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DZIŚ W NU ME RZE 
� KROTOSZYN

Pożar w garażach 

na Kopieczkach

Czytaj na str. 3

� SŁUŻBA ZDROWIA

ZOP i ZOL już działają!

Czytaj na str. 4

� ROLNICTWO

Laureaci konkursu 

zostali nagrodzeni

Czytaj na str. 5

� MOTORYZACJA

Dodatek 

TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� LUDZIE

Łukasz Czubak 

– mistrz Polski instalatorów!

Czytaj na str. 12

� SPORT

Astra ma nowego trenera

Czytaj na str. 16

Epi de mia w na szym po wie cie od pu -
ści ła. Czy na do bre? To się oka że.
Wszyst ko już wra ca do pra wie nor -
mal ne go funk cjo no wa nia. PRA WIE.

Pra wie, al bo wiem wszel kie in sty tu cje
czy pla ców ki znów w peł ni dzia ła ją, ale jed -
nak w wa run kach re żi mu sa ni tar ne go.
Ozna cza to, że na dal trze ba za cho wy wać
wszel kie środ ki ostroż no ści. Pra wie, al bo -
wiem roz ma ite im pre zy (fe sty ny, dni miast,
do żyn ki) są od wo ły wa ne bądź prze kła da ne
na póź niej szy ter min. Pra wie, al bo wiem
do skle pów na dal po win ni śmy wcho dzić,
za kry wa jąc usta i noc. Pra wie, al bo wiem
na wa ka cje mo że my po je chać, ale to tak że
ob wa ro wa ne jest róż ny mi uwa run ko wa nia -
mi... etc. Moż na by tak wy mie niać.

Je śli cho dzi o nasz po wiat, to w ostat -
nich kil ku dniach nie od no to wa no żad nych
no wych przy pad ków za ka że nia ko ro na wi ru -
sem, co na pa wa opty mi zmem. Od kąd bo -
wiem wi rus SARS -CoV -2 po ja wił się na na -
szym te re nie, nie by ło ty go dnia, by nie przy -
by wa ły no we za cho ro wa nia na CO VID -19.
Wy glą da więc na to, iż sy tu acja w po wie cie
kro to szyń skim zo sta ła opa no wa na. 

Do tej po ry (stan na 22 czerw ca,
godz. 12.00) w Pol sce za ra żo nych wi ru -
sem SARS -CoV -2 zo sta ło 32 227 osób,
zmar ło 1359, a wy le czo nych jest
już 17 076. 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 bli -
sko 250. 

(AN KA)

PANDEMIA
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W po nie dzia łek, 15 czerw ca, wi ce -
bur mistrz Ry szard Czusz ke wrę czył
no mi na cje sze ścior gu dy rek to rom
pla có wek oświa to wych z te re nu gmi -
ny Kro to szyn. Z uwa gi na stan praw -
ny, wy wo ła ny sy tu acją epi de micz ną,
po wie rze nie funk cji kie ro wa nia
szko ła mi i przed szko lem wy jąt ko wo
na stą pi ło w try bie po za kon kur so -
wym i tyl ko na je den rok szkol -
ny – 2020/2021.

No mi na cje na ko lej ny rok szkol ny
otrzy ma li do tych cza so wi sze fo wie tych
pla có wek – Ju li ta Ja nic ka –Bu rzyń -
ska – dy rek tor Przed szko la nr 2 w Kro to -
szy nie, Be ata Cie siół ka – p. o. dy rek to ra

Szko ły Pod sta wo wej im. M. Ko per ni ka
w Biad kach, Be ata Mo len da – dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej im. Rtm. W. Pi lec -
kie go w Or pi sze wie, Be ata Pa rzon -
ka – dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej im.
Ks. J. Twar dow skie go w Chwa li sze wie,
Ka ro li na Nie dba ła – p. o. dy rek to ra Szko -
ły Pod sta wo wej im. A. Za lew skie go
w Świn ko wie, Ze non Szczę sny – dy rek -
tor Szko ły Pod sta wo wej im. J. Brze chwy
w Lu to gnie wie.

Wi ce bur mistrz Czusz ke ży czył no -
mi no wa nym zdro wia i wy trwa ło ści w roz -
wią zy wa niu nie ła twych pro ble mów
oświa to wych w cza sie, któ ry sta wia
przed wszyst ki mi no we wy ma ga nia.

(AN KA) 

OŚWIATA

Nominacje dla dyrektorów
Skwer D -O -M (Dzia ła my – Od po czy wa -
my – Mo ty wu je my), znaj du ją cy się
przy Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej, po now nie zo stał otwar ty. Moż na
z nie go ko rzy stać od po nie dział ku
do piąt ku, w go dzi nach 9.00-16.30. 

Jed no cze śnie kro to szyń ska bi blio te ka
po in for mo wa ła, że w związ ku z ry zy kiem
roz prze strze nia nia się ko ro na wi ru sa wy mia -
na ksią żek w bo ok cros sin gu zo sta ła za wie szo -
na do od wo ła nia. Wstrzy ma no rów nież ko -
rzy sta nie z le ża ków, ha ma ków i tram po li ny.

Przy po mnij my, że Skwer D -O -M po -
wstał dzię ki środ kom po zy ska nym z pro -

gra mu Pol sko -Ame ry kań skiej Fun da cji
Wol no ści, re ali zo wa ne go przez Aka de -
mię Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol sce. W za -
mie rze niu ów spo łecz ny ogród ma słu żyć
miesz kań com. 

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Skwer znów otwarty

Jak po in for mo wa li sta ro sta Sta ni -
sław Szczot ka i bur mistrz To masz
Le siń ski, z uwa gi na sy tu ację epi de -
micz ną w po wie cie, za pla no wa ne
na 23 sierp nia w Ko by li nie Do żyn ki
Po wia to wo -Gmin ne nie od bę dą się
w tym ro ku. 

Im pre za zo sta ła prze nie sio na na 22
sierp nia 2021 ro ku. De cy zja ta ka po dyk to -
wa na jest wzglę da mi bez pie czeń stwa zdro -
wot ne go miesz kań ców oraz zgod na z za le -
ce nia mi Mi ni ster stwa Zdro wia. (AN KA) 

KOBYLIN

Dożynek w tym roku nie będzie
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3Aktualności

W śro dę, 16 czerw ca, oko ło go dzi -
ny 18.20 wy buchł po żar na ul. Ko -
piecz ki w Kro to szy nie. W ogniu sta -
nę ły bu dyn ki ga ra żo we. Kłę by gę ste -
go dy mu wi docz ne by ły z kil ku na stu
ki lo me trów.

Na te re nie jed nej z po se sji za czę ło się
pa lić w dwóch bok sach ga ra żo wych,
w któ rych prze cho wy wa ne by ły ma szy ny
rol ni cze oraz pa li wo. Dzię ki nie zwłocz nej
i spraw nej ak cji stra ży po żar nej uda ło się
szyb ko opa no wać ży wioł, w efek cie cze go
po żar nie roz prze strze nił się na są sied nie
bu dyn ki. – Gdy by śmy zo sta li we zwa ni
pięć mi nut póź niej, go spo dar stwa praw -
do po dob nie nie uda ło by się już ura to -
wać – po wie dział je den ze stra ża ków. 

Po otrzy ma niu zgło sze nia na ak cję
skie ro wa no dwa za stę py z Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie oraz

za stę py z jed no stek Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie, Be ni cach, Biad kach
i Zdu nach. – Po przy by ciu na miej sce
usta lo no, że po ża rem ob ję te są dwa bok sy
ga ra żo we, sta no wią ce kom pleks bu dyn -
ków. Za gro żo ne by ły przy le głe obiek ty,
wy ko rzy sty wa ne do ma ga zy no wa nia sło -
my i cho wu zwie rząt. W wy ni ku od dzia -
ły wa nia wy so kiej tem pe ra tu ry prze pa lił
się płaszcz zbior ni ka, w któ rym prze cho -
wy wa ne by ło pa li wo, co w re zul ta cie do -
pro wa dzi ło do je go wy cie ku i szyb sze go
roz prze strze nia nia się ognia na po zo sta łą
część bu dyn ku, w któ rym znaj do wa ły się
m. in. kom bajn zbo żo wy, na rzę dzia
warsz ta to we i pa sza dla zwie rząt – in for -
mu je st. kpt. To masz Pa try as, ofi cer pra so -
wy Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

Stra ża cy na tych miast po da li dwa prą -
dy ga śni cze pia ny sprę żo nej z urzą dzeń

ONE SE VEN i CAFS w na tar ciu na pa lą -
ce się obiek ty oraz je den prąd ga śni czy
wo dy w obro nie za gro żo nych bu dyn ków
in wen tar skich i ma ga zy no wych. – Pod ję -
te dzia ła nia ga śni cze z wy ko rzy sta niem
sprę żo nej pia ny do pro wa dzi ły do szyb -
kiej lo ka li za cji po ża ru i tym sa mym
do ogra ni cze nia strat. Po stłu mie niu
ognia i spraw dze niu sta nu ele men tów
kon struk cyj nych obiek tu stra ża cy we szli
do ga ra żu, z któ re go usu nę li nad pa lo ne
ma te ria ły pal ne i do ga si li je wo dą – re la -
cjo nu je T. Pa try as. 

Po cał ko wi tym uga sze niu po ża ru
obiekt zo stał od dy mio ny i prze wie trzo ny.
Na stęp nie przy uży ciu ka me ry ter mo wi -
zyj nej spraw dzo no wnę trze ga ra żu
pod ką tem wy stę po wa nia ukry tych za rze -
wi ognia. Za gro żeń nie stwier dzo no. Ak -
cja trwa ła po nad 2,5 go dzi ny.

Na szczę ście osób po szko do wa nych
nie by ło. Mo gło by jed nak skoń czyć się
znacz nie go rzej, po nie waż wy jąt ko wą
bez myśl no ścią wy ka za li się tu taj nie któ -
rzy lu dzie, trak tu ją cy ca łe zda rze nie ja ko
do bry spo sób na spę dze nie wol ne go po -
po łu dnia wraz z dzieć mi. Gdy stra ża cy
wal czy li z ży wio łem, tłu my ga piów sa mo -
cho da mi ścią ga ły na oko licz ny przy sta nek
au to bu so wy, gdzie – pró bu jąc par ko -
wać – blo ko wa ły prze jazd ko lej nym nad -
jeż dża ją cym wo zom stra żac kim. Tyl ko
szyb ka in ter wen cja miesz kań ców Ko pie -
czek za po bie gła cał ko wi te mu za blo ko wa -
niu prze jaz du. (AN KA / MIK)

KROTOSZYN

Pożar na Kopieczkach

Więk szość miesz kań ców Kro to szy -
na i oko lic do brze zna hi sto rię Ame -
lii Pa stal skiej. Tym ra zem mo że my
po móc dziew czyn ce i jej ro dzi nie
w za ku pie pio ni za to ra. 

Ame lia nie dłu go skoń czy 8 lat. Uro -
dzi ła się z roz sz cze pem krę go słu pa i wo do -
gło wiem, w wy ni ku cze go zma ga się z sze -
re giem wad współ ist nie ją cych. Są to pę -
cherz neu ro gen ny, sto py koń sko -szpo ta we,
ze spół A. Chia rie go II, za ko twi cze nie rdze -
nia krę go we go i dys pla zja pra we go bio dra. 

Dzie ci w wie ku Amel ki ma rzą o no -
wych za baw kach, a speł nie niem ma rzeń
dziew czyn ki bę dzie pio ni za tor. Po zwo li
on spoj rzeć jej na świat z zu peł nie in nej
per spek ty wy niż wó zek in wa lidz ki. 

Pio ni za tor tak na praw dę cze ka już
na Ame lię, wy mie rzo ny i ide al nie do niej
do pa so wa ny. Dziew czyn ka z nie cier pli -
wo ścią cze ka na je go od biór. Jest tyl ko jed -
na prze szko da – pie nią dze, a ra czej ich
brak. Koszt sprzę tu to 11300 zło tych. Na -
ro do wy Fun dusz Zdro wia po kry wa je dy -
nie 2000 zło tych. Ro dzi na dziew czyn ki

pod ję ła pró by ze bra nia po trzeb nej kwo ty,
jed nak pan de mia po krzy żo wa ła pla ny.
Ma ma Amel ki otrzy ma ła de cy zję Po wia -
to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie o do -
fi nan so wa niu w wy so ko ści 1600 zło tych
i czas do 26 czerw ca. Bra ku je jesz -
cze 7700 zło tych. Je śli nie uda się ze brać
resz ty pie nię dzy w okre ślo nym cza sie, do -
fi nan so wa nie prze pad nie. 

Jak mó wi ma ma Amel ki, pio ni za tor
jest dla niej bar dzo waż nym ele men tem
re ha bi li ta cji. Dziew czyn ka bę dzie mo gła
dzię ki nie mu wzmac niać mię śnie tu ło -

wia oraz rąk. Amel ka prze by wa wie le go -
dzin na wóz ku, co po wo du je, że jej od -
dech sta je się płyt szy. No wy sprzęt umoż -
li wi jej zmia nę po zy cji, w któ rej jej prze -
po na za cznie le piej pra co wać. Po sia da on

rów nież sto lik, przy któ rym dziew czyn ka
bę dzie mo gła wy ko ny wać pro ste pra ce
w po zy cji sto ją cej. Za chę ca my więc do do -
łą cze nia się do zbiór ki zor ga ni zo wa nej
na por ta lu zrzut ka.pl. (LE NA)

CHARYTATYWNIE

Pomóżmy spełnić marzenie Amelki
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14 czerw ca w Ba zy li ce pw. Świę te go
Ja na Chrzci cie la od by ła się uro czy -
sta Msza świę ta ku czci bło go sła wio -
ne go bi sku pa Mi cha ła Ko za la – pa -
tro na mia sta i gmi ny Kro to -
szyn – oraz z oka zji 30. rocz ni cy od -
ro dze nia sa mo rzą du te ry to rial ne go
i ju bi le uszu 100-le cia ist nie nia Pol -
skiej Pro win cji Mi sjo na rzy Ob la tów
Ma ryi Nie po ka la nej.

W trak cie tej szcze gól nej ce le bra cji
wrę czo no pa miąt ko we me da le z oka -

zji 100-le cia Pol skiej Pro win cji. Od zna -
cze nie, ja ko wy raz wdzięcz no ści dla ca łej
spo łecz no ści mia sta, otrzy mał m. in. bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek. Ode brał je
je go za stęp ca – Ry szard Czusz ke.

Po świę co ny zo stał tak że no wy dzwon,
któ ry bę dzie przy po mi nał ju bi le usz 100-
le cia uro dzin św. Ja na Paw ła II, rok be aty fi -
ka cji kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go
oraz 100-le cie za ło że nia w Kro to szy nie
pierw sze go na zie miach pol skich do mu
ob la tów Ma ryi Nie po ka la nej.

OPRAC. (AN KA) 

KROTOSZYN

Wyjątkowa msza w bazylice

18 czerw ca pra cę wzno wi ły Za kład
Opie ki Pa lia tyw nej i Za kład Opie -
kuń czo -Lecz ni czy w Kro to szy nie. To
już ostat nie jed nost ki, któ re po now -
nie za czę ły funk cjo no wać po tym,
jak de cy zją Pań stwo we go Po wia to -
we go In spek to ra Sa ni tar ne go po -
szcze gól ne od dzia ły Sa mo dziel ne go
Pu blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro -
wot nej w Kro to szy nie zo sta ły za -
mknię te z po wo du wy kry cia ko ro na -
wi ru sa wśród per so ne lu i pa cjen tów.

Przy po mnij my, iż nie co wcze śniej
swo ją dzia łal ność wzno wi ły Od dział Ane -
ste zjo lo gii i In ten syw nej Te ra pii, Od dział
We wnętrz ny, Od dział Chi rur gicz ny,
a tak że Od dział Re ha bi li ta cyj ny w Koź -
mi nie Wlkp.

Pra ca per so ne lu ZOL -u i ZOP -
-u prze bie ga w wa run kach wzmo żo ne go
re żi mu sa ni tar ne go. W pierw szej ko lej no -

ści prze ka zy wa ni są tam pa cjen ci z od -
dzia łów kro to szyń skie go szpi ta la, któ rzy
wy ma ga ją kon ty nu acji dłu go trwa łej opie -
ki lub le cze nia pa lia tyw ne go i u któ rych
stwier dzo no ujem ny wy nik ba da nia
na obec ność ko ro na wi ru sa.

– In for mu je my, że od mo men tu
wzno wie nia pra cy na od dzia łach prze -
pro wa dza my sys te ma tycz nie te sty
na obec ność ko ro na wi ru sa SARS -CoV -2
wśród pa cjen tów i per so ne lu. Wszyst kie
prób ki, ja kie po bra li śmy w Szpi ta lu Po -
wia to wym w Kro to szy nie, da ły wy nik
ujem ny. Od mo men tu po now ne go uru -
cho mie nia za mknię tych od dzia łów wy -
ko na li śmy 350 ta kich ba dań – po dał
w ko mu ni ka cie kro to szyń ski SPZOZ.

Jed nak z przy czyn epi de micz nych
nie ma pó ki co moż li wo ści przyj mo wa nia
na le cze nie w ZOL -u i ZOP -ie cho rych
prze by wa ją cych obec nie w do mach. Po -
wrót do ta kie go try bu przyj mo wa nia pa -

cjen tów na stą pi w mo men cie po pra wy sy -
tu acji epi de micz nej.

Tak jak we wszyst kich od dzia łach
szpi tal nych SPZOZ w Kro to szy nie, tak
i w ZOL -u oraz ZOP -ie obo wią zu je cał ko -
wi ty za kaz od wie dzin cho rych. Ro dzi ny
i oso by naj bliż sze mo gą, zgod nie z pro ce -
du ra mi, po dać pa cjen tom 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. Na le ży przy no sić je w prze zro czy -
stych re kla mów kach. – Pro si my 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 – czy ta my da -
lej w ko mu ni ka cie. 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 bądź 16.00-17.00. Ich
od biór na stę pu je przed wej ściem do ZOL -
-u i ZOP -u. Po nad to wszyst kie oso by spo za
per so ne lu, przy by wa ją ce w tych za kła -
dach, obo wią zu je no sze nie ma se czek i za -
cho wa nie dwu me tro we go dy stan su.

– Wy ra żam jesz cze raz po dzię ko wa -
nia dla ca łe go per so ne lu Za kła du Opie ki
Pa lia tyw nej i Za kła du Opie kuń czo -Lecz -
ni cze go oraz per so ne lu wszyst kich po zo -
sta łych od dzia łów szpi tal nych za wy si łek
i po świę ce nie, któ re po dej mo wa li ście
w trud nej sy tu acji, gdy na na szych od dzia -
łach wy kry to za ka że nie ko ro na wi ru sem.
Dzię ku ję tak że za Wa sze za an ga żo wa nie
w przy go to wa nie od dzia łów na wzno wie -
nie pra cy – oświad czył Krzysz tof Ku row -
ski, dy rek tor SPZOZ w Kro to szy nie.

War to wie dzieć, iż cho rzy prze by wa -
ją cy w ZOL -u i ZOP -ie po win ni mieć ze
so bą: bal sam do cia ła na tłusz cza ją cy, chu -
s tecz ki wil got ne, go lar ki jed no ra zo we,
pian kę i wo dę po go le niu (męż czyź ni),
grze bień, myj ki jed no ra zo we do cia ła,
obu wie gu mo we na da ją ce się do de zyn -
fek cji, dwa ręcz ni ki, ręcz ni ki w rol ce, skar -
pet ki bez u ci sko we, swe ter z dłu gim rę ka -
wem, szam pon, szczo tecz kę i pa stę do zę -
bów, wo recz ki na brud ną bie li znę, żel
pod prysz nic. Do brze jest pod pi sać
i ozna czyć po wyż sze rze czy.

(AN KA) 

SŁUŻBA ZDROWIA

ZOP i ZOL już działają!

W kil ku miej scach w Ko by li nie po ja wi -
ły się no we bądź od no wio ne ław ki. Ko -
lej ne bę dą mon to wa ne już wkrót ce.

Wnio sek o od re stau ro wa nie ła wek
zło żył rad ny An drzej Mać ko wiak. Na pla -
cu za baw przy uli cy Lan gie wi cza wy mie -
nio no sie dzi ska na no we, na to miast me ta -
lo we ele men ty zo sta ły od ma lo wa ne. Już
nie dłu go po ja wią się tam tak że dwie no we
ław ki. No we sie dzi ska dla wspo mnia ne go
pla cu za baw za fun do wał Piotr Gulcz z Ła -
giew nik, wła ści ciel tar ta ku SZY MEK.

Po nad to w par ku So li dar no ści
w miej sce sied miu sta rych ła wek sta nę -
ły no we. Czte ry za ku pi ła jesz cze w ze -
szłym ro ku Ra da Osie dla w Ko by li nie,
a za trzy za pła ci ła gmi na. Pra cow ni kom
go spo dar czym przy de mon ta żu sta rych
i mon ta żu no wych ła wek w par ku po -
ma ga li rad ni Mi ro sław Flak i An drzej
Waj dlejt.

Wkrót ce bę dą za mon to wa ne ko lej ne
no we ław ki, tym ra zem przy obiek tach
spor to wych. 

OPRAC. (AN KA) 

KOBYLIN

Wymiana ławek
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W mi nio ny czwar tek w biu rze Agro In -
te gra cji od by ło się wrę cze nie na gród
lau re atom kon kur su „Wy graj z Fut ter
No va 11”, or ga ni zo wa ne go we spół
z na szą re dak cją. Po za koń cze niu ce -
re mo nii uczest ni cy mo gli po roz ma -
wiać i wy mie nić się swo imi do świad -
cze nia mi w za kre sie rol nic twa.

Ak cja skie ro wa na by ła do rol ni ków.
Że by wziąć w niej udział, na le ża ło prze -
słać na nasz ad res ma ilo wy zdję cia Fut ter
No vy 11, na któ rych przed sta wio ny jest
po ten cjał plo no twór czy (mo gły być to np.
sko szo na ma sa na po lu, zwi nię te ba lo ty,
pry zma lub si los z ze bra nym plo nem).
Ko mi sja po sta no wi ła wy ło nić pię ciu lau -
re atów, mi mo iż na po cząt ku pla no wa no
na gro dzić czte ry oso by. Dwie wy so kiej ja -
ko ści fo lie do sia no ki szon ki Am pol Farm
(750 mm x 1500 m) wy gra li To masz Ja -
ku bow ski i Do mi nik Owcza rek. Z ko lei

ma te ria ły siew ne Fut ter No va 11 po wę -
dro wa ły do Hu ber ta Dy mar skie go, Ma -
cie ja Szym cza ka i Ma te usza Nor ma na.

Ce re mo nia na gro dze nia lau re atów
od by ła się w biu rze Agro In te gra cji w Ku -
kli no wie. Zwy cięz ców uho no ro wał Woj -
ciech Sty bur ski, pre zes za rzą du fir my.
Po czę ści ofi cjal nej uczest ni cy mie li oka -

zję wy mie nić się swo imi do świad cze nia -
mi. W. Sty bur ski za pre zen to wał cie ka we
fil my. Je den z nich przed sta wiał roz wią -
za nie na pro blem zbyt ma łej po wierzch ni
pól po przez za sto so wa nie Fut ter No vy,
któ ra jest zde cy do wa nie bar dziej wy daj na
od in nych ma te ria łów siew nych. Na ko lej -
nym zaś po ka za no in no wa cyj ną ma szy nę,
któ ra po mo że rol ni kom dbać o plo ny, kie -
dy nie bę dą mo gli już uży wać środ ków

ochro ny ro ślin. Uczest ni cy z za cie ka wie -
niem przy glą da li się no wej tech no lo gii,
któ ra w zna czą cym stop niu uła twi im
pra cę i spra wi, że ich upra wy bę dą mo gły
być w peł ni eko lo gicz ne. 

– Uwa żam, że kon kurs prze biegł
bar dzo do brze. Cie szy nas ta kie za in te re -
so wa nie na szą ak cją. Za sko czy ła nas po -
my sło wość i kre atyw ność uczest ni -
ków – sko men to wał Woj ciech Sty bur ski. 

– Udział w kon kur sie to spon ta nicz -
na de cy zja. Przez pan de mię dzie ci nie
cho dzą do szko ły i za czy na ją się nu dzić.
W ra mach do mo wych za jęć pla stycz nych
po ma lo wa ły ba lo ty. Żo na wpa dła na po -
mysł, aby je sfo to gra fo wać i wziąć udział
w ak cji. By łem scep tycz nie na sta wio ny
do te go, po nie waż mia ły być to zdję cia
po ten cja łu plo no twór cze go. Oka za ło się
jed nak, że kre atyw ność na szych dzie ci zy -
ska ła uzna nie w oczach ko mi sji kon kur -
so wej! – po wie dział To masz Ja ku bow ski,
je den z lau re atów ak cji. 

(LE NA)

5Na Bieżąco
AGRO INTEGRACJA

Laureaci zostali nagrodzeni
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Gmin ny Ośro dek Spor tu w Koź mi nie
Wlkp. wy dał ko mu ni kat do ty czą cy
za sad ko rzy sta nia z obiek tów spor -
to wo -re kre acyj nych i za mknię cia ba -
se nu ką pie lo we go przy ul. Ple szew -
skiej.

– W związ ku z bra kiem wy tycz nych
Głów ne go In spek to ra tu Sa ni tar ne go, do -
ty czą cych bez pie czeń stwa na pla cach za -
baw po ich po now nym otwar ciu, Gmin -
ny Ośro dek Spor tu ape lu je do ro dzi ców
o od po wie dzial ne za cho wa nie w te go ty -
pu miej scach, by za ba wa by ła bez piecz na
dla wszyst kich. Pro si my pa mię tać o za -
cho wa niu oko ło dwu me tro we go dy stan -

su, a je śli nie ma ta kiej moż li wo ści, to o za -
sła nia niu no sa i ust za rów no przez do ro -
słych, jak i dzie ci po wy żej 4. ro ku ży -
cia – czy ta my w ko mu ni ka cie GOS -u.

Moż na już ko rzy stać tak że z kom -
plek su bo isk OR LIK. Na le ży jed nak prze -
strze gać re żi mu sa ni tar ne go. Za rów no
przed wej ściem, jak i po wyj ściu z obiek -
tu, trze ba zde zyn fe ko wać rę ce. Prze rwa
mię dzy gru pa mi wy no si mi ni mum 15
mi nut. Na dal obo wią zu je za kaz ko rzy sta -
nia z szat ni. 

Ze wzglę dów bez pie czeń stwa ba sen
ką pie lo wy w Koź mi nie Wlkp. po zo sta je
za mknię ty.

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Orlik otwarty, basen zamknięty

W mi nio nym ty go dniu od wtor ku
do czwart ku w ca łym kra ju od by wa -
ły się eg za mi ny ósmo kla si stów, bę -
dą ce zwień cze niem ośmiu lat na uki
w szko łach pod sta wo wych. Wszyst -
ko mu sia ło zo stać prze pro wa dzo ne
zgod nie z usta lo ny mi pro ce du ra mi
oraz z za cho wa niem od po wied nich
za le ceń sa ni tar nych. 

Dla wie lu uczniów by ły to trzy ner -
wo we dni, zwłasz cza przed te stem z ma -
te ma ty ki. – Nic nie umiem! – da ło się sły -
szeć tu i ów dzie w gru pach mło dych lu dzi
zmie rza ją cych na eg za min. By li i ta cy, dla
któ rych to ję zyk pol ski sta no wił naj więk -
sze wy zwa nie. – Stre sik był – sko men to -
wa ła Jo wi ta, uczen ni ca jed nej z kro to -
szyń skich szkół. Ale nie bra ko wa ło też
uczniów, któ rzy by li pew ni swe go i bez
tru du po ra dzi li so bie z eg za mi na mi. – Ła -
twi zna – pod su mo wał krót ko Ma te usz,
je den z uczniów. Mi mo stre su ósmo kla si -
stom pod czas cze ka nia na roz po czę cie eg -
za mi nu to wa rzy szył ra czej do bry hu mor.
Wie lu żar to wa ło i śmia ło się, sta ra jąc się
od pę dzić pa ni kę i ner wy. 

Tym ra zem by ły to in ne eg za mi ny niż
w po przed nich la tach. Po pierw sze – z po -
wo du pan de mii nie od by ły się w pier wot -
nie za pla no wa nym ter mi nie, a po dru -

gie – trze ba by ło za sto so wać się do licz -
nych za le ceń sa ni tar nych. – Każ da kla sa
wcho dzi ła osob nym wej ściem, gdzie mie -
rzo no tem pe ra tu rę i skła da no oświad cze -
nia o sta nie zdro wia. Ucznio wie mie li ma -
secz ki, któ re mo gli zdjąć do pie ro w sa li
po za ję ciu swo ich miejsc – oznaj mia Sła -
wo mir Chle bow ski, wi ce dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej nr 8 w Kro to szy nie. Je go sło -
wa po twier dza wi ce bur mistrz Ry szard
Czusz ke, pod kre śla jąc, iż w każ dej szko le
pod sta wo wej na te re nie gmi ny Kro to szyn
za cho wa no re żim sa ni tar ny. 

Dla wie lu uczniów eg za min ten jest
prze pust ką do wy ma rzo nej szko ły śred -
niej, choć oczy wi ście nie ba ga tel ne zna -
cze nie ma tak że świa dec two. – Każ da
szko ła ma swój próg przy re kru ta cji.
Przy przy ję ciu bra ne pod uwa gę są wy ni -
ki eg za mi nu i szkol ny re gu la min re kru ta -
cji. Każ dy pla ców ka usta la so bie ten
próg – ob ja śnia Ro man Olej nik, dy rek tor
Ze spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych nr 2
w Kro to szy nie. Wy ni ki eg za mi nu ósmo -
kla si stów po zna my 31 lip ca. 

(MIK)

OŚWIATA

Egzaminacyjny stres już za nimi 
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W trak cie XVIII se sji Ra dy Gmi ny
w Roz dra że wie, któ ra od by ła się 3
czerw ca, jej uczest ni cy, z oka zji przy -
pa da ją cej 27 ma ja 30. rocz ni cy od -
ro dze nia sa mo rzą du te ry to rial ne go
w Pol sce, mi nu tą ci szy uczci li pa -
mięć nie ży ją cych już sa mo rzą dow -
ców z te re nu gmi ny. Głów nym te ma -
tem ob rad by ła jed nak go spo dar ka
od pa da mi ko mu nal ny mi. 

Rad ni przy ję li uchwa łę w spra wie
wy bo ru me to dy usta le nia opła ty za go -
spo da ro wa nie od pa da mi oraz usta le nia
staw ki tej opła ty. Ko niecz ność po chy le nia
się nad pierw szą z tych kwe stii wy ni ka ła
z fak tu, iż Re gio nal na Izba Ob ra chun ko -
wa kwe stio no wa ła w ostat nim cza sie
uchwa ły prze wi du ją ce róż ni co wa nie
staw ki opła ty dla da ne go go spo dar stwa
w za leż no ści od licz by osób w nim za -
miesz ku ją cych. Ra da Gmi ny w Roz dra -
żew wy bra ła więc sta łą staw kę opła ty
od oso by, a więc me to dę, któ ra uzna wa na
jest za naj bar dziej spra wie dli wą spo śród
czte rech prze wi dzia nych przez usta wę. 

Je śli zaś cho dzi o wy so kość opła ty
za od biór od pa dów ko mu nal nych, to
uchwa lo no, że od 1 lip ca mie sięcz na
staw ka od jed ne go miesz kań ca wy no sić
bę dzie 29 zło tych. Je śli na to miast wła ści -
ciel po se sji nie bę dzie zbie rał od pa dów
w spo sób se lek tyw ny, opła ta wy nie -
sie 60 zł. 

Po nad to roz dra żew ska ra da wpro wa -
dzi ła czę ścio we zwol nie nie – w wy so ko -
ści 50 gro szy od oso by mie sięcz -
nie – w opła cie dla wła ści cie li nie ru cho -
mo ści kom po stu ją cych bio od pa dy
na przy do mo wym kom po stow ni ku. Ko -
rzy sta jąc z ta kie go zwol nie nia, wła ści ciel
po se sji re zy gnu je z od bio ru od pa dów bio -
de gra do wal nych – czy li nie otrzy mu je
brą zo wych wor ków – i do star cza nia ich
do PSZOK -u. 

Jed no cze śnie ra da okre śli ła wzór de -
kla ra cji o wy so ko ści opła ty za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi, skła da -
nej przez wła ści cie la nie ru cho mo ści, oraz
wa run ki i tryb jej skła da nia za po mo cą
środ ków ko mu ni ka cji elek tro nicz nej.
W związ ku z po wyż szym ko niecz ne jest
po now ne zło że nie de kla ra cji. Dla te go też
w ostat nim ty go dniu czerw ca miesz kań -
com do star czo ne zo sta ną no we dru ki,
czę ścio wo wy peł nio ne. Wła ści ciel bę dzie
mu siał uzu peł nić de kla ra cję o rze czy wi -
stą licz bę osób za miesz ka łych w da nej nie -
ru cho mo ści, okre ślić, czy ko rzy sta z moż -
li wo ści kom po sto wa nia od pa dów bio de -
gra do wal nych i zwią za nej z tym zniż ki,
ob li czyć opła tę i się pod pi sać. By uła twić
zwrot de kla ra cji, w pierw szym ty go dniu
lip ca pra cow ni cy Urzę du Gmi ny w Roz -
dra że wie bę dą je od bie rać przed sa la mi
wiej ski mi w wy zna czo nych dla po szcze -
gól nych miej sco wo ści dniach i go dzi nach. 

OPRAC. (AN KA)

ROZDRAŻEW

Zmiany w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi
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Zbli ża ją cy się okres wa ka cyj ny po -
wo du je, że ucznio wie – do tej po ry
spę dza ją cy więk szość cza su
przy książ kach i mo ni to rach pod -
czas zdal nej na uki – zy sku ją nie co
wię cej swo bo dy, cze mu sprzy ja też
pięk na po go da. Po mie sią cach izo -
la cji i uni ka nia spo tkań ze zna jo my -
mi nie po wi nien ni ko go dzi wić wi dok
wie lu osób na pla cach za baw, w par -
kach czy na bo iskach spor to wych.
Nie ste ty, przy oka zji nie kie dy do cho -
dzi tak że do kom plet nie nie zro zu -
mia łych ak tów wan da li zmu. 

Na pro fi lu fa ce bo oko wym Szko ły
Pod sta wo wej nr 8 z Od dzia ła mi Dwu ję -
zycz ny mi w Kro to szy nie po ja wił się post
wraz ze zdję cia mi, do bit nie uka zu ją cy po -
czy na nia ma ło let nich miesz kań ców
na przy le głym do pla ców ki bo isku spor to -
wym. – Czas zła go dze nia pan de mii
na bo isku SP8. Po pi sy na ro we rach po na -
wierzch ni sztucz nej bo iska, rzu ca nie pe -
tar da mi, spo ży wa nie po sił ków, roz bi te
bu tel ki szkla ne, im pre zy na scho dach
do póź nych go dzin noc nych. Szyb ko wra -
ca wan da lizm. Nie ste ty, to jest do bro
wspól ne. Je śli sa mi ucznio wie te go nie
po tra fią do ce nić, to my ślę, że we wrze -

śniu nie bę dzie do cze go wra cać. Na -
wierzch nia bo iska zde wa sto wa na przez
krót ki okres. Bo ję się, że od wrze śnia za ję -
cia za miast na bo isku sztucz nym bę dą
od by wać się na be to nie – na pi sa no w po -
ście na pro fi lu szko ły.

Znisz czo ne ogro dze nie, moc no
uszko dzo na na wierzch nia, ze rwa ne siat -
ki, ka wał ki szkła w tra wie i in ne śmie -
ci – to tyl ko nie któ re ze skut ków bez myśl -
nej dzia łal no ści mło dzie ży. Szko ła oczy -
wi ście nie za mie rza bez czyn nie się te mu

przy glą dać i spra wa nie zwłocz nie zo sta ła
zgło szo na na po li cję, któ ra z ko lei za de kla -
ro wa ła zwięk sze nie licz by pa tro li w tej
oko li cy. 

– Moż na ko rzy stać z bo iska – nikt te -
go nie za bra nia, ale trze ba pa mię tać
o prze strze ga niu re gu la mi nu – pod kre śla
Sła wo mir Chle bow ski, wi ce dy rek tor kro -
to szyń skiej Ósem ki. Jed no cze śnie wy ra ża
oba wy, że w okre sie wa ka cyj nym bo isko
mo że zo stać zde wa sto wa ne do ta kie go
stop nia, iż szko ła – na po le ce nie sa ne pi -

du – bę dzie mu sia ła je za mknąć. Stąd też
dy rek cja SP nr 8 ape lu je do uczniów, by
trzy ma li się za sad wy szcze gól nio nych
w re gu la mi nie bo iska szkol ne go. 

Sy tu acją zbul wer so wa ni są tak że oko -
licz ni miesz kań cy, da jąc ja sno do zro zu -
mie nia w swo ich ko men ta rzach, co sa dzą
o te go ty pu za cho wa niach. – Jak są zdję -
cia, to po cią gnąć spraw ców do od po wie -
dzial no ści ma te rial nej. Tak da lej być nie
mo że, nie ma przy zwo le nia na wan da -
lizm – oznaj mia pa ni Ur szu la. – A ja bym
po pro si ła po li cję, że by czę ściej tu taj za glą -
da ła. Bo to, co się dzie je na tym bo isku,
prze cho dzi ludz kie po ję cie. Jesz cze tro -
chę to te dzie ci – bo dla mnie to są dzie -
ci – za czną ogni ska roz pa lać na bo isku...
Śmie chy i ha ła sy o 2.00 w no cy sły chać
na der czę sto – mó wi in na miesz kan -
ka. – Wszy scy po win ni zo stać uka ra ni.
Prze ra ża ją ce, jak ła two przy cho dzi nisz -

cze nie cu dzej, w tym przy pad ku wspól -
nej wła sno ści – do da je. 

(MIK)

SP NR 8 KROTOSZYN 

Skandaliczne akty wandalizmu
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Jak wia do mo, w tym ro ku przy pa da
set na rocz ni ca bi twy war szaw -
skiej – naj waż niej sze go i prze ło mo -
we go star cia woj ny pol sko -bol sze -
wic kiej. Dzię ki te mu zwy cię stwu Pol -
ska za cho wa ła nie daw no zdo by tą
nie pod le głość i jed no cze śnie prze -
kre śli ła bol sze wic kie pla ny roz prze -
strze nie nia re wo lu cji ko mu ni stycz -
nej na za chód Eu ro py. 

Trze ba pa mię tać o tym, że za rów no
w sa mej bi twie, jak i w ca łej woj nie wiel -
kie za słu gi po ło ży ły Woj ska Wiel ko pol -

skie, mię dzy in ny mi zło żo ny z kro to -
szyń skich od dzia łów 12. Pułk Strzel ców
Wiel ko pol skich (póź niej szy 70. Pułk
Pie cho ty Wiel ko pol skiej) oraz sta cjo nu -
ją cy od 1921 ro ku w Kro to szy nie 56.
Pułk Pie cho ty Wiel ko pol skiej (wcze -
śniej 2. Pułk Strzel ców Wiel ko pol skich).

Aby upa mięt nić i pod kre ślić ol brzy -
mią ro lę Wiel ko po lan w owych wy da rze -
niach przed stu la ty, kro to szyń skie Mu -
zeum Re gio nal ne im. H. Ław ni cza ka po -
sta no wi ło wła śnie tym żoł nie rzom po -
świę cić te go rocz ną wy sta wę ple ne ro wą
na kro to szyń skim ryn ku. 

Eks po zy cja uka zu je prze bieg woj ny
z bol sze wi ka mi, or ga ni za cję Wojsk Wiel -
ko pol skich oraz ich udział w woj nie pol -
sko -bol sze wic kiej. Wśród dwu dzie stu
plansz nie mo gło za brak nąć kart po świę -
co nych za rów no 70., jak i 56. Puł ko wi
Pie cho ty Wiel ko pol skiej. Treść plansz ilu -
stru je po nad set ka fo to gra fii, po ka zu ją -
cych głów nie Woj ska Wiel ko pol skie
na Wscho dzie. W więk szo ści po cho dzą
one ze zbio rów kro to szyń skie go mu -
zeum. Wy sta wę bę dzie moż na oglą dać
do 18 wrze śnia.

OPRAC. (AN KA)

HISTORIA

Muzeum zaprasza na wystawę plenerową

Od wczo raj, tj. 22 czerw ca, Urząd
Miej ski w Kro to szy nie jest otwar ty
dla bez po śred niej ob słu gi in te re san -
tów. Z ko lei od dziś wra ca ją co ty go -
dnio we dy żu ry bur mi strza w spra wie
skarg i wnio sków.

In te re san tów ob słu gu je się z za cho -
wa niem okre ślo nych za sad bez pie czeń -
stwa. Wszy scy pro sze ni są o sto so wa nie

środ ków ochro ny oso bi stej i za cho wa nie
za le ca ne go dy stan su. 

Przy po mnij my, że po kil ku ty go dnio -
wym okre sie za mknię cia dla pe ten -
tów – z po wo du roz prze strze nia nia się
ko ro na wi ru sa – 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 był moż li wy w wy zna czo -
nych stre fach. (AN KA)

KROTOSZYN

Urząd w pełni otwarty
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Łu kasz Czu bak pro wa dzi wła sną fir -
mę hy drau licz ną. Lu bi swo ją pra cę
i sta ra się cią gle udo sko na lać wła -
sne umie jęt no ści. Wszyst ko to spra -
wi ło, że wy wal czył ty tuł mi strza Pol -
ski w in sta la tor stwie.

Przy go da Łu ka sza z hy drau li ką za -
czę ła się w mo men cie wy bo ru szko ły
śred niej. Prak ty ki szkol ne oraz kil ku let ni
staż od był w kro to szyń skiej fir mie in sta la -
cyj nej. – Pod czas wy bie ra nia za wo du po -
kie ro wał mnie mój dzia dek. W fir mie,
w któ rej przy go to wy wa łem się do za wo -
du, uda ło mi się zdo być du że do świad -
cze nie oraz ty tu ły po twier dza ją ce mo je
kwa li fi ka cje za wo do we – cze lad ni czy
i mi strzow ski. To zde cy do wa nie po mo -
gło mi otwo rzyć wła sną dzia łal -
ność – opo wia da Ł. Czu bak. Jak za pla no -
wał, tak zro bił. Otwo rzył fir mę Hy dro sys -
tem. Świad czy ona usłu gi w za kre sie in -
sta la cji wod no -ka na li za cyj nych, in sta la -
cji C. O., wen ty la cji, kli ma ty za cji, ogrze -
wa nia ga zo we go oraz mon ta żu ar ma tu ry
ła zien ko wej, a ostat nio po sze rzy ła swą
ofer tę o usłu gi mi ni ko par ką. 

Je go za pał do pra cy, ale i fakt, że lu bi
to, co ro bi, spra wi ły, że jest jed nym z naj -
lep szych in sta la to rów, co po twier dził,
uzy sku jąc ty tuł mi strza Pol ski! – Od kil -

ku lat współ pra cu ję z hur tow nią Ar ma tu -
ra Ko złow ski. Pew ne go ra zu otrzy ma łem
od tej fir my za pro sze nie na za wo dy in sta -
la to rów w wy mia nie pomp fir my Grund -
fos. Uda ło mi się za jąć dru gie miej sce, co
skut ko wa ło za kwa li fi ko wa niem się
do Mi strzostw Pol ski In sta la to -
rów – wspo mi na Łu kasz. 

Za wo dy od by ły się w li sto pa dzie
ubie głe go ro ku w Ba ra no wie (oko li ce Po -
zna nia). Wszy scy uczest ni cy tur nie ju ry -
wa li zo wa li przez ca ły rok w wie lu mia -
stach na sze go kra ju, po dob nie jak kro to -
szy nia nin. Lo kal ne za wo dy, prze bie ga ją ce
w du chu spor to wej ry wa li za cji, wy ło ni ły
dzie wię ciu fi na li stów, któ rzy pod ję li wal -
kę na are nie kra jo wej. 

Fi nał zgro ma dził nie tyl ko uczest ni -
ków wraz z oso ba mi to wa rzy szą cy mi, ale
rów nież przed sta wi cie li part ne rów biz ne -
so wych i licz nych pra cow ni ków fir my
Grund fos. Im pre zę roz po czę ło spo tka nie,
pod czas któ re go wszy scy zgro ma dze ni
mie li oka zję w luź nej at mos fe rze pod jąć
dys ku sję na waż ne te ma ty do ty czą ce
bran ży in sta la cyj nej oraz co dzien nej pra -
cy in sta la to rów. Póź niej od by ło się lo so -
wa nie ko lej no ści pre zen to wa nia swo ich
umie jęt no ści. Star cie fi na ło we po le ga ło
na wy ko na niu se kwen cji wie lu czyn no ści
ser wi so wych, któ re zo sta ły wcze śniej do -
kład nie omó wio ne przez or ga ni za to rów.
Uczest ni cy mie li moż li wość prze ćwi cze -
nia tych czyn no ści na spe cjal nie przy go to -
wa nych sta no wi skach. Za da niem fi na li -
stów by ła ob słu ga agre ga tu do od pro wa -
dza nia skro plin Con lift oraz wy ko na nie
czyn no ści nie zbęd nych przed uru cho -
mie niem hy dro fo ru SCA LA2. 

O wy so kich umie jęt no ściach i za an -
ga żo wa niu uczest ni ków świad czy ły nie -
wiel kie róż ni ce w cza sach, w któ rych
ukoń czy li swo je za da nia. Nie oby ło się
rów nież bez za baw nych sy tu acji, w koń cu
pra ca z wo dą pod ci śnie niem mo że za sko -
czyć na wet naj lep szych in sta la to rów i to
w naj mniej ocze ki wa nym mo men cie. 

W osta tecz nym star ciu zmie rzy ło się
dwóch uczest ni ków, w tym wła śnie Łu -
kasz Czu bak. Ich za da niem by ło spraw ne
i sku tecz ne zrów no wa że nie in sta la cji
ogrze wa nia grzej ni ko we go i pod ło go we go
w moż li wie naj krót szym cza sie. Ry wa li -
za cja prze bie gła w du chu fa ir play.
Po emo cjo nu ją cej wal ce zwy cię żył Łu kasz
Czu bak, zdo by wa jąc tym sa mym ty tuł
mi strza Pol ski in sta la to rów oraz kwa li fi -
ku jąc się do The Grund fos In stal ler
Cham pion ship, gdzie bę dzie re pre zen to -
wał nasz kraj. Te za wo dy mia ły się od -
być 20 mar ca w Me dio la nie pod czas naj -
więk szych tar gów in sta la cyj nych w Eu ro -
pie. Nie ste ty, sy tu acja epi de micz na
na świe cie po krzy żo wa ła pla ny i trze ba
by ło prze ło żyć tur niej. Or ga ni za to rzy ry -
wa li za cji kra jo wej nie ukry wa ją, iż umie -
jęt no ści kro to szyń skie go in sta la to ra, któ -
re po ka zał w Ba ra no wie, po zwa la ją re al -
nie my śleć o zajęciu pierw sze go miej sca
rów nież we Wło szech. 

Łu kasz bar dzo lu bi swo ją pra cę. Cią -
gle chce udo sko na lać wła sne umie jęt no -
ści, aby je go klien ci by li za do wo le ni
z usług, któ re im świad czy. Nie chce jed -
nak zo sta wić swo ich do świad czeń tyl ko
dla sie bie. Swo ją wie dzę za mie rza prze ka -

zy wać mło dym lu dziom, któ rzy wy bra li
ta ki sam za wód. Je go upór i de ter mi na cja
mo gą być dla nich zna ko mi tym przy kła -
dem i bodź cem do te go, by dą ży li do wy -
zna czo nych przez sie bie ce lów za rów no
ży cio wych, jak i za wo do wych. 

– Lu bię swo ją pra cę i za wsze sta ram
się wy ko ny wać ją su mien nie i z za an ga żo -

wa niem. Dą żę do te go, aby roz wi jać mo ją
fir mę i pod no sić swo je kwa li fi ka cje. Prak -
ty ki od by wa ją te raz u mnie ucznio wie ze
szko ły za wo do wej. Sta ram się prze ka zać
im to, co po tra fię i wy uczyć ich na do -
brych in sta la to rów – pod su mo wu je Ł.
Czu bak. 

(LE NA)

KIEDY PRACA STAJE SIĘ PASJĄ

Droga do mistrzostwa
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Od 27 ma ja do 15 czerw ca w Huf cu
Pra cy 15-2 w Kro to szy nie prze pro wa -
dzo no we wnętrz ny etap wo je wódz kie -

go kon kur su mul ti me dial ne go „Po -
znań ski Czer wiec. 28.06.1956r.”. Lau -
re at ką zo sta ła We ro ni ka Woź niak.

Kon kurs miał na ce lu za chę ca nie
mło dzie ży do po zna wa nia trud nych dzie -
jów na szej oj czy zny, kształ to wa nie po staw
pa trio tycz nych uczest ni ków OHP, po pu -
la ry za cję i do sko na le nie umie jęt no ści pra -
cy z pro gra ma mi mul ti me dial ny mi i za -
chę ca nie do pre zen to wa nia swo ich umie -
jęt no ści twór czych.

Do 15 czerw ca wpły nę ło do huf ca
pięć prac. Za naj lep szą pre zen ta cję uzna -
no pra cę We ro ni ki Woż niak – uczen ni cy
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 ko mi sji ta pre zen ta cja
naj bar dziej speł nia ła kry te ria kon kur so -
we.

OPRAC. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Kolejny konkurs multimedialny

Le ka rze z le d wo ścią ura to wa li chłop -
ca w trak cie po ro du. Nie ste ty, kom -
pli ka cje po zo sta wi ły po so bie cięż ką
nie peł no spraw ność. Mat ka Pio tru -
sia wy cho wu je go sa ma i po trze bu je
wspar cia.

Cią ża pa ni Ol gi prze bie ga ła pra wi dło -
wo, wręcz książ ko wo. W jed nej chwi li
wszyst ko się zmie ni ło. Ko bie ta do sta ła
krwo tok, bę dąc sa ma w do mu. Z le d wo ścią
uda ło jej się we zwać po go to wie. Oka za ło
się, że ło ży sko się od kle iło. Chło piec uro -
dził się nie do tle nio ny, le ka rze re ani mo wa li
go przez 45 mi nut. Póź niej Pio truś przez
kil ka na ście dni po zo sta wał za in tu bo wa ny.
Chło piec ma pa dacz kę, mó zgo we po ra że -
nie dzie cię ce i uszko dzo ny wzrok. Mat ka
wy cho wu je go sa mot nie, opie ku jąc się nim
przez ca łą do bę. Pio truś jest re ha bi li to wa ny
od trze cie go mie sią ca ży cia.

Wszyst ko, co in nym dzie ciom przy -
cho dzi nor mal nie, on osią ga je dy nie za po -
mo cą cięż kiej, bo le snej, in ten syw nej re ha -
bi li ta cji. Naj gor sza jest jed nak pa dacz ka,
któ ra sta no wi za gro że nie ży cia, każ dy jej
atak to ogrom ne ob cią że nie dla mó zgu. 

Jest jed nak jed na szan sa na lep sze ży -
cie Pio tru sia – prze szczep ko mó rek ma -
cie rzy stych, któ re mo gą od bu do wać to, co

zo sta ło uszko dzo ne w mó zgu. Chło piec
ma za so bą czte ry cy kle le cze nia. Po nich
mi nę ły ata ki pa dacz ki, a on stał się spo koj -
niej szy i bar dziej skon cen tro wa ny. Moż na
się z nim kon tak to wać, utrzy mu je kon -
takt wzro ko wy, sy la bi zu je. Je go stan jest
nie po rów ny wal ny do te go sprzed pod ję cia
le cze nia. Ko niecz na jest je go kon ty nu acja.
Pio truś jest w okre sie doj rze wa nia, a to
bar dzo trud ny czas dla dzie ci ob cią żo -
nych neu ro lo gicz nie, szcze gól nie dla tych

cier pią cych na pa dacz kę. Cho ro ba w tym
mo men cie mo że się na wró cić, dla te go
chło piec po raz ko lej ny po wi nien otrzy -
mać ko mór ki ma cie rzy ste. Ma ma Pio tru -
sia jest z tym wszyst kim sa ma, wspa nia le
so bie ra dzi dzię ki ogrom nej mi ło ści do sy -
na. Po trzeb na jest jed nak po moc fi nan so -
wa. Aby zo stać dar czyń cą, wy star czy wes -
przeć zbiór kę utwo rzo ną na por ta lu sie -
po ma ga.pl.

(LE NA)

CHARYTATYWNIE

Matka Piotrusia błaga o pomoc
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Wo je wo da wiel ko pol ski przy znał
Szko le Pod sta wo wej nr 8 z Od dzia ła -
mi Dwu ję zycz ny mi w Kro to szy nie
wspar cie fi nan so we na re ali za cję za -
da nia w ra mach mo du łu 3 Rzą do -
we go Pro gra mu „Po si łek w szko le
i w do mu”. Do ta cja wy nie sie bli -
sko 18 ty się cy zło tych.

Przy zna ne środ ki zo sta ną wy ko rzy -

sta ne na do po sa że nie i po pra wę stan dar -
du funk cjo nu ją cej w Ósem ce sto łów ki.
Koszt re ali za cji za da nia to nie co po nad 22
ty sią ce zło tych, a cze go do fi nan so wa nie
sta no wi aż 17 731 zł. 

Za ku pio ny sprzęt pod nie sie stan dard
wy po sa że nia kuch ni, uła twi pra cę i po -
zwo li zwięk szyć ilość wy da wa nych obia -
dów. Wzro śnie tak że po ziom hi gie ny
w po miesz cze niach. (AN KA)

Gmi na Roz dra żew otrzy ma dwie do -
ta cje z wo je wódz twa wiel ko pol skie -
go. Jed ną na bu do wę ka na li za cji
w Dzie li cach, a dru gą na ada pta cję
i wy po sa że nie szkol nej sto łów ki.

18 czerw ca Za rząd Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go do ko nał ak tu ali za cji li -
sty in for mu ją cej o ko lej no ści przy słu gi wa -
nia po mo cy dla ope ra cji „Go spo dar ka
wod no -ście ko wa”, ob ję tej Pro gra mem
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la -
ta 2014-2020. Wśród ope ra cji prze wi -
dzia nych do pod pi sa nia umo wy zna lazł
się zło żo ny przez Urząd Gmi ny w Roz -
dra że wie pro jekt „Bu do wa ka na li za cji sa -

ni tar nej oraz prze bu do wa sie ci wo do cią -
go wej w miej sco wo ści Dzie li ce” – z kwo tą
do fi nan so wa nia w wy so ko ści 2 mi lio nów
zło tych. Re ali za cja prze wi dzia na jest
na la ta 2021-2022, a po prze dzo na bę dzie
bu do wą łącz ni ka ka na li za cji Roz dra żew -
-Dzie li ce.

Po nad to gmi na otrzy ma do fi nan so -
wa nie w ra mach Rzą do we go Pro gra mu
„Po si łek w szko le i w do mu” na ada pta cję
i wy po sa że nie sto łów ki w Szko le Pod sta -
wo wej w Roz dra że wie. Do ta cja wy nie -
sie 79 984,55 zło tych. Pra ce zwią za ne
z tym za da niem roz pocz ną się już w wa -
ka cje. 

OPRAC. (AN KA)

SP NR 8 KROTOSZYN

Dofinansowanie na szkolną stołówkę

ROZDRAŻEW

Dwie dotacje dla gminy
W Urzę dzie Miej skim w Ko by li nie od -
by ło się spo tka nie z przed sta wi cie la -
mi kro to szyń skie go Huf ca Pra cy 15-
2. Głów nym ce lem by ło omó wie nie
współ pra cy tej jed nost ki z ko by liń -
ską Bran żo wą Szko ła I stop nia.

W spo tka niu udział wzię li Mi ro -
sław Si ko ra – za stęp ca bur mi strza Ko -
by li na, Ka ta rzy na Jac kow ska – dy rek -
tor Bran żo wej Szko ły I stop nia w Ko by -
li nie, Zbi gniew Ku rza wa – ko men dant
Huf ca Pra cy w Kro to szy nie, Agniesz ka
Kwiat kie wicz – star szy wy cho waw ca
HP 15-2. 

Od wie lu lat obie pla ców ki wza jem -
nie się wspie ra ją w ob sza rze wy cho wa nia
i kształ to wa nia wie dzy oraz umie jęt no ści
za wo do wych, ar ty stycz nych czy in for ma -
tycz nych mło dych lu dzi. Kro to szyń ski

hu fiec an ga żu je uczniów do udzia łu
w bo ga tej ofer cie kon kur sów te ma tycz -
nych, spor to wych i in nych. Stwa rza moż -
li wo ści pod no sze nia kwa li fi ka cji po przez
kur sy, szko le nia, a tak że udział w pro jek -
tach unij nych.

Na spo tka niu omó wio no osią gnię cia
uczniów, któ rzy w la tach po przed nich

oraz w tym ro ku szkol nym uczest ni czy li
w kon kur sach za pro po no wa nych przez
Ochot ni cze Huf ce Pra cy. War to do dać, że
mi mo epi de mii mło dzież z ko by liń skiej
szko ły na der chęt nie bra ła udział
w owych kon kur sach, or ga ni zo wa nych
przez HP 15-2.

OPRAC. (AN KA)

W nie dziel nym wy da niu „Dzień Do -
bry TVN” go ści li Da riusz Ro zum, pre -
zes Pol skie go Związ ku Su mo, oraz
czwo ro je go dzie ci. Kro to szy nia nie
opo wia da li o su mo, o po cząt kach tej
dys cy pli ny w na szym kra ju.

Na po cząt ku spo tka nia przed sta wio no
Ka zu kie go Tsuy uku sę, któ ry jest pierw -
szym w hi sto rii pol sko -ja poń skim za wod ni -
kiem w pro fe sjo nal nej li dze su mo w Ja po -
nii i prze by wa obec nie w eli tar nej szko le,
gdzie pod da je się re żi mo wi tre nin go we mu. 

Da riusz Ro zum wy stą pił w pro gra -
mie wraz z czwór ką swo ich dzie ci – Ma ri -

ną, Olą, Aro nem i Ke wi nem. Pre zes
wspo mi nał, jak szes na ście lat te mu z je go
ini cja ty wy po wo ła no Pol ski Zwią zek Su -
mo. Od po cząt ku ist nie nia tej or ga ni za cji
stoi na jej cze le. Czte ry la ta te mu zo stał

z ko lei pre zy den tem Eu ro pej skiej Fe de ra -
cji Su mo oraz wi ce pre zy den tem Świa to -
wej Fe de ra cji Su mo. Przed la ty za ło żył
zna ne wszyst kim To wa rzy stwo Atle tycz -
ne Ro zum Kro to szyn. (LE NA)

KOBYLIN

Owocna współpraca szkoły z hufcem pracy

SUMO

Krotoszynianie w programie telewizyjnym
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W dniach 12-13 czerw ca w Koź mi -
nie Wlkp. zor ga ni zo wa no pierw sze
po prze rwie spo wo do wa nej epi de -
mią tur nie je pił kar skie dla dzie ci.
W szran ki sta nę li mło dzi pił ka rze
w ka te go riach ża ków i or li ków.

W tur nie ju ża ków (rocz nik 2011
i młod si) do ry wa li za cji przy stą pi ło sześć
dru żyn, któ re gra ły sys te mem każ dy z każ -
dym. Zwy cię ży ła Wi sła Bo rek Wlkp., wy -
prze dza jąc Czar nych Do brzy ca, GOS
Koź min Wlkp. 1, Astrę Kro to szyn 1,
GOS Koź min Wlkp. 2 i Astrę 2. Za naj lep -
sze go gra cza uzna no Wik to ra Plu tę (GOS
Koź min Wlkp. 1), naj lep szym bram ka -
rzem okrzyk nię to Ja ku ba Ma cie jew skie go
(Czar ni), a kró lem strzel ców zo stał Ma te -
usz La so ciń ski (Czar ni Do brzy ca). Po nad -
to wy róż nio no po jed nym za wod ni ku
z każ de go ze spo łu. W tym gro nie zna leź li

się Da wid Du dziak (Astra 1), Mi ko łaj
Woj ta szek (Astra 2), Fi lip Sy rek (Wi sła),
Mar cin Cze szyk (Czar ni), Bar tosz Ja nic ki
(GOS 1) i An to ni Hel wich (GOS 2).

W roz gryw kach or li ków (rocz -
nik 2009 i młod si) za gra ło osiem dru -
żyn, któ re naj pierw po dzie lo no na dwie
gru py. Po dwie naj lep sze eki py póź niej
wal czy ły w gru pie fi na ło wej o koń co wy
triumf. Naj lep sza oka za ła się Aka de mia
Pił kar ska Re is sa Go styń 2, a ko lej ne lo ka -
ty za ję ły APR Go styń 1, GKS Ja ra cze wo,
GOS Koź min Wlkp., Czar ni Do brzy ca,
Wi sła Bo rek Wlkp. 1, Wi sła Bo rek
Wlkp. 2 i Astra Kro to szyn. Za naj lep sze -
go pił ka rza uzna no Szy mo na Ma chow -
skie go (APR Go styń 1), za naj lep sze go
bram ka rza – Oska ra Kaź mier cza ka
(APR Go styń 2), a kró lem strzel ców zo -
stał Pa tryk Ja ku bow ski (Czar ni). Po nad -
to wy róż nio no Kac pra Mi cha la ka
(APR 1), Ad ria na Błasz czy ka (APR 2),
Woj cie cha Woj tasz ka (Astra), Oska ra
Paw la ka (GOS), Mi cha ła Bi sku pa (Wi -
sła 1), Ma ję Ol biń ską (Wi sła 2), Sta ni sła -
wa Ka sprza ka (GKS) i An to nie go Ba na -
szyń skie go (Czar ni).

OPRAC. (AN KA) 

PIŁKA NOŻNA

Zmagania żaków i orlików w Koźminie Wlkp.

Nie daw no Astra Kro to szyn roz sta ła
się z do tych cza so wym szko le niow -
cem dru ży ny se nio rów – Krzysz to -
fem We wió rem. Do ko lej ne go se zo -
nu kro to szyń ski ze spół przy go tu je
Łu kasz Wal czak. 

Sy tu acja epi de micz na w na szym kra -
ju po krzy żo wa ła spor to we pla ny. Ki bi ce
kro to szyń skie go ze spo łu z nie cier pli wo -
ścią cze ka li na ko lej ne de cy zje Wiel ko pol -
skie go Związ ku Pił ki Noż nej od no śnie
run dy wio sen nej. Osta tecz nie nie do szło
na wet do jej roz po czę cia i Astra za koń czy -
ła se zon na pią tym miej scu. W ubie głym
ty go dniu klub po in for mo wał o za koń cze -

niu współ pra cy z Krzysz to fem We wió -
rem, któ ry tre no wał kro to szyń skich pił ka -
rzy od 2018 ro ku.

Za rząd klu bu ogło sił, że no wym szko -
le niow cem dru ży ny zo sta je Łu kasz Wal -
czak. Tre ner ten po sia da li cen cję UEFA A.
Do tej po ry pra co wał w ta kich klu bach jak
Zjed no cze ni Pu dlisz ki, Kro bian ka Kro -
bia, WKS Śląsk Wro cław, Po lo nia Lesz no
i KA 4 re sPect Kro bia. Od był rów nież sta -
że tre ner skie w Le chii Gdańsk, Za głę biu
Lu bin i Ślą sku Wro cław. No we mu tre ne -
ro wi ży czy my po wo dze nia, ma jąc na dzie -
ję, że Astra roz pocz nie no wy se zon peł na
za pa łu i mo ty wa cji.

(LE NA) 

PIŁKA NOŻNA

Astra już z nowym trenerem

W dniach 13-14 czerw ca w So po cie
od by ły się re ga ty o Pu char Pre zy den -
ta So po tu. Ju lia Da ma sie wicz z Koź -
mi na Wlkp. zdo by ła zło ty me dal. 

Pu char Pre zy den ta So po tu to im pre -
za od daw na za pi sa na na kar tach ka len da -
rza spor to we go. Od by ła się już po raz 41.
Pan de mia na ja kiś czas sku tecz nie za blo -
ko wa ła wszel kie wy da rze nia spor to we.
Or ga ni za to rzy mu sie li za dbać o to, aby za -
wo dy prze pro wa dzo no zgod nie z wszyst -
ki mi wy tycz ny mi za war ty mi w ko lej nych
roz po rzą dze niach. Osta tecz nie po sta no -
wio no ogra ni czyć licz bę star tu ją cych po -

przez po dział im pre zy na trzy czę ści. 
Po go da by ła wręcz wy ma rzo na dla re -

gat. Słoń ce, wiatr i fa le to wła śnie to, na co
li czą za wod ni cy. W ry wa li za cji ko biet ki -
te fo il świet nie po ra dzi ła so bie koź mi nian -
ka, Ju lia Da ma sie wicz. Re pre zen tant ka
SKŻ ER GO He stia So pot zdo by ła zło to,
wy prze dza jąc swo je klu bo we ko le żan ki:
Mag da le nę Woy cie chow ską i Ni nę Ar cisz.
Na stęp ne dwie czę ści za wo dów o Pu char
Pre zy den ta So po tu od bę dą się w lip cu
i sierp niu. Do dat ko wo w ich trak cie roz -
gry wa ne bę dą Mi strzo stwa Pol ski kla sy
RS: X Ju nior. 

(LE NA)

KITEBOARDING

Julia Damasiewicz 
na najwyższym stopniu podium
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