
�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�

NR 385 WTOREK 20 LIPCA 2021         NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM e -ma il:re dak cja@glo kal na.pl

� CHARYTATYWNIE

Udało się zebrać kwotę

potrzebną dla Alanka!

Czytaj na str. 2

� ZDROWIE

Kolejna akcja poboru krwi

Czytaj na str. 2

� SULMIERZYCE

Dofinansowanie 

na przebudowę trzech dróg 

Czytaj na str. 5

� POMAGANIE

Zostań wolontariuszem
Szlachetnej Paczki

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 8-10

� POD NASZYM PATRONATEM

Przed nami kolejna 
edycja Summer Cup!

Czytaj na str. 16

DZIŚ W NU ME RZE 

SŁUŻBA ZDROWIA

Kłopoty kadrowe w szpitalach 
to problem ogólnopolski Czytaj na str. 3
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3-let ni Alan z oko lic Ju tro si na uro dził
się z cięż ką wa dą ser ca. Je dy nym ra -
tun kiem dla chłop ca jest ope ra cja
w Sta nach Zjed no czo nych. Na szczę -
ście w krót kim cza sie uda ło się ze -
brać ca łą kwo tę po trzeb ną na ten cel!

Ro dzi ce Ala na prze ży li już ogrom ną
tra ge dię. W 2016 ro ku stra ci li cór kę. Los
po sta no wił ich nie oszczę dzać i ze słał ko -
lej ny cios. By li bar dzo szczę śli wi, kie dy do -
wie dzie li się, że spo dzie wa ją się dziec ka.
Pod czas ba dań pre na tal nych oka za ło się
jed nak, że ich sy nek uro dzi się z wa dą ser -
ca – ano ma lią Eb ste ina. Le ka rze ostrze ga -
li, aby przy go to wać się na naj gor sze. 

Ala nek uro dził się 27 lu te go 2018 ro -
ku. Mi mo wa dy ser ca otrzy mał 10 punk -
tów w ska li Ap gar. Pierw sze trzy ty go dnie
swe go ży cia spę dził na od dzia le kar dio lo -
gii dzie cię cej. Tam ro dzi na do świad czy ła
cięż kich chwil. Alan prze żył epi zod czę -
sto skur czu nad ko mo ro we go, któ ry
na szczę ście ustą pił sa mo ist nie. 

Ano ma lia Eb ste ina to wa da do ty czą ca
za staw ki, któ ra jest znie kształ co na i znaj -
du je się w nie wła ści wym miej scu. W przy -
pad ku Ala na pra wą część ser ca two rzy gi -
gan tycz ny przed sio nek i mi kro sko pij na
pra wa ko mo ra ser ca. Na pierw szy rzut oka
nie wi dać, że chło piec zma ga się z tak cięż -
ką cho ro bą. Jest po god nym i ener gicz nym
dziec kiem. Pod czas wy sił ku si nie ją mu
jed nak usta. Ro dzi ce ca ły czas pil nu ją, aby
się nie for so wał. Na ser dusz ko źle wpły wa
tak że upał czy wszel kie in fek cje. 

Je dy ną szan są dla chłop ca jest ope ra -
cja. W Pol sce ża den z le ka rzy się jej nie po -

dej mie. Wy ko nu je się ją jed nak w Sta nach
Zjed no czo nych. Wy star czy tyl ko jed na
ope ra cja, aby na pra wić wa dę ser dusz ka
Alan ka. Ro dzi na chłop ca tra fi ła pod opie -
kę pro fe so ra Jo se da Si lvy, któ ry spe cja li -
zu je się w le cze niu ano ma lii Eb ste ina. 

Z ra cji ogrom nych kosz tów zwią za -
nych z ope ra cją, le cze niem, za kwa te ro wa -
niem oraz trans por tem me dycz nym,
utwo rzo no zbiór kę, a tak że pro wa dzo no li -
cy ta cje na por ta lu spo łecz no ścio wym Fa ce -
bo ok. Dzię ki lu dziom o do brych ser cach
uda ło się ze brać ca łą po trzeb ną kwo -
tę – po nad 870 ty się cy zło tych, co ozna cza,
że chło piec bę dzie mógł po le cieć do USA. 

– Te go, co czu je my, nie da opi sać się
sło wa mi. Je ste śmy nie sa mo wi cie szczę śli -
wi. Oczy wi ście za czy na my się już mar -
twić, czy wszyst ko bę dzie do brze, ale nie
mo gli śmy tra fić na lep sze go spe cja li stę.
Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy wpła ci li
dat ki, jak rów nież tym, któ rzy włą czy li
się w or ga ni za cję róż nych wy da rzeń. Bez
Was by się nie uda ło! – mó wi ła ze łza mi
szczę ścia w oczach ma ma Alan ka tuż
po ze bra niu ca łej kwo ty. 

Dal sze lo sy chłop ca moż na śle dzić
na bie żą co za po śred nic twem Fa ce bo oka
na pro fi lu Ser ce Ala na. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Krwiodawcy 
spisali się na medal!

W nie dzie lę w Mu zeum Re gio nal -
nym im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka
w Kro to szy nie od by ła się ak cja po bo -
ru krwi. Krwio daw cy jak zwy kle nie
za wie dli. Łącz nie uda ło się ze -
brać 27,7 l krwi, co jest wy ni kiem
o 0,7 l lep szym niż w ubie głym ro ku. 

Krew jest naj cen niej szym da rem, ja -
ki mo że my ofia ro wać dru gie mu czło wie -
ko wi. Jest le kiem, któ re go nie da się za stą -
pić żad nym in nym. Krew jest nie zbęd na
w wie lu sta nach za gro że nia ży cia, ta kich
jak ma syw ne krwo to ki, ura zy czy wy pad -
ki, jak rów nież w le cze niu nie do krwi sto -
ści to wa rzy szą cej wie lu cho ro bom,
w tym tak że no wo two rom. Od da wa nie
krwi nie wią że się z żad nym, na wet naj -
mniej szym ry zy kiem. 

Krew lub jej skład ni ki mo gą od dać
oso by po mię dzy 18. a 65. ro kiem ży cia.
Stan zdro wia krwio daw cy mu si od po wia -
dać usta lo nym wy ma ga niom zdro wot -
nym. Jed no ra zo wo po bie ra się 450 ml
peł nej krwi. Przy każ dym od da niu krwi
u krwio daw cy wy ko nu je się ru ty no wo
na stę pu ją ce ba da nia – po ziom he mo glo -
bi ny, test ki ło wy, an ty gen HBs, DNA -

-HBV, prze ciw cia ła an ty -HCV, RNA
HCV, prze ciw cia ła an ty -HIV oraz RNA
HIV, gru pę krwi ukła du ABO, gru pę
krwi ukła du Rh (a przy ko lej nych do na -
cjach rów nież in ne ukła dy gru po we),
prze ciw cia ła. 

Ak cja po bo ru krwi w kro to szyń skim
mu zeum sta łą się już tra dy cją. W ubie -
głym ro ku uda ło się ze brać 27 l krwi.
W tym ro ku fre kwen cja rów nież do pi sy -
wa ła. Po dzie lić się dro go cen nym le kiem
po sta no wi ło 77 osób. Osta tecz nie, po we -
ry fi ka cji przez le ka rza wszyst kich chęt -
nych, krew od da ło 66 krwio daw ców.
Uczest ni cy ak cji bra li udział w lo so wa niu
na gród. Na ko niec od by ło się lo so wa nie
na gro dy głów nej, a był nią ro wer. Tym ra -
zem ze bra no łącz nie 27,7 l kwi. 

Pa mię taj my, że krew jest ca ły czas
po trzeb na. Za po trze bo wa nie na ten bez -
cen ny lek wzra sta jed nak w okre sie wa -
ka cyj nym po przez zwięk szo ną ilość wy -
pad ków. Po trzeb ne są wszyst kie gru py
krwi. Od da nie krwi zaj mu je tak na praw -
dę je dy nie kil ka mi nut, a mo że ura to wać
ko muś ży cie, dla te go dziel my się tym
cen nym da rem. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Alan poleci do USA! 



W ra mach pro mo cji szcze pień prze -
ciw CO VID -19 gmi na Kro to szyn ogło si -
ła kon kurs pod ha słem „STOP CO VID -
-19 – SZCZE PIĘ SIĘ”. Mo gą w nim
wziąć udział wszy scy peł no let ni
miesz kań cy mia sta i gmi ny, któ rzy za -
szcze pi li się co naj mniej pierw szą
daw ką lub uczy nią to w ter mi nie
do 25 sierp nia i zgło szą ten fakt
do Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie
oraz po da dzą krót kie ha sło pro mu ją -
ce szcze pie nia.

Na gro da mi w kon kur sie są lap top,
dwa ro we ry oraz kar ne ty na usłu gi CSiR
WOD NIK (bi let na kry tą pły wal nię, kar -
net na ma saż lub kar net na krę giel nię).

Wa run kiem uczest nic twa w kon kur -
sie jest do star cze nie do Punk tu In for ma -
cyj ne go w kro to szyń skim ma gi stra cie (ul.
Koł łą ta ja 7) krót kie go ha sła pro mu ją ce go
szcze pie nia prze ciw CO VID -19 oraz kse -
ro ko pii do ku men tu po twier dza ją ce go
przy ję cie szcze pion ki lub prze sła nie pocz -
tą elek tro nicz ną na ad res oc@um.kro to -
szyn.pl ska nu te go do ku men tu oraz
wspo mnia ne go ha sła.

Po nad to uczest ni cy pro sze ni są o po -
da nie nu me ru te le fo nu kon tak to we go.
Od osób za szcze pio nych pierw szą daw ką
wy ma ga ny jest do dat ko wo ad res za mel -
do wa nia. Re gu la min kon kur su zna leźć
moż na na stro nie www.kro to szyn.pl.

OPRAC. (AN KA)
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Jak się do wie dzie li śmy od jed nej
z osób pra cu ją cych w kro to szyń -
skim szpi ta lu, na po cząt ku czerw ca
wy po wie dze nia umo wy o pra cę zło -
ży ło kil ku ane ste zjo lo gów za trud -
nio nych w tej pla ców ce, w tym or dy -
na tor Od dzia łu Ane ste zjo lo gii i In -
ten syw nej Te ra pii oraz je go za stęp -
ca. Kie row nic two szpi ta la mó wi
o trzech le ka rzach, jed no cze śnie
za pew nia jąc, że pro wa dzo ne są
z ni mi roz mo wy w ce lu prze ko na nia
ich do zmia ny de cy zji. 

– Są to le ka rze, któ rzy za pew nia -
ją dzien ną i dy żu ro wą ob sa dę od po -
nie dział ku do piąt ku w szpi ta lu na ul.
Mic kie wi cza – mó wi ano ni mo wo
jed na z pra cow nic szpi ta la (da ne
do wia do mo ści re dak cji). – Tłem
tych de cy zji jest bier ność dy rek cji wo -
bec bra ku za bez pie cze nia wie lu dy -
żu rów le kar skich. Ci le ka rze pra cu ją
po nad nor mę i od daw na zgła sza ją
pro blem zbyt ma łej ilo ści ane ste zjo lo -
gów. Już od trzech lat wia do mo, że
bra ku je w na szym szpi ta lu le ka rzy tej
spe cja li za cji – twier dzi na sza roz -
mów czy ni.

Z py ta nia mi od no śnie tej spra wy
zwró ci li śmy się do kie row nic twa
SPZOZ w Kro to szy nie. – Na 17 za -
trud nio nych w na szym szpi ta lu ane -
ste zjo lo gów wy po wie dze nia zło ży ło
trzech le ka rzy i ta kie wy po wie dze nia
zda rza ły się rów nież we wcze śniej -
szych la tach. Li czy my, że i tym ra zem
uda się osią gnąć po ro zu mie nie. Dziś
już mo że my po wie dzieć, że je den
z le ka rzy zmie nił zda nie i da lej bę -
dzie my z nim współ pra co -

wać – oznaj mia Be ata Maj, dy rek tor
ds. ad mi ni stra cyj no -fi nan so wych
w kro to szyń skim szpi ta lu. 

– Ca ły czas pro wa dzi my z ty mi
oso ba mi dia log, nie ba wem zo sta nie
otwar te no we skrzy dło szpi ta la, co
rów nież roz wią że nie któ re pro ble my
zwią za ne z roz pro sze niem od dzia -
łów i usług świad czo nych przez na szą
pla ców kę oraz m. in. or ga ni za cją pra -
cy le ka rzy ane ste zjo lo gów. Pro ble my
ka dro we oczy wi ście ist nie ją, lecz z ta -
ki mi trud no ścia mi bo ry ka się wie le
pla có wek me dycz nych. Jest to bo -
wiem pro blem ogól no pol ski – wy ja -
śnia B. Maj. Jed no cze śnie sta now czo
za prze cza, ja ko by dy rek cja szpi ta la
by ła bier na w tej kwe stii. – To ab so -
lut nie nie praw da – pod kre -
śla. – Krót ko mó wiąc – li czy my
na po ro zu mie nie, a z uwa gi na fakt, iż
je ste śmy w trak cie ne go cja cji, nie bę -
dzie my ko men to wać te raz tej spra -
wy – do da je.

War to przy oka zji przy po mnieć,
ja ką ro lę speł nia ane ste zjo log. Otóż,
le karz tej spe cja li za cji jest nie zbęd ny
do funk cjo no wa nia prak tycz nie każ -
de go od dzia łu szpi ta la, po cząw szy
od znie czu leń za bie gów – pla no wych
i pil nych (chi rur gicz nych, or to pe -
dycz nych, ofiar wy pad ków oraz cięć
ce sar skich), po przez le cze nie kry tycz -
nie cho rych na Od dzia le In ten syw nej
Te ra pii, le cze nie cho rych w sta nie za -
gro że nia ży cia w Szpi tal nym Od dzia -
le Ra tun ko wym, in ter wen cje u cho -
rych w sta nie cięż kim we wszyst kich
od dzia łach szpi ta la czy pro wa dze nie
re su scy ta cji u cho rych z za trzy ma -
niem krą że nia, aż po le cze nie prze -
ciw bó lo we (w tym wy ko ny wa ne
pod kon tro lą USG blo ka dy re gio nal -
ne), wsz cze pia nie por tów na czy nio -
wych do po da wa nia che mio te ra pii
oraz wie le in nych pro ce dur wy ko ny -
wa nych u wy ma ga ją cych pil nej po -
mo cy pa cjen tów. AN DRZEJ KA MIŃ SKI

SŁUŻBA ZDROWIA

Kłopoty kadrowe w szpitalach to problem ogólnopolski

GMINA KROTOSZYN

Konkurs promujący szczepienia
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15 lip ca na dro gach po wia tu kro to -
szyń skie go po ru szał się spe cjal ny
ze spół po li cyj ny SPE ED. Funk cjo na -
riu sze w trak cie dzia łań skon tro lo -
wa li 89 po jaz dów. Od no to wa li
przy tym 92 wy kro cze nia. 

Gru pa SPE ED, skła da ją ca się z naj -
lep szych wiel ko pol skich po li cjan tów, wy -
po sa żo nych w od po wied ni sprzęt, zo sta ła
po wo ła na do te go, aby prze ciw dzia łać nie -
bez piecz nym i agre syw nym za cho wa -
niom na dro dze oraz ogra ni czyć licz bę
wy pad ków dro go wych. 

Tym ra zem na te re nie na sze go po wia -
tu po ja wi li się do dat ko wo po li cjan ci z Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Ostro wie
Wlkp., Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Ple sze wie, Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Ostrze szo wie, Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kęp nie, Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Ja ro ci nie oraz Ko men dy Miej -
skiej Po li cji w Ka li szu. Na dro gi wy je cha ło
do dat ko wo sie dem ozna ko wa nych i nie -
ozna ko wa nych ra dio wo zów, z cze go pięć
z nich by ło wy po sa żo nych w wi de ore je -
stra to ry. Po li cjan ci kon tro lo wa li nie tyl ko
pręd kość, z ja ką po ru sza li się kie row cy, ale

rów nież stan ich trzeź wo ści. Zwra ca li też
uwa gę na in ne wy kro cze nia w ru chu dro -
go wym. 

W trak cie ak cji funk cjo na riu sze skon -
tro lo wa li 89 po jaz dów. Łącz nie ujaw ni -
li 92 wy kro cze nia do ty czą ce na ru szeń
prze pi sów ru chu dro go we go, w tym sześć
zwią za nych z prze kro cze niem do pusz -
czal nej pręd ko ści. Prze pro wa dzi li 69 ba -
dań sta nu trzeź wo ści. Za ra żą ce lek ce wa -
że nie prze pi sów ru chu dro go we go, czy li
prze kro cze nie do pusz czal nej pręd ko ści
o po nad 50 km/h w ob sza rze za bu do wa -
nym, aż sze ściu kie row com za trzy ma no

pra wo jaz dy. Pi ra ci dro go wi bę dą mo gli je
ode brać do pie ro za trzy mie sią ce. Re kor -

dzi sta prze kro czył do zwo lo ną pręd kość
o 77 km/h. (LE NA)

Z POLICJI

Z myślą o bezpieczeństwie na drogach
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NA DRODZE

Dachowanie samochodu osobowego
W so bo tę, 17 lip ca, póź nym wie czo -
rem w miej sco wo ści Ta ta ry (gmi na
Koź min Wiel ko pol ski) do szło do wy -
pad ku dro go we go. Jed na po szko do -
wa na oso ba zo sta ła prze wie zio na
do szpi ta la.

Na miej sce zda rze nia za dys po no wa -
no dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie oraz je den z koź -
miń skiej OSP, a tak że Ze spół Ra tow nic -
twa Me dycz ne go i po li cję. Jak się oka za ło,
sa mo chód oso bo wy mar ki Peu ge ot zje chał
po za ob ręb jezd ni do ro wu, ude rzył w dwa
drze wa i da cho wał. Po jaz dem po dró żo wa -
ła jed na oso ba, któ ra w mo men cie przy by -
cia jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej
znaj do wa ła się na ze wnątrz. 

Po za bez pie cze niu miej sca zda rze -
nia stra ża cy udzie li li po szko do wa nej
kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. Po -

nad to odłą czy li w roz bi tym sa mo cho -
dzie aku mu la tor oraz zwe ry fi ko wa li wy -
cie ki pły nów eks plo ata cyj nych. Gdy
przy by ła ka ret ka po go to wia, ko bie tę
prze ka za no pod opie kę ra tow ni ków me -
dycz nych. Kie row nik ZRM zde cy do wał
o prze wie zio na po szko do wa nej do Szpi -
tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go w ce lu
dal szej dia gno sty ki. 

Na stęp nie stra ża cy usu nę li z jezd ni
ele men ty ka ro se rii sa mo cho do wej, któ re
stwa rza ły za gro że nie dla in nych użyt kow -
ni ków dro gi. W trak cie dzia łań służb ra -
tow ni czych po li cjan ci zor ga ni zo wa li ob -
jaz dy. Ak cja trwa ła bli sko dwie go dzi ny.

(AN KA)
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13 lip ca w Wiel ko pol skim Urzę dzie
Wo je wódz kim w Po zna niu do szło
do pod pi sa nia umo wy na do fi nan so -
wa nie prze bu do wy dróg w Sul mie -
rzy cach. Dzień wcze śniej pa ra fo wa -
no umo wę z wy ko naw cą prac.

Umo wę na do fi nan so wa nie w kwo -
cie 707 512,89 zło tych z Rzą do we go
Fun du szu Roz wo ju Dróg bur mistrz Da -
riusz Dę bic ki pod pi sał w kontr asy gna -
cie skarb nik Ur szu li Ju ra szyk. W ra -
mach in we sty cji prze bu do wa ne zo sta ną

dro gi na osie dlu Su li mi ra – ul. Si kor -
skie go, ul. La skow skie go oraz ta od ul.
Po wstań ców Wlkp. 

12 lip ca w Urzę dzie Miej skim w Sul -
mie rzy cach wło darz pod pi sał umo wę
z wy ko naw cą ro bót. Przed się wzię cie po le -
gać bę dzie na mo der ni za cji jezd ni
na trzech uli cach do sze ro ko ści 5 me trów.
Na tych od cin kach pla nu je się wy mia nę
pod bu do wy i nada nie no wej na wierzch ni
jezd ni z kost ki bru ko wej be to no wej. Uli ce
zo sta ną ogra ni czo ne kra węż ni kiem ty pu
na jaz do we go. Wy ko na ne bę dą tak że
wjaz dy i doj ścia do po se sji. Na wszyst kich
uli cach wy bu do wa ny zo sta nie ka nał od -
wad nia ją cy pas dro go wy – ka na li za cja
desz czo wa, wpu sty desz czo we i przy ka -
na li ki. 

Pla no wa na prze bu do wa znacz nie
pod nie sie stan dard tech nicz ny dróg, co
spo wo du je po pra wę bez pie czeń stwa
w ru chu dro go wym. Pra ce są ko niecz ne,
po nie waż znisz czo na na wierzch nia nie
da je moż li wo ści bez piecz ne go po ru sza nia
się po niej po jaz dów i pie szych. 

(LE NA)

SULMIERZYCE 

Przebudują drogi na osiedlu 
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KROTOSZYN

Radni zdecydowali 
o budżecie obywatelskim

Pod czas czerw co wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie rad ni gło so wa li
nad po wsta niem bu dże tu oby wa tel -
skie go. Uchwa ła zo sta ła przy ję ta jed -
no gło śnie. 

Ja ko pierw szy głos w spra wie bu -
dże tu oby wa tel skie go za brał bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek. – Pro -
po zy cje stwo rze nia bu dże tu oby wa -
tel skie go po ja wia ły się już du żo wcze -
śniej. My na to miast mie li śmy wła sny
sys tem do fi nan so wy wa nia róż nych
pro jek tów spo łecz nych, któ ry przez
la ta bar dzo do brze się spraw dzał. Dla -
te go nie by ło ta kiej pro po zy cji ze stro -
ny po przed nie go bur mi strza i mo jej.
Nad szedł jed nak 2020 rok, wszyst ko
sta nę ło i że by stwo rzyć pe wien me -
cha nizm i od bu do wać ini cja ty wę
spo łecz ną, zde cy do wa łem się przed -
sta wić pań stwu ten wła śnie pro jekt.
Mam na dzie ję, że to spo wo du je
wzrost ak tyw no ści miesz kań ców
i stwo rzy moż li wość po zy ski wa nia
do dat ko wych pie nię dzy na ma łe, ale
po trzeb ne pro jek ty – oznaj mił wło -
darz Kro to szy na. In for ma cje o pro jek -

cie uchwa ły do ty czą cej okre śle nia wy -
ma gań, ja kie po wi nien speł niać bu -
dżet oby wa tel ski, przed sta wi ła se kre -
tarz gmi ny Kro to szyn – Be ata Po -
spiech. 

Wy so kość bu dże tu oby wa tel skie -
go bę dzie wy no sić 150 ty się cy zło -
tych. Pro jek ty do nie go zgła szać bę -
dzie moż na po przez wy peł nie nie
i prze sła nie elek tro nicz ne go for mu la -
rza, do stęp ne go na plat for mie kon sul -
ta cyj nej gmi ny. Każ dy miesz ka niec
bę dzie mógł zgło sić tyl ko je den pro -
jekt w da nym ro ku. Pro jekt mu si być
po par ty przez co naj mniej 25 miesz -
kań ców gmi ny. 

Do bu dże tu oby wa tel skie go zgła -
szać bę dzie moż na pro jek ty za rów no
o cha rak te rze in we sty cyj nym, jak
i spo łecz nym. W skład ko mi sji bu dże -
to wej wej dzie po jed nym przed sta wi -
cie lu Ko mi sji spo łecz nej oraz Ko mi sji
bu dże to wo -go spo dar czej, a tak że
trzech pra cow ni ków Urzę du Miej -
skie go w Kro to szy nie. Ko mi sje sta łe
ra dy po zy tyw nie za opi nio wa ły pro -
jekt uchwa ły. Rad ni przy ję li ją jed no -
gło śnie. (LE NA)
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Po ma gaj po trze bu ją cym ja ko wo lon ta riusz ka
lub wo lon ta riusz Szla chet nej Pacz ki. Do łącz
do dru ży ny Su perW i daj szan sę na zmia nę
w ży ciu po trze bu ją cych ro dzin, sa mot nych se -
nio rów czy osób z nie peł no spraw no ścia mi.

Wo lon ta riusz ki i wo lon ta riu sze Szla chet nej
Pacz ki do cie ra ją z po mo cą tam, gdzie jest ona naj bar -
dziej po trzeb na, a gdzie wciąż jej bra ku je. Przy wra ca -
ją god ność i na dzie ję, da ją im puls do pod nie sie nia się

z trud no ści i bez sil no ści. Bez Ich wspar cia po moc nie
do trze do ty się cy po trze bu ją cych ro dzin i dzie ci. Że -
by Szla chet na Pacz ka mo gła po ma gać, w każ dej oko -
li cy po trzeb ni są lu dzi, któ rzy włą czą się w tę wspa -
nia łą ini cja ty wę cha ry ta tyw ną. Rów nież w na szym
po wie cie! Dla te go nie cze kaj i dzia łaj. Ty też mo żesz
po ma gać!

Czym zaj mu ją się wo lon ta riusz ki i wo lon ta riu -
sze Szla chet nej Pacz ki? Spo ty ka ją się z ro dzi na mi,
któ re po trze bu ją po mo cy. Od wie dza jąc te ro dzi ny

w po trze bie, po zna ją ich hi sto rie. Po spo tka niu i wy -
wia dzie two rzą ich opis, któ ry na stęp nie tra fia do in -
ter ne to wej ba zy. Bez nie go dar czyń cy nie po zna li by
po trze bu ją cych.

To wo lon ta riusz ki i wo lon ta riu sze de cy du ją, ja ka
po moc bę dzie naj lep sza. Po po zna niu sy tu acji da nej
ro dzi ny po dej mu ją de cy zję o włą cze niu jej do pro gra -
mu. De cy du ją, ja ka for ma mą drej po mo cy bę dzie
naj lep sza – nie za wsze mu si to być pacz ka. Po nad to
kon tak tu ją się z dar czyń cą, któ ry wy bie ra ro dzi nę.

Wo lon ta riusz czy wo lon ta riusz ka opo wia da mu
o niej, o jej sy tu acji i po trze bach. Po tem uma wia ter -
min w ma ga zy nie, by pod czas gru dnio we go Week en -
du Cu dów ode brać pacz kę.

Tak więc wo lon ta riusz ki i wo lon ta riu sze an ga żu -
ją się w ży cie lo kal nej spo łecz no ści. Spo ty ka ją się z in -
ny mi wo lon ta riu sza mi i oso ba mi od po wie dzial ny mi
za de cy zje waż ne dla ich oko li cy, re pre zen tu ją cy mi
ad mi ni stra cję, biz nes czy in sty tu cje spo łecz ne. Or ga -
ni zu ją Week end Cu dów w da nym re jo nie. Od po wia -
da ją wte dy za to, by wszyst kie ro dzi ny z ich oko li cy
zna la zły w grud niu swo ich dar czyń ców. Po zy sku ją
miej sce na ma ga zyn pa czek pod czas Week en du Cu -
dów, two rzą har mo no gram przyj mo wa nia i roz wo że -
nia pa czek do ro dzin i ko or dy nu ją je go re ali za cję.

Wo lon ta riu sze po ma ga ją oso bom ży ją cym
w skraj nej bie dzie, sa mot nym se nio rom, oso bom
z nie peł no spraw no ścia mi w trud nej sy tu acji, prze -
wle kle cho rym, lu dziom wal czą cym o sa mo dziel -
ność czy do świad czo nym przez los i skut ki pan de mii.

Jak zo stać wo lon ta riusz ką / wo lon ta riu szem?
Na le ży klik nąć w for mu larz na stro nie www.su -
perw.pl, na stęp nie wy peł nić kil ka in for ma cji i wy słać
zgło sze nie. Po tem trze ba po cze kać na kon takt ko or -
dy na to ra, któ ry umó wi się z To bą na pierw sze spo -
tka nie on li ne. Za tem do dzie ła! (AN KA)

SZLACHETNA PACZKA

Pomagaj! Inni tego potrzebują!
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Pod ko niec czerw ca od by ło się ze -
bra nie spra woz daw czo -wy bor czy cze
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Zdu -
nach. Na pre ze sa po now nie wy bra ny
zo stał An drzej Fi glak. 

Na spo tka nie przy by li m. in. Mi łosz
Zwie rzyk (re pre zen tu ją cy bur mi strza To -
ma sza Chu de go) – kie row nik Wy dzia łu
Go spo dar ki, Rol nic twa i Roz wo ju oraz
rad ny Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go,
bry ga dier To masz Po lak – ko men dant
Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kro to szy nie oraz przed sta wi -
cie le Za rzą du Miej sko -Gmin ne go Związ -
ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
w Zdu nach – pre zes Grze gorz Gro bel ny
i ko men dant Eu ge niusz Pan ko wiak. 

Przez ko lej ną ka den cję funk cję pre ze -
sa OSP Zdu ny peł nił bę dzie An drzej Fi -
glak. I wi ce pre ze sem zo stał To masz Ro -
szak, na II wi ce pre ze sa -kwa ter mi strza wy -
bra no Ewę Fi glak, na III wi ce pre ze sa -na -
czel ni ka – Grze go rza Piasz czyń skie go,
na za stęp cę na czel ni ka – An drze ja Pie -
trza ka, na se kre ta rza – Ta de usza Olej ni -
cza ka, na skarb ni ka – Pa try cję Za gór ską,
na kro ni ka rza – Do mi ni ka Wło dar czy ka,
na go spo da rza – Ada ma Za gór skie go,
na człon ka za rzą du – Szy mo na Pta ka.

Prze wod ni czą cym Ko mi sji re wi zyj -
nej zo stał An drzej Ja go dziń ski, je go za -
stęp cą – Ze non Kacz ma rek, se kre ta -
rzem – Mo ni ka Pa szek, a człon ka mi – Ja -
kub Ja ku biak i Ma te usz Wo je wo dzic. De -
le ga ta mi na zjazd miej sko -gmin ny są An -

drzej Fi glak, To masz Ro szak, Grze gorz
Piasz czyń ski, An drzej Pie trzak i Szy mon
Ptak. Z ko lei człon ka mi Za rzą du Miej sko -
-Gmin ne go ZOSP w Zdu nach zo sta li An -
drzej Fi glak, To masz Ro szak, Grze gorz
Piasz czyń ski i An drzej Pie trzak.

An drzej Fi glak, Eu ge niusz Pan kie -
wicz, Grze gorz Gro bel ny oraz To masz Po -
lak wrę czy li od zna cze nia stra ża kom. Zło -
ty Me dal „Za za słu gi dla po żar nic twa”
otrzy mał Ma ciej Ga las, srebr ne me da le
wrę czo no Grze go rzo wi Piasz czyń skie -
mu, An drze jo wi Pie trza ko wi, Mar ko wi
Ro sza ko wi, Pio tro wi Ro sza ko wi i Ma te -
uszo wi Wo je wo dzi co wi, a od zna ką „Stra -
żak Wzo ro wy” uho no ro wa no Ma te usza
Bit ne ra.

OPRAC. (AN KA)

OSP ZDUNY

Wybrali zarząd na kolejną kadencję
ROZDRAŻEW

Seniorzy idą z duchem czasu

Za koń czy ły się za ję cia kom pu te ro we
dla se nio rów po wy żej 65. ro ku ży cia,
miesz ka ją cych na te re nie gmi ny
Roz dra żew. Uczest ni cy warsz ta tów
od ma ja do sko na li li się w umie jęt no -
ściach ob słu gi kom pu te ra.

Za ję cia od by wa ły się w Szko le Pod sta -
wo wej w Roz dra że wie, a roz po czę ły
się 12 ma ja. Bra ło w nich udział dzie się -
cio ro se nio rów. W ra mach kur su uczest -
ni cy na uczy li się ob słu gi kom pu te ra, ta -
ble tu i smart fo na, jak rów nież ko rzy sta nia
z In ter ne tu. Na by te pod czas za jęć umie -
jęt no ści se nio rzy bę dą mo gli na dal do sko -
na lić, bo wiem każ dy z nich otrzy mał

na wła sność ta blet. Na uka po ru sza nia się
po sie ci bę dzie dla kur san tów na pew no
przy dat na, szcze gól nie te raz, kie dy przez
pan de mię więk szość spraw za ła twia my
on li ne.

Or ga ni za to rem kur su, któ ry pa tro na -
tem ob jął roz dra żew ski sa mo rząd, by ła
Fun da cja Par ty cy pa cji Spo łecz nej z Po zna -
nia. Za ję cia pro wa dzo no w ra mach pro -
gra mu „Cy fro wa Wiel ko pol ska”, fi nan so -
wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej
w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go – Pro gram Ope ra cyj -
ny Cy fro wa Pol ska na la ta 2014-2020, Oś
prio ry te to wa III: 3.1.

(LE NA)
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Do brze zna na kro to szyń skiej pu blicz -
no ści gru pa Pan Prze ci nek i Ze spół
De pre syj ny wró ci ła do cięż kiej pra cy
po pan de micz nej prze rwie. Mu zy cy
pra cu ją nad te le dy ska mi do utwo rów
z no wej pły ty, a już nie dłu go bę dzie -
my mo gli ich po słu chać pod czas
kon cer tu z cy klu Więc Wiec!

Epi de mia i to wa rzy szą ce jej ob -
ostrze nia od ci snę ły pięt no na kul tu -
rze. Ich skut ki od czu li rów nież kro to -
szyń scy mu zy cy, któ rych pla ny
w znacz nym stop niu zo sta ły po krzy -
żo wa ne. Mi mo wszyst ko uda ło im się
wy dać de biu tanc ki al bum. – Część
z nas prze cho ro wa ła CO VID. Je ste -
śmy prze ko na ni, że z tym wi ru sem nie
ma żar tów. Wie lu z na szych zna jo -
mych nie ste ty zmar ło z te go po wo du.
W tym trud nym okre sie uda ło nam
się jed nak wy dać na szą de biu tanc ką
pły tę, za ty tu ło wa ną „Włó czę ga”, któ ra
cie szy się uzna niem wśród na szych fa -
nów. W skle pach stre amin go wych też
jest cał kiem nie źle. Prak tycz nie co -
dzien nie jest ruch i ktoś po bie ra nasz
al bum lub wy bra ne pio sen ki. To cie -
szy, bo po ka zu je, że al bum wciąż ży je
i jest słu cha ny – mó wi Mar cin Szyn -
drow ski, front man ze spo łu.

Ko lej no wpro wa dza ne ob ostrze -
nia spo wo do wa ły, iż gru pa mu sia ła
za wie sić pró by, po nie waż sa la w Kro -
to szyń skim Ośrod ku Kul tu ry by ła za -
mknię ta na czas trud nej sy tu acji epi -
de micz nej. – Nasz ów cze sny sze ścio -
oso bo wy skład unie moż li wiał nam
gru po wa nie się. W tym cza sie by ło
na praw dę cięż ko. Każ dy z nas ogry -
wał nu me ry sa mo dziel nie w do mu.
Ra dość z wy da nia de biu tu przy ćmi ła
pan de mia, a każ dy dzień przy no sił
co raz gor sze wie ści. Nie od był się ża -
den z za pla no wa nych kon cer tów.
Wszyst kie bo wiem im pre zy od wo ła -
no – tłu ma czy li der gru py. 

W ostat nim cza sie w ze spo le na -
stą pi ły pew ne zmia ny. Część mu zy -

ków za an ga żo wa ła się też w róż ne
pro jek ty. – Kie dy naj gor sze mi nę ło,
cięż ko by ło nam się ze brać i za cząć
grać. Dwo je człon ków za an ga żo wa ło
się w tym cza sie w in ne pro jek ty. Ma -
ciej Hof f mann za czął grać (i ro bi to
w dal szym cią gu) w skła dzie RHO,
z któ rym wy dał też pły tę. Z ko lei ja,
ja ko li der „De pre syj nych”, wraz
z Paw łem W. Płó cien ni cza kiem za an -
ga żo wa łem się w pro jekt po etyc ko -
-mu zycz ny, któ ry uj rzy świa tło
dzien ne je sie nią – opo wia da wo ka li -
sta i gi ta rzy sta ze spo łu. Mu zy cy pod -
ję li roz mo wy na te mat przy szło ści
gru py. Skład zmniej szył się do pię ciu
osób. Z ze spo łem po że gnał się Mar -
cin Wojt ko wiak (dru ga gi ta ra). Ak tu -
al nie gru pę two rzą Mar cin Szyn -
drow ski (wo kal i gi ta ra), Ma ciej R.
Hof f mann (bas), Mar ta Ra taj czyk
(skrzyp ce i wo kal), Mar cin „Żu kis”
Żak (per ku sja) oraz Prze my sław „Ru -
bik” Wie czo rek (in stru men ty kla wi -
szo we). 

De biu tanc ki al bum „Włó czę ga”
sta je się co raz po pu lar niej szy. – Za -
czę ły wy cho dzić pierw sze re cen zje
na sze go al bu mu, któ re spo wo do wa -
ły, że zła pa li śmy przy sło wio wy wiatr
w ża gle. Je dy ne pi smo roc ko we

w Pol sce, „Te raz Rock”, przy zna ło na -
szej pły cie 3,5 gwiazd ki, więc po czu -
li śmy się do ce nie ni, a sło wa re dak to ra
na czel ne go Wie sła wa We is sa zmo bi -
li zo wa ły nas do dal szej pra cy. Utwo ry
z pły ty zna la zły się rów nież w czo -
łów kach list prze bo jów m. in. ta kich
roz gło śni ra dio wych jak Ra dio Or bit
czy Ra dio Aka de ra. Osob ne au dy cje
by ły m. in. w Ra dio Wnet czy Ra dio
Sy gna ły Opo le – oznaj mia M. Szyn -
drow ski. 

Gru pa za czę ła się cy klicz nie spo -
ty kać. Ćwi czy znów w Kro to szyń -
skim Ośrod ku Kul tu ry, dwa ra zy
w ty go dniu. Oprócz ogry wa nia utwo -
rów z pły ty mu zy cy za czę li też two -
rzyć szki ce no wych pio se nek, któ re
bę dą sta no wić za lą żek ma te ria łu
na ko lej ny al bum, o któ rym my ślą
bar dzo po waż nie. 

Już 21 sierp nia bę dzie my mo gli
po słu chać Pa na Prze cin ka i Ze spo łu
De pre syj ne go na ży wo pod czas ko lej -
ne go kon cer tu z cy klu Więc Wiec!,
któ ry jak zwy kle od bę dzie się na kro -
to szyń skim ryn ku. Gru pa za gra
przed słyn nym ze spo łem KULT. – Pó -
ki co szy ku je my się do pro mo cji na -
sze go de biu tu. Dzię ki Kro to szyń skie -
mu Ośrod ko wi Kul tu ry za gra my ja ko
sup port Kul tu już 21 sierp nia
o godz. 18.00. Da my z sie bie wszyst -
ko, co naj lep sze. Je stem pe wien, że
po tak dłu giej prze rwie bę dzie sły -

chać, jak głod ni wy stę pów na sce nie
je ste śmy. Po za nu me ra mi z pierw szej
pły ty być mo że za gra my cho ciaż je -
den pre mie ro wy utwór. Pra cu je my
wciąż bar dzo in ten syw nie i wie rzę
w to, że mu zy ką zjed na my so bie nie
tyl ko na szych sta łych fa nów, ale rów -
nież przy jezd nych, któ rzy w ocze ki -
wa niu na Kult spę dzą z na mi kil ka do -
brych chwil – przy zna je li der gru py.

To jed nak nie je dy na nie spo dzian -
ka, ja ką przy go to wu je dla swo ich fa -
nów Pan Prze ci nek i Ze spół De pre syj -
ny. Już nie dłu go bę dzie moż na zo ba -
czyć ko lej ny te le dysk. Tym ra zem ze -
spół pra co wał nad kli pem do utwo ru
„Walc mi nio nych lat”. – Wró ci li śmy
do na szych spo tkań z Wojt kiem Ra -
siem, któ ry krę cił nam pierw szy te le -
dysk w 2017 ro ku do pio sen ki
„Ćma”. Tym ra zem krę cił klip
do utwo ru „Walc mi nio nych lat”.
Efek ty już nie ba wem na ka na le Wojt -
ka Ra sia. Na tym nie ko niec, gdyż
w lip cu cze ka nas ko lej ny te le dysk.
Tym ra zem w ple ne rze do pio sen ki
„Fin ne gans Wa ke”. Z pew no ścią bę -
dzie się dzia ło! Za pra sza my oczy wi -
ście wszyst kich na na szą stro nę na Fa -
ce bo oku. Za chę ca my do po lu bie nia
stro ny, ob ser wo wa nia, laj ko wa nia
i ko men to wa nia na szych po stów. Pa -
mię taj cie – #Gra my Dla Was! – pod -
su mo wu je M. Szyn drow ski. 

(LE NA)

MUZYKA

Wracają na scenę z przytupem 
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Wa ka cje, dłu gie cie płe dni i uro kli we
no ce – to wszyst ko skła nia nas do wy -
jaz dów na ło no na tu ry. Na bi wak mu -
si my się jed nak so lid nie przy go to wać,
a po po wro cie do do mu cze ka nas
czysz cze nie i pra nie wie lu rze czy. 

Wy jazd na kil ka dni do le śnej głu szy
i spa nie pod na mio tem ozna cza roz łą kę
z nie któ ry mi zdo by cza mi cy wi li za cji.
Dla nie któ rych nie jest to ła twe. W cam -
pin go wych wa run kach mu si my so bie
po ra dzić. Na po cząt ku po win ni śmy za -
sta no wić się nad li stą rze czy, któ re mo gą

oka zać się nie zbęd ne pod czas na szej wy -
pra wy. Każ dy bi wa ko wicz obo wiąz ko wo
mu si przed wy jaz dem za opa trzyć się
w po rząd ny na miot, cie pły śpi wór, ma tę
lub ma te rac. Dla osób pre fe ru ją cych spę -
dza nie wol ne go cza su na wę drów kach
nie zbęd ne oka żą się rów nież wy god ne
i za pew nia ją ce bez pie czeń stwo bu ty
oraz po rząd ny, pa kow ny ple cak. 

Po uda nym urlo pie wra ca my wy po -
czę ci i zre lak so wa ni. Jed nak przy wo zi my
ze so bą też jed ną tra pią cą myśl: co zro bić
ze śpi wo rem, bu ta mi czy ple ca kiem?
Mu si my je wy czy ścić, jed nak to nie ta kie
pro ste. Wy pra nie te go ty pu rze czy w do -

mo wych wa run kach mo że spo wo do wać
utra tę przez nie for my. Z ko lei su sze nie
trwa bar dzo dłu go i trud no nam zna leźć
od po wied nie do te go miej sce. Z po mo cą
przy cho dzi nam Pral nia La gu na ma ją ca
w swo jej ofer cie pra nie i czysz cze nie te go
ty pu rze czy. Od da jąc na sze przed mio ty
w rę ce za ło gi pral ni, mo że my być spo koj -
ni, że nie utra cą one pier wot nej for my
i nie znisz czą się w ża den spo sób. La gu na
jest rów nież pral nią w peł ni eko lo gicz ną,
co da je gwa ran cję bez pie czeń stwa dla na -
szej skó ry, któ ra nie bę dzie na ra żo na
na wszel kie go ro dza ju uczu le nia, wy wo -
ły wa ne przez środ ki che micz ne. (LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Śpiwory, plecaki, buty – co z nimi zrobić po biwaku?

W ra mach „Kre atyw nych wa ka cji z bi -
blio te ką”, or ga ni zo wa nych przez Kro to -
szyń ska Bi blio te kę Pu blicz ną, od by ło się
spo tka nie edu ka cyj ne z ro bo ta mi Pho -
ton pt. „Od kryw cy mło dych ge niu szy”. 

Uczest ni cy warsz ta tów na uczy li się,
jak ste ro wać ro bo ta mi, jak zmie niać ich
ko lor, jak je za pro gra mo wać, by wy da wa ły
dźwię ki zwie rząt. Na stęp nie wy ko ny wa li
pra ce pla stycz ne, któ rych te ma tem by ły
ro bo ty. Nie za bra kło oczy wi ście za baw
i gier ru cho wych. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Odkrywcy młodych geniuszy
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W nie dzie lę Kro to szyń ska Or kie -
stra Dę ta od wie dzi ła kil ka miej -
sco wo ści w ra mach tra sy kon -
cer to wej Bim ba Bus. Mu zycz -
nych wra żeń nie bra ko wa ło. 

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by -
ły To wa rzy stwo im. Gwiżdż Ja ni ny,
Zdu now ski Ośro dek Kul tu ry oraz
Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry. To
już dru ga edy cja im pre zy. Po przed -
nim ra zem kro to szyń scy mu zy cy od -
wie dzi li róż ne czę ści na sze go mia sta,
a tak że Ko bier no i Biad ki, po ru sza jąc
się tra dy cyj nym, czer wo nym, an giel -
skim au to bu sem. 

W mi nio ną nie dzie lę tra sa roz -
po czy na ła się w Zdu nach, skąd Bim -
ba bus po je chał do Ko na rze wa. Kro -
to szyń ska Or kie stra Dę ta od wie dzi ła
też Basz ków, Be ni ce i Bo ża cin, skąd
uda ła się do Kro to szy na, gdzie na stą -
pi ło za koń cze nie tra sy kon cer to wej. 

Or kie stra pod prze wod nic twem
Ro ber ta Ka czo row skie go za gra ła
zna ne utwo ry, któ re z pew no ścią
przy pa dły do gu stu wszyst kim mi ło -
śni kom mu zy ki, a szcze gól nie tej wy -
ko ny wa nej przez in stru men ty dę te.
Sło necz na i cie pła po go da spra wi ła,
iż wi dzo wie gro ma dzi li się, by po słu -
chać mu zy ki. We wszyst kich miej -
sco wo ściach po ja wia li się za rów no
młod si, jak i nie co star si słu cha cze.
Tra sy kon cer to we na szej or kie stry to
bar dzo cie ka wa ini cja ty wa, po zwa la -
ją ca na do tar cie kul tu ry do wie lu
miejsc. 

Pro jekt do fi nan so wa ny zo stał
przez Urząd Miej ski w Kro to szy nie. 

(LE NA)

KULTURA

Trasa koncertowa krotoszyńskiej orkiestry

Nie daw no w Warsz ta cie Te ra pii Za -
ję cio wej w Kro to szy nie od był się re -
kre acyj ny fe styn dla uczest ni ków za -
jęć oraz ich ro dzin. Do brej za ba wy
nie bra ko wa ło.

W fe sty nie wzię ło udział oko ło 160
osób. Wszyst kich po wi tał kie row nik
WTZ -u, Pa weł Kacz ma rek. Po słod kim
po czę stun ku przy szedł czas na spor to -
wą ry wa li za cję. Do ro ta Pa te rek prze -

pro wa dzi ła rzu ty lot ka mi, a przed sta -
wi ciel za przy jaź nio nej z WTZ -em Li gi
Obro ny Kra ju, An to ni Azgier, czu wał
nad strze la niem z wia trów ki. W obu
kon ku ren cjach wzię ło udział wie le
osób, a nie któ rzy pró bo wa li swo ich sił
kil ka ra zy. Pra cow ni cy WTZ -u za dba li
o si ły uczest ni ków fe sty nu, po da jąc bi -
gos i kieł ba ski z gril la. 

Po ry wa li za cji ogło szo no wy ni ki,
a P. Kacz ma rek wrę czył zwy cięz com dy -
plo my i drob ne na gro dy rze czo we.
W kon ku ren cji strze la nia do fi gu rek
trium fo wa ła Mar ta Bu dój, a ko lej ne
miej sca za ję li Kin ga Au gu sty niak i Le -
szek Li twin. W rzu tach lot ka mi naj lep -
szy oka zał się Kon rad Forsz pa niak, wy -
prze dza jąc Ma riu sza Ry bic kie go i Prze -
my sła wa Min tę. 

Po wy ko na niu pa miąt ko wych fo to -
gra fii roz po czę ła się ta necz na za ba wa.
Na ko niec im pre zy szef WTZ -u po dzię -
ko wał wszyst kim pra cow ni kom, któ rzy
po mo gli przy or ga ni za cji fe sty nu, a tak że
A. Azgie ro wi. 

(LE NA)

WTZ

Rekreacyjny festyn rodzinny
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Przed szko la ki z Ko bier na uczest ni -
czy ły w za ję ciach w ra mach ak cji
„Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom”.
Przy oka zji mo gły się wy sza leć
na pla cu za baw.

Spo tka nie zor ga ni zo wa ły Mar le na
Ka sprzak z fi lii nr 2 Kro to szyń skiej Bi blio -

te ki Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra
i przed szko lan ka Da nu ta Kra wiec -Wa łę -
sa. W ra mach ak cji dzie ci wy słu cha ły ba -
jecz ki „Ma ry sia na pla cu za baw”. Po tem
i one mo gły pójść na plac za baw,
gdzie – tak jak bo ha ter ka ksią żecz ki – we -
so ło spę dzi ły czas. 

(AN KA)

KOBIERNO

Czytanie i zabawa

8 lip ca w ra mach ak cji „Kre atyw ne
wa ka cje z bi blio te ką”, or ga ni zo wa nej
przez Kro to szyń ską Bi blio te kę Pu -
blicz ną, dzie ci uda ły się do Mu zeum
Re gio nal ne go im. Hie ro ni ma Ław ni -
cza ka na spo tka nie pod ha słem „Po -
szu ki wa cze skar bów”.

Spo tka nie przy go to wał Piotr Mi ko łaj -
czyk, dy rek to ra mu zeum. Za da niem ma -
łych go ści by ło od szu ka nie bra ku ją cych
czę ści zbroi ry ce rza Wierz bię ty. Nie ma łą
atrak cją był tak że kon kurs po le ga ją cy
na po szu ki wa niu mo net w pod zie miach
tej pla ców ki. W na gro dę za od na le zie nie
wszyst kich skar bów dzie ci otrzy ma ły
książ ki. Na za koń cze nie wi zy ty P. Mi ko -
łaj czyk, w ra mach ak cji „Ca ła Pol ska czy ta
dzie ciom”, prze czy tał wiersz Mał go rza ty

Strzał kow skiej. Ko lej nym punk tem dnia
był wo lie ra z uni ka to wym ptac twem,
znaj du ją ca się w par ku. Szcze gól ne za in te -
re so wa nie wśród dzie ci wy wo ła ły bia łe
pa wie. 

Po tem, już w sie dzi bie bi blio te ki,
uczest ni cy wzię li udział w kon kur sie pla -

stycz nym „Mój przy ja ciel z książ ki”, któ ry
miał na ce lu roz wi ja nie za in te re so wań
czy tel ni czych, po pu la ry za cję li te ra tu ry
dzie cię co -mło dzie żo wej oraz roz wi ja nie
wy obraź ni pla stycz nej, in spi ro wa nej prze -
czy ta ny mi książ ka mi. 

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Kreatywne 
wakacje
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W nie dzie lę, 11 lip ca, od by ła
się III edy cja Ju tro siń skiej Dy chy.
W za wo dach bra li udział za wod ni cy
z po wia tu kro to szyń skie go. Or ga ni za -
to rzy im pre zy po sta no wi li w tym ro ku
wes przeć Ala na Ja ku bow skie go. 

Bieg zo stał zor ga ni zo wa ny przez
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Ju tro siń skie -
go Spor tu oraz Urząd Mia sta i Gmi ny
Ju tro sin. Na star cie sta wi ło się po -
nad 270 za wod ni ków i za wod ni czek.
Wśród nich zna leź li się re pre zen tan ci
KS Kro tosz czy Kro to szyń skiej Gru py
Bie go wej, a tak że eki py Wit kow ski Run -
ning Te am.

W ka te go rii open zwy cię żył Mi chał
Ra taj czak (35: 16) z Ra wi cza, a wśród ko -
biet naj szyb sza oka za ła się An na Czer -
wiń ska (42: 53), rów nież z Ra wi cza.
Z eki py KS Kro tosz naj le piej spi sał się Ser -

giusz Sój ka (39: 32), któ ry upla so wał się
na dru giej lo ka cie w ka te go rii M16.
W bie gu star to wa li rów nież Pa tryk Kar -
wik, Ar tur Ma rek, Bog dan Pa ry sek, Jan
Ja ru zel, Mi łosz Kacz ma rek, Krzysz tof

Ka sprzak, Ja cek Ra taj ski, Pa weł Bła żu tycz
oraz Szy mon Szyr ner. 

Z Kro to szyń skiej Gru py Bie go wej
na naj niż szym stop niu po dium w ka te -
go rii K30 sta nę ła Mo ni ka Do la ta

(50: 08). W Ju tro si nie po bie gli też Wio -
let ta By strow ska, Ra fał Póź niak i Ra fał
By strow ski. 

Siód mym bie ga czem w kla sy fi ka cji
open był Szy mon Wi niar ski z gru py
Wit kow ski Run ning Te am. Tuż za nim
na me cie po ja wił się Mar cin Wit kow ski.
Po za tą dwój ką w Ju tro siń skiej Dy sze
WRT re pre zen to wa li Ja cek Za wod ny,
Mar ta Chy trow ska i Ar le ta Woj ty siak. 

W tym ro ku or ga ni za to rzy po przez tę
im pre zę po sta no wi li po móc Ala no wi Ja ku -
bow skie mu, któ ry uro dził się z wro dzo ną
wa dą ser ca – ano ma lią Eb ste ina. Chło piec
po trze bu je ope ra cji w Sta nach Zjed no czo -
nych, co wią że się ogrom ny mi kosz ta mi.
Dzię ki ta kim ini cja ty wom jak Ju tro siń ska
Dy cha i wie lu oso bom o do brych ser cach
uda ło się ze brać ca łą po trzeb ną kwo tę – po -
nad 870 tys. zł. (LE NA)

BIEGI 

Jutrosińska Dycha dla Alana 

W LAB. kro to szyn prze pro wa dzo no
za wo dy „Ho use of fit ness”, któ re już
na sta łe wpi sa ły się w ka ta log wy da -
rzeń pod mar ką LO Gin LAB. Spor to -
wych emo cji nie bra ko wa ło.

Za wo dy „Ho use of fit ness” ma ją bar -
dzo cie ka wą spe cy fi ka cję. Spo śród za pi sa -

nych osób lo so wa ne są bo wiem dru ży ny.
Ozna cza to, iż – mi mo że za wod ni cy za -
pi su ją się na nie w du etach – to nie wie -
dzą, z kim osta tecz nie wy star tu ją. Za ska -
ku ją ce po łą cze nia w pa ry do star cza ją jesz -
cze wię cej emo cji. 

Po za cię tej ry wa li za cji wy ło nio no
zwy cięz ców. Naj lep szy te am stwo rzy li

Eren Kim i Piotr Ca łu jek. Na dru giej lo ka -
cie upla so wa li Bar tosz Si do ro wicz oraz
Pa tryk Se ku la, a trze cie miej sce za jął du et
Ad rian Bie lak i Bar tło miej Szym czak. 

Cross fi tow cy szy ku ją się do bar dzo
waż nej im pre zy, któ ra na sta łe wpi sa ła się
w kro to szyń ski ka len darz wy da rzeń spor -
to wych. W dniach 14-15 sierp nia od bę -
dzie się bo wiem LO Gin LAB. (LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Crossfitowe zmagania
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W dru gi week end lip ca w Byd gosz -
czy od by ła się naj więk sza tria th lo no -
wa im pre za w Pol sce. W Enea Byd -
goszcz Tria th lon star to wa ło 4500 za -
wod ni ków i za wod ni czek, a do te go
kil ku set mło dych spor tow ców w za -
wo dach dla dzie ci Enea Tri -Fun.
W gro nie uczest ni ków zna la zła się
Mo ni ka Jad czak.

Uczest ni cy mie li do wy bo ru trzy dy -
stan se: 1/8 – su per krót ki (475 m pły wa -
nia, 21 km jaz dy ro we rem, 5,5 km bie -
gu), 1/4 – krót ki (950 m pły wa nia, 42 km
jaz dy ro we rem, 10,8 km bie gu)
i 1/2 – śred ni (1900 m pły wa nia, 82 km
jaz dy ro we rem, 22 km bie gu). Dla de biu -
tan tów przy go to wa no De ca th lon TRY -
ath lon (240 m pły wa nia z nur tem rze -
ki, 19 km jaz dy ro we rem, 4,25 km bie -
gu). Po nad to ry wa li zo wa ły szta fe ty i dru -
ży ny oraz prze pro wa dzo ne zo sta ły Mię -
dzy na ro do we Mi strzo stwa Le ka rzy
i Praw ni ków, a tak że Pu char Świa ta w Qu -
adra th lo nie.

Mo ni ka Jad czak po raz pierw szy wy -
stą pi ła w nie ty po wej ro li. Bra ła bo wiem

udział w za wo dach dru żyn mie sza nych
na dy stan sie 1/2 IM. Prócz kro to szy nian -
ki eki pę ALE Te am two rzy li Ka je tan Bicz -
kow ski i Mi chał Ku biak.

Mo ni ka, ze wzglę du na bar dzo do bre
wy ni ki w pły wa niu, roz po czę ła ry wa li za -
cję ja ko pierw sza. 1900 me trów w wo dzie
po ko na ła w cza sie 28 mi nut i 17 se kund.
Po niej na ro we ro wą tra sę o dłu go -
ści 82 km ru szył Ka je tan Bicz kow ski, któ -
ry wy pro wa dził swój te am na pro wa dze -
nie. Wal ka by ła bar dzo wy rów na na – ko -
lej ny ze spół tra cił tyl ko 16 se kund do li de -
rów, a trze cia dru ży na mia ła do nad ro bie -
nia 31 se kund. 

Ja ko ostat ni z ALE Te am wy star to wał
Mi chał Ku biak, któ ry miał do prze bie gnię -
cia 22 ki lo me try i 400 me trów. Za wod nik
spi sał się re we la cyj nie, przez ca łą tra sę po -
więk sza jąc prze wa gę nad ry wa la mi. Eki pa
ALE Te am ukoń czy ła zma ga nia w cza -
sie 4: 01: 15, po ko nu jąc wszyst kie in ne ze -
spo ły, na wet te skła da ją ce się wy łącz nie
z męż czyzn. Dru ga dru ży na stra ci ła
do zwy cięz ców oko ło 15 mi nut. Tak więc
te am Mo ni ki wy grał i kla sy fi ka cję ekip
mie sza nych, i kla sy fi ka cję open. (AN KA)

TRIATHLON

Team Moniki 
nie dał szans rywalom W dniach 24-25 lip ca od bę dzie się

do sko na le zna na mi ło śni kom pił ki
noż nej im pre za – Sum mer Cup.
Spor to wych emo cji na pew no nie za -
brak nie. 

To już dwu na sta edy cja pił kar -
skiej im pre zy. Or ga ni za to rzy zde cy -
do wa li, iż do ry wa li za cji przy stą pi
szes na ście dru żyn, któ re zo sta ną po -
dzie lo ne na czte ry gru py. – Kon ty nu -
uje my for mu łę z po przed nich lat.
W so bo tę od bę dą się me cze gru po we
na dwóch or li kach – przy Li ceum
Ogól no kształ cą cym im. H. Koł łą ta ja
oraz przy dep ta ku. W nie dzie lę
na dru gim z tych obiek tów bę dzie my
świad ka mi de cy du ją cych po je dyn -
ków – za po wia da Ro bert Sta wo wy,
je den z or ga ni za to rów wy da rze nia. 

Ty tu łu mi strzow skie go bro nić bę -
dzie Pro -Met Koź min Wlkp. – W tym

ro ku za gra kil ka no wych ekip, jak choć -
by Octa gon Ostrów Wlkp. czy The Glo -
bers – oznaj mia Do mi nik Gó ral. – Wy -
da je się, że bę dzie to naj moc niej ob sa -
dzo ny tur niej w ca łej hi sto rii Sum mer
Cup. Kil ku dru ży nom mu sie li śmy od -
mó wić udzia łu ze wzglę du na ogra ni -
czo ną ilość ze spo łów – do da je. 

Dla naj lep szych or ga ni za to rzy
przy go to wa li atrak cyj ne na gro dy. Wy -
bra ni zo sta ną naj lep szy bram karz,

naj lep szy strze lec oraz MVP tur nie ju.
Prze wi dzia ne są rów nież na gro dy dla
trzech czo ło wych ze spo łów, w tym
no wy oka za ły pu char prze chod ni. 

Im pre za od bę dzie się z po mo cą
Urzę du Miej skie go oraz Sta ro stwa Po -
wia to we go w Kro to szy nie, jak rów -
nież wie lu in nych spon so rów. Za chę -
ca my do ki bi co wa nia swo im ulu bio -
nym dru ży nom. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Przed nami kolejna edycja Summer Cup! 


