nie nie by ło po -
twier dze niem ra cjo nal nie pla no wa nej po -
li ty ki zdro wot nej i bodź cem do dal szej
pra cy w ob sza rze zdro wia pu blicz ne go

w Wiel ko pol sce. Emi sja bę dzie do stęp na
na por ta lach: www.ry nekz dro wia.pl
i por tal sa mo rza do wy. pl. Za pra sza my.

(RED) 

WIELKOPOLSKA

Gala V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online
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KOBYLIN

Śmieci po libacjach
alkoholowych

Na te re nie sta dio nu w Ko by li nie
ktoś, naj pew niej gru pa osób, po sta -
no wił urzą dzić śmie cio wi sko. Po roz -
rzu ca ne bu tel ki, dzie siąt ki pe tów,
opa ko wa nia po je dze niu – to wszyst -
ko moż na by ło zna leźć na obiek cie.

Obu rze nia nie kry je bur mistrz Ko by li -
na. – Sło wo „znie sma czo ny” jest zbyt de li -
kat ne na okre śle nie uczuć, ja kie mia łem
po wi zy cie na obiek cie. Wszel kie śmie ci by -
ły po zo sta wio ne do słow nie wszę dzie. Jak by
ktoś opróż nił śmie ciar kę. Naj bar dziej bo li
to, że wiem, iż zro bi li to na si miesz kań cy, bo
prze cież nikt ob cy na sta dion w Ko by li nie
nie przy jeż dża – oznaj mia To masz Le siń ski. 

Ro dzaj śmie ci wska zu je na to, iż
na te re nie sta dio nu urzą dza no so bie li -
ba cje al ko ho lo we. Miej sco we wła dze za -
sta na wia ją się, jak po ra dzić so bie z tym
pro ble mem. Jak by te go by ło ma ło, od -
no to wa no też akt wan da li zmu. Pod pa -
lo ne bo wiem zo sta ły sie dzi ska na try bu -
nach. 

Być mo że na sta dio nie zo sta nie za in -
sta lo wa ny mo ni to ring i oso by po zo sta wia -
ją ce śmie ci bę dą pła ci ły za ich sprzą ta nie
oraz za na pra wy. Moż na też cał ko wi cie za -
mknąć obiekt i otwie rać tyl ko na im pre zy.
Tak czy owak ja kieś dzia ła nia za po bie gaw -
cze trze ba przed się wziąć. 

OPRAC. (AN KA)

Nie daw no po now nie otwar te zo sta ły
pla ce za baw, si łow nie ze wnętrz ne
oraz in ne miej skie te re ny re kre acyj -
ne. Wszy scy ko rzy sta ją cy z tych
miejsc mu szą jed nak pa mię tać
o sto so wa niu się do za le ceń. 

Na ten mo ment w na szym po wie cie
sy tu acja epi de micz na zda je się być w mia -
rę opa no wa na, cze go do wo dzi fakt, iż no -
we za cho ro wa nia na CO VID -19 od no to -
wu je się już spo ra dycz nie. Ta ka sy tu acja,
w po łą cze niu ze zno sze niem roz ma itych
re stryk cji, skut ku je co raz więk szą licz bą
spa ce ro wi czów, ro we rzy stów, ro dzi ców
z dzieć mi. Po dłu gim okre sie ogra ni czeń
każ dy chce te raz jak naj wię cej cza su spę -
dzać na świe żym po wie trzu, tym bar dziej
że po go da te mu sprzy ja i wy da je się, że
w koń cu na de szły cie płe dni. 

Pla ce za baw po wo li za peł nia ją się
dzieć mi, choć, jak za uwa ża ją nie któ rzy
z miesz kań ców, ba wią cych się jest mniej
ani że li w ana lo gicz nym okre sie ubie głe go
ro ku. Moż na to wy tłu ma czyć za pew ne
oba wą przed za ra że niem ko ro na wi ru sem.
Są i ta cy, któ rzy uwa ża ją, że wpływ na to
ma tzw. zdal ne na ucza nie, za bie ra ją ce
dzie ciom i mło dzie ży bar dzo du żo cza su. 

Je śli pla nu je my wy brać się z dziec -
kiem czy dzieć mi na plac za baw, po win ni -

śmy pa mię tać o tym, że mi mo znie sie nia
ob ostrzeń na dal mu si my – dla bez pie -
czeń stwa i wła sne go, i in nych – prze strze -
gać ry go rów sa ni tar nych, za le ca nych przez
lo kal ne wła dze. Do ty czy to tak że si łow ni
ze wnętrz nych oraz in nych te re nów re kre -
acyj nych, ad mi ni stro wa nych przez gmi nę. 

We dle ko mu ni ka tu Urzę du Miej -
skie go w Kro to szy nie po win ni śmy za tem
sto so wać we wła snym za kre sie pły ny de -
zyn fe ku ją ce, wy bie rać się w wy mie nio ne
wy żej miej sca w to wa rzy stwie osób, z któ -
ry mi prze by wa my na co dzień, za cho wać

bez piecz ny dy stans, jak rów nież sto so wać
się do ko mu ni ka tów władz i służb sa ni -
tar nych. Po nad to opie ku no wie dzie ci ko -
rzy sta ją cych z urzą dzeń na pla cach za baw
po win ni mieć ma secz ki. 

Za chę ca my więc do po stę po wa nia
zgod nie z po wyż szy mi wy tycz ny mi, gdyż
mo że nas to uchro nić przed nie chcia ny -
mi kom pli ka cja mi zdro wot ny mi, zwłasz -
cza w okre sie let nim, kie dy kon takt z in -
ny mi oso ba mi jest na der czę sty. 

Zgod nie z za pew nie nia mi Wy dzia łu
Go spo dar ki Ko mu nal nej, Ochro ny Śro -
do wi ska i Rol nic twa Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie, na chwi lę obec ną od 4
czerw ca re gu lar nie de zyn fe ko wa ne są 63
miej sca prze zna czo ne do re kre acji – pla -
ce za baw, si łow nie ze wnętrz ne czy bo -
iska. Po twier dza ją to ro dzi ce i opie ku no -
wie dzie ci ba wią cych się na pla cach za -
baw, któ rzy zwra ca ją uwa gę, że miejsca te
są bar dzo za dba ne i czy ste. Tak sy tu acja
wy glą da przy naj mniej w cen trum mia sta
czy w oko li cach więk szych osie dli. Nie co
go rzej jest jed nak na te re nach o mniej -
szym za gęsz cze niu lud no ści, jak choć by
na pla cu za baw przy uli cy Ko piecz ki,
gdzie do nie daw na pa no wał spo ry ba ła -
gan, z któ rym ak tyw nie wal czy li głów nie
oko licz ni miesz kań cy.

(MIK)

KROTOSZYN

Sprawdzamy sytuację na placach zabaw
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Na te re nie wszyst kich od dzia łów
SPZOZ w Kro to szy nie od lu te go obo -
wią zu je cał ko wi ty za kaz od wie dzin
cho rych, co jest spo wo do wa ne oczy -
wi ście pan de mią ko ro na wi ru sa. Ro -
dzi ny i oso by naj bliż sze mo gą je dy -
nie po dać pa cjen tom, po przez per -
so nel me dycz ny, naj po trzeb niej sze
i nie zbęd ne rze czy oso bi ste w mi ni -
mal nej ilo ści oraz bu tel ko wa ną wo -
dę lub na po je.

– Pro si my je przy no sić w re kla mów -
kach. Pro si my tak że nie po da wać pa cjen -
tom rze czy war to ścio wych. Szpi tal nie
po no si od po wie dzial no ści w przy pad ku
ich za gi nię cia – na pi sa no w ko mu ni ka cie
SPZOZ w Kro to szy nie.

Rze czy, któ re chce my prze ka zać cho -
rym, mo gą zo stać przy nie sio ne przez jed -
ną oso bę w go dzi nach 12.00-13.00
oraz 16.00-17.00. Ich od biór ma miej sce
przed wej ściem na Izbę Przy jęć.

Na dal wszyst kie oso by prze by wa ją -
ce na te re nie szpi ta la obo wią zu je no sze -
nie ma se czek i za cho wa nie dwu me tro -
we go dy stan su. – Zwra ca my rów nież
uwa gę, by cho rzy ho spi ta li zo wa ni
na od dzia łach chi rur gicz nym i we -
wnętrz nym po sia da li: mi ni mal ną ilość
rze czy, któ rą bę dzie moż na spa ko wać
do jed nej ma łej tor by/re kla mów ki; obu -
wie do mo we – kap cie, wy ko na ne z ma -
te ria łu, któ ry pod dać moż na de zyn fek -
cji (gu ma, pla stik); te le fon ko mór ko wy
z ła do war ką. W przy pad ku osób cho -
rych na cu krzy cę pro si my pa mię tać
o za bra niu in dy wi du al ne go glu ko me tru
i pe na do po da wa nia in su li ny – czy ta -
my w ko mu ni ka cie. 

Je śli zaś cho dzi o cho rych le czo nych
na Od dzia le Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej
Te ra pii, to po win ni oni mieć wła sne: na -
wil ża ne chu s tecz ki hi gie nicz ne, bal sam
do cia ła i przy bo ry do go le nia.

(AN KA)

Suk nia ślub na jest jed ną z naj waż niej -
szych rze czy dla każ dej pan ny mło dej.
Któ ra z pań nie ma rzy ła o pięk nej kre -
acji, bę dąc ma łą dziew czyn ką? Po we -
se lu mu si my jed nak zde cy do wać, czy
zo sta wia my ją, czy też sprze da je my. Ale
przede wszyst kim trze ba za jąć się jej
wy czysz cze niem.

Suk nia ślub na to szcze gól ny strój,
a przede wszyst kim sym bol dnia, któ ry ma
być naj wspa nial szy w ży ciu. Kre acja ma być
pięk na, bo wła śnie tak chce się czuć każ da
pan na mło da. Nie za leż nie od te go, czy su -
kien ka jest ku pio na, odzie dzi czo na czy wy -
po ży czo na – ma być ide al na. Po we se lu i se sji
zdję cio wej każ da ko bie ta sta wia przed so bą
py ta nie: co da lej z su kien ką?

Oczy wi ście naj czę ściej suk nie ślub ne się
sprze da je. Roz wią zu je to nie tyl ko pro blem bra -
ku miej sca wsza fie, ale też od zy ska ne pie nią dze
wspo mo gą nasz nad szarp nię ty we se lem bu -
dżet, a i in na ko bie ta bę dzie mo gła ta niej ku pić

swo ją wy ma rzo ną suk nię. Nie jest to jed nak ta -
kie pro ste i cza sem sprze daż na szej kre acji roz -
cią ga się bar dzo wcza sie. In ne zpań prze ra bia ją
suk nię ślub ną na strój wie czo ro wy, o ile jest to
oczy wi ście moż li we. Z ko lei nie któ re ko bie ty
zo sta wia ją su kien kę ja ko pa miąt kę swo je go ślu -
bu, aby mo gły w przy szło ści po ka zać ją swo im
dzie ciom i wnu kom.

Za nim po dej mie my osta tecz ną de cy zję,
przede wszyst kim mu si my się za jąć czysz cze -
niem suk ni. Oczy wi ście mo że my zro bić to
sa mi. Jed nak jest to nie zwy kle trud ne i mo że
nie przy nieść ocze ki wa nych efek tów. Zde cy -
do wa nie lep szym roz wią za niem bę dzie od -
da nie suk ni w rę ce pro fe sjo na li stów. Eko lo -
gicz na Pral nia La gu na mo że się tym za jąć. Za -
ło ga pral ni zaj mie się na wet naj bar dziej zdo -
bio ny mi suk nia mi, do każ dej z nich po dej -
dzie ze szcze gól ną dba ło ścią. In dy wi du al ne
po dej ście do każ dej kre acji skut ku je tym, że
każ da świe żo upie czo na żo na bę dzie mo gła
z po wro tem cie szyć się swo ją suk nią. (LE NA)

FOT. WWW.KOZMINWLKP.PL

Do bie gła koń ca prze bu do wa uli cy Ko ściel -
nej w Koź mi nie Wiel ko pol skim. W związ -

ku z tym od 15 czerw ca zo sta ła tam przy -
wró co na stre fa płat ne go par ko wa nia.

Przy po mnij my, że w kwiet niu roz -
po czął się ostat ni etap mo der ni za cji uli -
cy Ko ściel nej. Za kres prac obej mo wał
wy mia nę na wierzch ni z as fal to wej
na kost kę bru ko wą, sty li zo wa ną na sta -
ro bruk, na ca łej dłu go ści uli cy, tj.
na oko ło 260 me trach. Prze bu do wa no
tak że chod ni ki i zjaz dy na po se sje. No -
we cią gi pie sze są zbu do wa ne z du żych
płyt chod ni ko wych, po łą czo nych z ele -
men ta mi gra ni to wy mi. 

Or ga ni za cja ru chu na ul. Ko ściel nej
nie zmie ni ła się, za cho wa ne zo sta ły tak że
miej sca par kin go we. Koszt in we sty cji wy -
niósł oko ło 480 tys. zł.

(AN KA)

SZPITAL

Zakaz odwiedzin pacjentów
wciąż obowiązuje

PRALNIA LAGUNA

Jak przywrócić świetność ślubnej kreacji?

KOŹMIN WLKP.

Ulica Kościelna po przebudowie
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7 czerw ca w Koź mi nie Wlkp. prze -
pro wa dzo no XXIII ak cję po bo ru krwi.
Or ga ni za to rem przed się wzię cia był
miej sco wy Klub Ho no ro wych Daw -
ców Krwi.

Do zbiór ki za re je stro wa ło się 116
daw ców, a po ba da niach per so nel me -
dycz ny za kwa li fi ko wał do od da na
krwi 97 osób. W su mie uda ło się ze -
brać 43,650 l ży cio daj ne go pły nu.

Do tej pięk nej ak cji przy łą czy li się
dru ho wie z OSP w Koź mi nie Wlkp.,
Czar nym Sa dzie, Ka nie wie, Wał ko wie
i Or li, koź miń scy har ce rze oraz przed sta -
wi ciel koź miń skie go ko mi sa ria tu po li cji.

– Je stem szczę śli wy i dum ny z daw -
ców, któ rzy od po wie dzie li na apel i po -
dzie li li się cząst ką sie bie. Nie moż li we sta -
ło się re al ne i praw dzi we. Dzię ku ję z ca łe -
go ser ca wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do ko lej nej re kor do wej ak cji, mi mo bar -
dzo trud ne go dla nas wszyst kich okre su
pan de mii – pod su mo wał Wie sław Głu -
szek, pre zes koź miń skie go KHDK. 

W roz pro pa go wa nie ak cji za an ga żo -
wa li się ka pła ni pa ra fii w Koź mi nie
Wlkp., Mo kro no sie, Bo rzę cicz kach i Wał -
ko wie. Po nad to w or ga ni za cji jak za wsze
po moc na by ła ob słu ga Klu bu Se nio ra
i człon ko wie Za rzą du KHDK PCK oraz

dru ho wie z OSP Koź min Wlkp. i miej sco -
wi har ce rze. 

Dzię ki hoj no ści spon so rów wszy scy
daw cy otrzy ma li upo min ki. Ich fun da to -
ra mi by li Urząd Mia sta i Gmi ny w Koź -
mi nie Wlkp.; Li dia i Zbi gniew Kwa śni ko -
wie; HEN MAR CA BINS – Hen ryk Sta -
wo wy; Ośro dek Do sko na le nia Za wo do -
we go – Sta ni sław Pa te rek; LE GE Sp. z o.
o. Le szek Spru ta; Au to -Koź min Bar tosz
Kost ka No wa Ob ra; Bru kar stwo i Han del
Wło dzi mierz Ka sprzak; RSP „Przy szłość”
Sta ra Ob ra; GMW Sp. z o. o. Woj ciech
Gór ski; PHU Emi lia Sier szul ska; Sta ro -
stwo Po wia to we w Kro to szy nie; PPUH

PRO -MET – H. Ko bu siń ski i Wspól ni cy;
Cu kier nia „Słod ka Dziur ka”; Woj ciech
Czaj ka Grę bów; Cen trum Elek tro ener ge -
tycz ne – Ar tur Min ta; PHU Ro bert Ku -
bac ki; GOS Koź min Wlkp.; CSiR Wod -
nik w Kro to szy nie; Ire na Ko nar czak -Bo ja -
nek – rad na Ra dy Miej skiej w Koź mi nie
Wlkp.; PPHU Zbi gniew Szysz ka; AU TO -
ZBYT – Kry sty na Wu jec; UL TRA MYT
Je rzy Czaj ka; DO MPOL Mo ni ka Ko wal -
czyk; PHU NA GLAK – Woj ciech Na -
glak; BO WIT – Ma te usz Bolt; Da riusz
Pra czyk Koź min Wlkp.; MAX -GUM To -
masz Szysz ka.

OPRAC. (AN KA)

7Na Bieżąco

KOŹMIN WLKP.

Prawie sto osób oddało krew!
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Pau la od naj młod szych lat uwiel -
bia ła zwie rzę ta. Jak sa ma mó wi, nie
waż ne, czy by ła to ku ra, czy pies, kot
czy ża ba, lu bi ła wszyst kie bez wy jąt -
ku. Jed nak to ko nie za wsze by ły
na pierw szym miej scu. – Mo ja przy -
go da z ty mi wspa nia ły mi zwie rzę ta -
mi już na po waż nie za czę ła się mniej
wię cej, kie dy mia łam osiem
lat – wspo mi na P. To rzec ka. – Wte -
dy po raz pierw szy ro dzi ce za wieź li
mnie na lek cję jaz dy kon nej. Na mo -
je szczę ście nie mu sia łam ich dłu go
prze ko ny wać. Prze waż nie każ da
przy go da mło de go jeźdź ca za czy na
się od jaz dy na ma łym ko cy ku. Ze
mną by ło ina czej, od ra zu do sta łam
wspa nia łą ka rą klacz o imie niu Sa -
cha ry na, któ ra na tam ten czas by ła
ode mnie ze dwa ra zy więk sza. By ła
wspa nia ła, spo koj na, z du żym do -
świad cze niem, ide al ny koń do roz -
po czę cia na uki jaz dy. To dzię ki niej
ko nie sta ły się ca łym mo im ży ciem.
Już wte dy wie dzia łam, że w przy -
szło ści bę dę wy ko ny wać pra cę, dzię -
ki któ rej bę dę mo gła być w cią głym
kon tak cie z ty mi wspa nia ły mi zwie -
rzę ta mi – stwier dza mi ło śnicz ka
zwie rząt. 

Dla wie lu osób suk ce sa mi są star -
ty w za wo dach, miej sca na po dium,
me da le i pu cha ry. Pau la ma na to zu -
peł nie in ne spoj rze nie. Dla niej naj -
waż niej sza jest moż li wość pra cy ze
zwie rzę ta mi. – Po ję cie suk ce su za le -
ży od punk tu wi dze nia – pod kre -
śla. – Ja ni gdy nie czu łam po trze by
uczest ni czyć w ja kich kol wiek za wo -
dach jeź dziec kich. W za sa dzie w cią -
gu ca łe go mo je go ży cia nie by łam
na ani jed nych za wo dach w ro li za -
wod nicz ki. Dla mnie osią gnię ciem

jest pra ca w zgo dzie z na tu rą ko ni,
w har mo nii i z obu stron nym zro zu -
mie niem. Wie le osób, na wet ko nia -
rzy, nie zda je so bie spra wy, ja kie to
de li kat ne zwie rzę ta i jak trud no jest
pra co wać z koń mi w ta ki spo sób, aby
by ło to zgod ne z ich na tu rą – wy ja -
śnia Pau la. 

Po dob nie jak więk szość ko nia rzy
P. To rzec ka uwa ża, że jeź dziec two to
nie tyl ko zwy kły sport. Kon takt ze
zwie rzę ciem, więź, któ ra ro dzi się
mię dzy ko niem a jeźdź cem po wo du -
je, że pa sja sta je się ca łym ży ciem czło -
wie ka. Tak też jest w przy pad ku na -
szej roz mów czy ni. 

– Jeź dziec two jest bar dzo spe cy -
ficz ne – tłu ma czy. – Dla więk szo ści
z nas ko nie są człon ka mi ro dzi ny. Po -
tra fi my po świę cić tym zwie rzę tom
ca ły swój czas i uwa gę. To nie jest tak,
że przy cho dzi się do staj ni, wsia da
na koń ski grzbiet na go dzi nę i wra ca
do do mu. Tak na praw dę w pra cy
z koń mi jaz da to uła mek ca ło kształ -
tu. Zda rza ło się tak, że zni ka łam
w staj ni na ca ły dzień i nie po jeź dzi -
łam na wet pięt na ście mi nut, ale i to
spra wia ło mi wiel ką przy jem ność. Sa -
mo by cie i ob co wa nie z koń mi jest
dla mnie czymś wspa nia łym – mó wi
P. To rzec ka. 

Pa sja z dzie ciń stwa prze ło ży ła się
na przy szłość i ży cie za wo do we
dziew czy ny. Pau la zo sta ła bo wiem fi -
zjo te ra peut ką ko ni. – W Pol sce mój
za wód nie jest jesz cze tak po wszech -
ny. Uwa żam jed nak, że koń scy fi zjo -
te ra peu ci są tak sa mo waż ni jak we te -
ry na rze. Pa trząc na ko nia, wi dzi my
spor tow ca. Tak na praw dę każ dy koń
jest wła śnie spor tow cem, nie tyl ko te,
któ re star tu ją w za wo dach, ale rów -
nież te, któ re cią gną brycz ki, pra cu ją
w szkół kach jeź dziec kich czy na wet
kla cze ho dow la ne. Je śli czło wie ko wi
zda rzy się ja kaś kon tu zja, naj pierw
idzie do le ka rza, któ ry – w za leż no ści
od ro dza ju uszko dze nia – wy le czy je,
a póź niej, aby po wró cić do kon dy cji
sprzed zda rze nia, kie ru je pa cjen ta

na re ha bi li ta cję do fi zjo te ra peu ty.
Dla cze go więc na sze ko nie, w ogó le
wszyst kie zwie rzę ta, nie są trak to wa -
ne w po dob ny spo sób? To nie są ma -
szy ny, też ma ją ko ści, mię śnie, sta wy,

ścię gna itd. W po dob ny spo sób się
kon tu zju ją. Dla cze go więc, je śli koń
się ska le czy, zła mie no gę, na cią gnie
mię sień itp., ma do stęp je dy nie
do we te ry na rza, któ ry za goi ra nę, da
za strzyk i uśmie rzy ból? Że by wró cić

do kon dy cji sprzed wy pad ku, ko -
niecz na jest od po wied nia re ha bi li ta -
cja. Za wo do wi spor tow cy bar dzo czę -
sto ko rzy sta ją z usług fi zjo te ra peu -
tów, po nie waż w związ ku z wy ko ny -
wa nym za wo dem ich mię śnie spi na ją
się, np. przez wy stę pu ją ce prze cią że -
nia. Po przez do bra nie od po wied nie -
go ma sa żu ta kie spię cia są usu wa ne
i or ga nizm jest w sta nie da wać z sie -
bie sto pro cent. To sa mo do ty czy ko -
ni. Każ dy koń pra cu ją cy, na wet ta ki,
któ ry cho dzi pod sio dłem na lek kie
spa cer ki do la su, po trze bu je wła śnie
ma sa żu. Mam na dzie ję, że lu dzie za -
czną do strze gać, jak waż ny za wód
wy ko nu ją koń scy fi zjo te ra peu -
ci – ob ja śnia Pau la. 

Za py ta na o swo ją przy szłość, bez
wa ha nia od po wia da, że na pew no
chce pra co wać w swo im za wo dzie.
Czu je się w tym bar dzo do brze i da je
jej to ogrom ną sa tys fak cję. – To wspa -
nia łe uczu cie, kie dy przy cho dzę
do ko nia i już po jed nym ma sa żu wi -
dzę wiel ką ulgę, po nie waż nie raz,
po la tach pra cy w bó lu i spię ciu,
w koń cu przy szedł czas, kie dy mo że
po ru szać się bez żad nych prze szkód.
To na praw dę po ma ga! Ko nie bę dą
za to wdzięcz ne swo im wła ści cie lom,
a ich współ pra ca bę dzie od te go cza su

jesz cze przy jem niej sza. Oczy wi ście
nie mam za mia ru stać w miej scu,
w pla nach mam roz wi nąć swo ją ofer -
tę o prze róż ne tech ni ki po mo cy fi zjo -
te ra peu tycz nej – oznaj mia Pau la To -
rzec ka. (LE NA)

PASJE

Konie też potrzebują fizjoterapii
Paula Torzecka rozpoczęła swoją przygodę z końmi wiele lat temu. Jej hobby zamieniło się w pracę, która przynosi mnóstwo satysfakcji. 
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Z oka zji stu le cia uro dzin Ka ro la Woj -
ty ły Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
w ma ju ogło sił kon kurs mul ti me dial -
ny „Na ucza nie świę te go Ja na Paw -
ła II do mło dzie ży”.

Uczest ni cy mie li do wy ko rzy sta nia
wska za ne stro ny in ter ne to we, któ re sta no -
wią swo istą ba zę da nych. Do 5 czerw ca
wpły nę ło do huf ca sie dem prac. 

Ko mi sja kon kur so wa za naj lep szą
pre zen ta cję uzna ła tę, któ rą wy ko na ła Na -
ta lia Ste fań ska – uczen ni ca kla sy I Bran żo -
wej Szko ły I stop nia „Fa cho wiec” w Kro to -
szy nie. Pra ca lau re at ki zda niem ko mi sji
uka za ła na ucza nie św. Ja na Paw ła II naj -
bar dziej prze kro jo wo. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Konkurs multimedialny

Se zon grzew czy się za koń czył, ale
czad ca ły czas da je o so bie znać. Po -
twier dza ją to nie daw ne in ter wen cje
stra ża ków zwią za ne z wy stę po wa -
niem tlen ku wę gla w bu dyn kach
wie lo ro dzin nych na te re nie Koź mi na
Wlkp. i Kro to szy na. Na szczę ście
w obu przy pad kach spraw ny czuj nik
uchro nił miesz kań ców.

Pierw sze zda rze nie mia ło miej sce 10
czerw ca. W bu dyn ku wie lo ro dzin nym
na uli cy Jó ze fa Za wadz kie go w Koź mi nie
Wlkp. czuj nik tlen ku wę gla za alar mo wał
miesz kań ców o za gro że niu. Po dob nie by -
ło trzy dni póź niej na osie dlu Si kor skie go
w Kro to szy nie. 

W obu przy pad kach urzą dze nia po -
mia ro we znaj du ją ce się na wy po sa że niu
stra ży po żar nej po twier dzi ły wy stę po wa -
nie tlen ku wę gla w po miesz cze niach
miesz kal nych, dla te go śmia ło moż na

stwier dzić, że nie wiel ka in we sty cja we
wła sne bez pie czeń stwo zwró ci ła się z na -
wiąz ką. – Cie szy to, że świa do mość spo -
łe czeń stwa ro śnie i co rocz ne ak cje pre -
wen cyj ne stra ży po żar nej przy no szą efek -
ty. Każ de ko lej ne zda rze nie, w któ rym ni -
ko mu nic się nie sta ło, to suk ces nas
wszyst kich – ko men tu je st. asp. Ma te usz
Dy mar ski z KP PSP w Kro to szy nie.

Pa mię taj my jed nak, że za gro że nia
zwią za ne z tlen kiem wę gla to wa rzy szą

nam ca ły rok. – Niech za koń czo ny se zon
grzew czy nie uśpi na szej czuj no ści. Na sze
bez pie czeń stwo za le ży w du żej mie rze
od nas sa mych, wy star czy pa mię tać
o pod sta wo wych za sa dach eks plo ata cji
urzą dzeń grzew czych i re gu lar nie pod da -
wać prze glą dom prze wo dy spa li no we
i wen ty la cyj ne – do da je M. Dy mar ski.
Przed sta wio ne wy żej przy kła dy do wo -
dzą, że czuj nik tlen ku wę gla ra tu je ży cie!

(AN KA) 

BEZPIECZEŃSTWO

Tlenek węgla groźny nie tylko zimą
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Zna my fi na li stów Pu cha ru Kro to szy -
na Play are ny. W po je dyn kach
ćwierć fi na ło wych i pół fi na ło wych
emo cji na bo iskach nie bra ko wa ło.
W de cy du ją cej kon fron ta cji zmie rzą
się Pan com Zdu ny i A Se ree Tee.

W ćwierć fi na łach naj cie ka wiej za po -
wia da ła się kon fron ta cja czo ło wych dru -
żyn kro to szyń skiej Play are ny – Pan co mu
Zdu ny i Żu brów. Na po cząt ku gra by ła
wy rów na na, ale w mo men cie obro ny rzu -
tu kar ne go bram karz Żu brów do znał kon -
tu zji. W re zul ta cie te go zda rze nia ry wa le
z każ dą mi nu tą gry po więk sza li prze wa gę.
Osta tecz nie Pan com wy grał 11: 2, a trzy
ra zy do siat ki tra fił Fi lip Ka szub.

Do pół fi na łu awan so wa ła eki pa
MTV Roz dra żew, ogry wa jąc 7: 2 Dre am
Te am CF. Po dwa ra zy na li stę strzel ców
wpi sy wa li się Fa bian Wo siek, Bar tosz An -
drze jew ski i Da mian Styś. 

Strze lec ki po pis dał ze spół A Se ree
Tee, gro miąc Gu an ta na me rę aż 18: 3. 12
go la mi po dzie li li się Da wid Przy by szew -
ski i Ka rol Kry stek, a hat tric kiem po pi sał
się Piotr Fa biś. 

Naj bar dziej wy rów na ny był po je dy -
nek BNOT z Igloo. Ci pierw si wy szli
na pro wa dze nie, a do pie ro po zmia nie
stron Prze my sław Skow roń ski do pro wa -
dził do wy rów na nia. W re gu la mi no wym
cza sie był re mis. W do gryw ce wię cej sił
za cho wa li gra cze Igloo i to oni zwy cię ży -
li 3: 1. 

W pół fi na łach Pan com nie dał szans
eki pie Igloo, zwy cię ża jąc 8: 2, a eki pa
A Se ree Tee roz bi ła 17: 4 MTV Roz dra -
żew. Fi nał za po wia da się więc pa sjo nu ją -
co.

(LE NA)

Krzysz tof We wiór tre no wał se nior -
ską dru ży nę kro to szyń skiej Astry
od 2018 ro ku. Te raz jed nak pod jął
de cy zję o za koń cze niu współ pra cy
z klu bem. Astra szu ka więc no we go
szko le niow ca.

K. We wiór pro wa dził dru ży nę se nio -
rów przez dwa la ta. War to wspo mnieć, że
przy był do Kro to szy na już w 1996 ro ku,
kie dy Astra awan so wa ła do III li gi. Był jej
pił ka rzem przez trzy se zo ny. Po now nie
przy wdział bar wy klu bo we w run dzie
wio sen nej se zo nu 2003/2004. W cza sie
dru giej, trwa ją cej pół to ra ro ku przy go dy
z kro to szyń skim klu bem był na wet gra ją -
cym tre ne rem. Je go pił kar skie do świad -
cze nie jest bar dzo bo ga te. 

Ja ko szko le nio wiec oprócz Astry Kro -
to szyn pro wa dził Cen trę Ostrów Wlkp.,
LKS Go łu chów, KKS Ka lisz i Odo la no vię
Odo la nów. Po sia da upraw nie nia UEFA
A, a za tem mo że pra co wać z dru ży na -
mi III -li go wy mi. 

Nie spo dzie wa nie kro to szyń ski klub
po in for mo wał o za koń cze niu współ pra cy
z K. We wió rem. – To by ła wspól na de cy -
zja tre ne ra i za rzą du klu bu. Bę dzie my te -
raz szu kać no we go szko le niow ca. Wia do -
mo jed nak, że na sze środ ki na ten cel zo -
sta ły ogra ni czo ne przez pan de mię, ale

ma my na dzie ję, że się uda zna leźć od po -
wied nią oso bę na to miej sce na run dę je -
sien ną, o ile zo sta nie ro ze gra na. Chciał -
bym bar dzo po dzię ko wać Krzysz to fo wi
We wió ro wi za te la ta współ pra cy i za to,
cze go do ko nał z dru ży ną. Nie ste ty, tak
już cza sem jest, że trze ba się roz stać. Ale
roz sta je my się w do brych sto sun -
kach – sko men to wał Ma riusz Ra taj czak,
pre zes Astry. 

(LE NA)

15Sport

PIŁKA NOŻNA

Pancom i AST powalczą o puchar!
PIŁKA NOŻNA

Astra rozstała się z trenerem
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W so bo tę w re stau ra cji Iskra od by ło
się otwar te spo tka nie z mi ni ster ro -
dzi ny, pra cy i po li ty ki spo łecz nej
Mar le ną Ma ląg oraz po słem To ma -
szem Ław ni cza kiem. Głów nym te -
ma tem by ła trwa ją ca kam pa nia pre -
zy denc ka. 

Otrzy maw szy bu kiet kwia tów wraz
z po dzię ko wa nia mi od ko by liń skich i kro -

to szyń skich ro dzin za stęp czych, Mar le na
Ma ląg pod kre śli ła fun da men tal ną ro lę ro -
dzi ny oraz wspar cia, ja kie pol skie ro dzi ny
otrzy ma ły w ostat nich kil ku la tach. – Sta -
ra my się bar dziej za uwa żyć ro dzi ny i je
wspie rać – stwier dzi ła mi ni ster w rzą dzie
Pra wa i Spra wie dli wo ści. 

Po seł Ław ni czak po ru szył na to miast
te ma ty kę in fra struk tu ry i roz wo ju pań -
stwo wej ko lei, zwłasz cza w na szym re gio -
nie. Za po wie dział utwo rze nie no wych
tras szyb kiej ko lei, licz ne re mon ty sta cji,
a tak że bu do wę ob wod nic. – Pod czas ka -
den cji 2015-2019 od da li śmy do użyt ku
po nad 1100 km dróg – oznaj mił par la -
men ta rzy sta. 

Nie mo gło za brak nąć te ma tu trwa ją -
cej wła śnie kam pa nii wy bor czej
przed zbli ża ją cy mi się wy bo ra mi pre zy -
denc ki mi. Go ście de kla ro wa li swo je po -
par cie dla urzę du ją ce go obec nie pre zy -
den ta An drze ja Du dy oraz dez apro ba tę
wo bec dzia łań je go głów ne go opo nen -
ta – Ra fa ła Trza skow skie go. – Je stem

prze ko na na, że my, tu taj ze bra ni, żad -
nych dy le ma tów nie ma my, ale cho dzi
o to, by pań stwo, któ rzy przy szli ście na to
spo tka nie, po roz ma wia li ze swo imi zna -
jo my mi, przy ja ciół mi oraz ty mi, któ rzy
nie do koń ca są prze ko na ni, i po ka za li, co
przez ostat nie pięć lat zo sta ło zro bio -
ne – za ape lo wa ła mi ni ster ro dzi ny, pra cy
i po li ty ki spo łecz nej. – My tej Pol ski plus
nie chce my od dać – oświad czy ła. 

Po czę ści ofi cjal nej miesz kań cy mo gli
za da wać py ta nia. Po ru szo no m. in. kwe -
stię po sto ju i pla no wa nych zwol nień pra -
cow ni ków fir my MAH LE. M. Ma ląg po -
wie dzia ła, iż w cią gu trzech mie się cy
od otrzy ma nia do fi nan so wa nia z ty tu łu
ustaw tzw. CO VID -owych za kład nie mo -
rze zwal niać pra cow ni ków. Za de kla ro wa -
ła, że spra wie przyj rzy się Wo je wódz ki
Urząd Pra cy. Do py ty wa no tak że o pla no -
wa ne przez rząd wspar cie dla rol ni ków
i ro dzin za stęp czych oraz o mo der ni za cję
li nii ko le jo wej Ja ro cin -Kro to szyn. 

(MIK)

Od 10 czerw ca w Sul mie rzy cach
znów otwar te są miej skie pla ce za -
baw. Wcze śniej wszyst kie urzą dze -
nia spraw dzo no pod wzglę dem tech -
nicz nym oraz pod da no de zyn fek cji.

– Wo bec pa nu ją ce go sta nu epi de mii
zwra ca my się z proś bą o ko rzy sta nie
z pla ców za baw z za cho wa niem od po -
wied nie go re żi mu sa ni tar ne go. W przy -
pad ku du żej licz by osób prze by wa ją cych
na te re nie pla cu pro si my o wy bra nie in -
nej lo ka li za cji na wy po czy nek i za ba wę.

Do dat ko wo w tro sce o na szych naj młod -
szych miesz kań ców mia sta przy po mi -
nam o obo wiąz ku za sła nia nia twa rzy
w sy tu acji, kie dy nie ma moż li wo ści za -
cho wa nia dwu me tro we go dy stan su po -
mię dzy użyt kow ni ka mi (prze pis ten nie
do ty czy dzie ci po ni żej 4. ro ku ży cia). Pa -
mię taj my rów nież o de zyn fek cji
przed roz po czę ciem za ba wy oraz po jej
za koń cze niu. Ży czę uda nej i bez piecz nej
za ba wy – za ko mu ni ko wał Da riusz Dę -
bic ki, bur mistrz Sul mie rzyc.

(AN KA)

POLITYKA

Minister w Krotoszynie

SULMIERZYCE

Place zabaw znów otwarte!
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