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Ilonn Ho tel w Po zna niu oraz szef
kuch ni Da wid Ła gow ski bę dą go spo -
da rza mi dru giej edy cji od kła da ne go
z po wo du pan de mii kon kur su ku li -
nar ne go „Mi strzo stwa Pol ski w Dzi -
czyź nie – Me mo riał Ma ria na Tar naw -
skie go”. Sześć dwu oso bo wych ze spo -
łów pro fe sjo nal nych ku cha rzy 9 wrze -
śnia zmie rzy się w przy rzą dze niu zu py
z tusz ki kró li ka oraz da nia głów ne go
z ło pat ki je le nia. Na upo ra nie się z za -
da niem bę dą mie li 120 mi nut. 

– Te ma ta mi obo wiąz ko wy mi są
tusz ka kró li ka oraz ło pat ka je le nia.
W prze twór stwie oraz ku li nar nym za -
sto so wa niu mię sa kła dzie my na cisk
na wy ko rzy sta nie wszyst kich ele men -
tów ubi ja nych zwie rząt i mi ni ma li zo -
wa nie strat. Stąd obo wią zek wy ko rzy -
sta nia ca łej tusz ki kró li ka. Ju ro rzy bę dą
zwra ca li bacz ną uwa gę na ilość i za go -
spo da ro wa nie od pa dów. Ło pat ka je le -
nia jest zko lei dość trud nym doprzy rzą -
dze nia ele men tem, ale ran ga kon kur su
wy ma ga od star tu ją cych ku cha rzy wy -
ka za nia się po my sło wo ścią i za wo do -
wym kunsz tem – mó wi Adam Chrzą -
stow ski, am ba sa dor ku li nar ny mar ki
Ho Re Ca Las -Ka lisz, któ ry prze wod ni -
czył ju ry pierw szej edy cji mi strzostw
i po pro wa dzi ich wrze śnio wą od sło nę. 

Ko mi sja kon kur so wa zło żo na zku li -
nar nych au to ry te tów, tym ra zem
pod prze wod nic twem Kur ta Schel le ra,
oce ni spo sób pre zen ta cji oraz smak
przy rzą dzo nych po traw. W wy da rze niu
weź mie tak że udział ob ser wa tor z ra -
mie nia Ku li nar ne go Pu cha ru Pol ski. 

Mię so kró li cze oraz dzi czy zna to
dwie spe cjal no ści głów ne go or ga ni za to -
ra mi strzostw, fir my Las -Ka lisz z Tom -
nic k. Kro to szy na, któ ra w ich prze twór -
stwie spe cja li zu je się od30 lat. Za ło ży cie -
lem i wie lo let nim pre ze sem ro dzin ne go
przed się bior stwa był zmar ły w 2018 r.
Ma rian Tar naw ski, pro pa ga tor zrów no -
wa żo ne go ło wiec twa i wiel ki mi ło śnik
kuch ni my śliw skiej. Je go pa mię ci zo stał
po świę co ny kon kurs. 

Zgło sze nia do eta pu kwa li fi ka cyj ne -
go – pro po zy cje dań kon kur so wych
wraz ze zdję cia mi ich re ali za cji – są
przyj mo wa ne do 15 sierp nia. Wy ło nie -
nie dru żyn, któ re przej dą do dru gie go
eta pu i spo tka ją się w czę ści fi na ło wej,
na stą pi do 23 sierp nia. 

Pierw sza edy cja mi strzostw od by -
ła się w mar cu 2019 r. w Pa ła cu w Or -
li na Zie mi Kro to szyń skiej. Za da niem
uczest ni ków by ło wów czas przy go to -
wa nie przy staw ki z com bra kró li ka
z ko ścią i da nia głów ne go z com bra sar -
ny z ko ścią. – Kon kurs prze biegł
wręcz za ska ku ją co spraw nie. Dzię ki
cie ka we mu te ma to wi i wy so ko po sta -
wio nej po przecz ce przy se lek cji kan -
dy da tów uda ło się od sa me go po cząt -
ku znacz nie wy win do wać po ziom
pre zen to wa nych prac. Na le ży tu przy -
po mnieć, że od sa me go po cząt ku aspi -
ru je my do te go, aby zwy cięz ca kon -

kur su był no mi no wa ny do star tu
w Ku li nar nym Pu cha rze Pol ski. Rów -
nież to by ło po wo dem do bo ru ju ry
gwa ran tu ją ce go rze tel ną oce nę, zgod -
ną ze stan dar da mi KPP. Po za koń cze -
niu im pre zy otrzy ma li śmy wie le po -
dzię ko wań i po zy tyw nych opi nii
od go ści, uczest ni ków, ju ro rów i spon -
so rów – wspo mi na Adam Chrzą stow -
ski. Mi strza mi Pol ski w Dzi czyź -
nie 2019 zo sta li To masz Ka sper lik
i Piotr Ma zur z re stau ra cji Hal ka w ho -
te lu Aries w Za ko pa nem. 

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat
te go rocz nej edy cji wy da rze nia moż na
zna leźć na stro nie www.mi strzo stwa -
dzi czy zna.pl. (RED)

KROTOSZYN

Zamalowali obraźliwe napisy

W so bo tę w na szym mie ście prze -
pro wa dzo no ak cję pod ha słem STOP
HEJT. Mło dzież za ma lo wa ła ob raź li -
we graf fi ti i na pi sy znaj du ją ce się
na wia duk cie przy ul. Osad ni czej. 

Za or ga ni za cję pro jek tu od po wia da ją
Jo an na Stasz kie wicz i Ma ciej So bań ski,
któ rzy dzia ła ją pod pa tro na tem Ogól no -
pol skiej Fe de ra cji Mło dych. By ła to pierw -
sza te go ty pu ak cja w na szym mie ście.
Plan dzia ła nia był szer szy, jed nak z przy -
czyn nie za leż nych od or ga ni za to rów je go
część trze ba by ło odło żyć na in ny ter min.

Mło dzież ze bra ła się w so bo tę, aby za -
ma lo wać wszel kie ob raź li we graf fi ti i na -
pi sy, któ re znaj do wa ły się na wia duk cie
przy ul. Osad ni czej. W miej scu po przed -

nich gra fik po ja wi ły się ko lo ro we, neu tral -
ne ob raz ki. Na ma lo wa ne zo sta ły też
skrzy dła, któ rych au tor ką jest Mal wi na
Wal dow ska. Przy nich bę dzie moż na wy -
ko nać kre atyw ne zdję cie. 

– Chce my tak od ma lo wać ca ły Kro -
to szyn, więc cze ka nas jesz cze tro chę pra -
cy. Wszyst ko, co ro bi my, jest w peł ni le -
gal ne. Za tem je śli ktoś ma ocho tę przyjść
i po móc, to ser decz nie za pra sza my. Bar -
dzo dzię ku je my Ra dzie Osie dla nr 4, pa -
nu Pa try ko wi Se ra fi nia ko wi, pa nu Bar to -
szo wi Ko siar skie mu oraz pań stwu Ma rii
i Ar ka diu szo wi Stasz kie wi czom za po -
moc w uzy ska niu środ ków po trzeb nych
do re ali za cji pro jek tu – pod su mo wa ła Jo -
an na Stasz kie wicz, or ga ni za tor ka ak cji. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Druga edycja Mistrzostw Polski w Dziczyźnie 
– Memoriału Mariana Tarnawskiego już we wrześniu w Poznaniu 

Fir ma Las -Ka lisz sp. z o. o. po -
wsta ła 15 mar ca 1991 r. ja ko za kład
spe cja li zu ją cy się w sku pie i prze twór -
stwie dzi czy zny oraz ho dow li kró li -
ków i prze twór stwie ich mię sa.
Od 2014 r. ca łość udzia łów znaj du je
się w rę kach ro dzi ny Tar naw skich
z Kro to szy na. Obec nie spół ka jest jed -
nym z kra jo wych li de rów w ob ro cie
dzi czy zną, suk ce syw nie zwięk sza jąc
wo lu men sprze da ży te go su row ca
na pol skim ryn ku. Rocz na wiel kość
prze ro bu mię sa zwie rząt łow nych
prze kra cza 1 tys. ton. 

W mar cu 2021 r. do rocz ny au -
dyt po twier dził zgod ność pro ce su
prze twór cze go ze stan dar dem IFS Fo -
od, któ ry wdro żo no w 2017 r. Sie dzi -
ba za kła du – na zwa fir my mo że być
my lą ca – mie ści się w Tom ni cach ko -
ło Kro to szy na w Wiel ko pol sce. 
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W paź dzier ni ku 2020 ro ku pra cow -
ni cy To wa rzy stwa Opie ki nad Zwie -
rzę ta mi w Kro to szy nie wraz z in spek -
to ra mi Sto wa rzy sze nia Otwar te Klat -
ki do ko na li ma ka brycz ne go od kry -
cia na fer mie li sów w Du rzy nie (gmi -
na Kro to szyn). Pro ku ra tu ra Re jo no -
wa w Kro to szy nie wsz czę ła śledz two
w tej spra wie. 

O spra wie pi sa li śmy w paź dzier -
ni ku ubie głe go ro ku. Wów czas miesz -
kań cy wsi, za nie po ko je ni znacz ną ilo -
ścią błą ka ją cych się w oko li cy li sów,
za alar mo wa li od po wied nie in sty tu -
cje. Na miej sce uda li się przed sta wi -
cie le To wa rzy stwa Opie ki nad Zwie -
rzę ta mi w Kro to szy nie oraz Sto wa -
rzy sze nia Otwar te Klat ki. Za nim we -
szli na te ren fer my, za uwa ży li roz kła -
da ją ce się cia ła zwie rząt. Po przy jeź -
dzie po li cji obroń cy zwie rząt mo gli
wejść na te ren fer my. Za sta li tam rzę -
dy kla tek wy peł nio nych mar twy mi li -
sa mi. Do pie ro w dal szej czę ści uda ło
im się zna leźć ży we zwie rzę ta, ale
w bar dzo złym sta nie. 
Jak się póź niej oka za ło, zwie rzę ta by -
ły po zba wio ne je dze nia i wo dy od kil -
ku ty go dni. Część li sów prze ży ła tyl -
ko dla te go, że uda ło im się wy do stać
z kla tek, in ne po za gry za ły swo ich to -
wa rzy szy. Nie któ re zwie rzę ta by ły
w sta nie ago nal nym i mu sia ły zo stać
uśpio ne na miej scu. Ak ty wi ści ura to -
wa li 21 li sów. Resz ta zwie rząt, de cy -
zją po wia to we go le ka rza we te ry na rii
w Kro to szy nie, tra fi ła na fer mę w in -
nym po wie cie. 

– Trud no opi sać to, co za sta li śmy
na fer mie. Sto sy zwłok zwie rząt, li sy
pró bu ją ce zli zać reszt ki wo dy z bla chy
przy kry wa ją cej klat ki. Je den z li sów
umarł, wgry za jąc się w kra ty, wal cząc
do ostat niej chwi li o wol ność. Zwie -
rzę ta na tej fer mie zo sta ły ska za ne
na po wol ną i bo le sną śmierć – czy ta -
my wy po wiedź Bo gny Wil tow skiej,
dy rek tor ds. śledztw i in ter wen cji

w Sto wa rzy sze niu Otwar te Klat ki,
na stro nie in ter ne to wej tej or ga ni za cji.
Kie dy in ter wen cja mia ła miej sce, wła -
ści ciel fer my prze by wał w za kła dzie
kar nym, a te ren był pod opie ką je go
żo ny.  – Ska la za nie dbań, ja ka mia ła
miej sce na tej fer mie, jest po ra ża ją ca.
Fer ma funk cjo no wa ła pod no sem po -
wia to we go le ka rza we te ry na rii przez
wie le lat bez wy ma ga nych ze zwo leń.
W to ku prze słu chań świad ków na jaw
wy szło mnó stwo istot nych in for ma -
cji, na pod sta wie któ rych pod ję li śmy
de cy zję o zło że niu za wia do mie nia
o po dej rze niu prze stęp stwa po le ga ją -
ce go m. in. na nie do peł nie niu obo -
wiąz ków przez po wia to we go le ka rza
we te ry na rii – in for mu je na stro nie
sto wa rzy sze nia rad czy ni praw na An -
ge li ka Kim bort. 

Śledz two w tej spra wie wsz czę ła
Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Kro to szy -
nie. – Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Kro -
to szy nie za koń czy ła ak tem oskar że -
nia po stę po wa nie prze ciw ko 38-let -
niej ko bie cie oraz 22-let nie mu męż -
czyź nie, miesz kań co wi po wia tu kro -
to szyń skie go, któ re mu w opar ciu
o po czy nio ne usta le nia pro ku ra tor
przed sta wił za rzu ty znę ca nia się
nad zwie rzę ta mi. 38-lat ka usły sza ła
dwa za rzu ty. Pierw szy z nich do ty czy
znę ca nia się ze szcze gól nym okru -

cień stwem nad po wie rzo ny mi jej
do opie ki li sa mi w ilo ści nie mniej szej
niż 226 sztuk, dwo ma je no ta mi,
a tak że dwo ma psa mi. Na stą pi ło to
po przez utrzy ma nie zwie rząt bez od -
po wied nie go do stę pu do wo dy przez
okres wy kra cza ją cy po za mi ni mal ne
po trze by wła ści we dla tych ga tun -
ków, nie re gu lar ne kar mie nie, jak
i świa do me utrzy my wa nie w sta nie
ra żą ce go za nie dba nia, do pro wa dza -
jąc li sy do sil ne go od wod nie nia, a tym
sa mym po wo du jąc ich śmierć gło do -
wą, co po prze dzo ne by ło cier pie niem
tych zwie rząt – wy ja śnia Mar cin Me -
ler, rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu ry
Okrę go wej w Ostro wie Wiel ko pol -
skim. 

Ko bie ta usły sza ła też za rzut znę -
ca nia się nad po wie rzo ny mi jej li sa mi
przez to, iż nie po sia da jąc od po wied -
nich kwa li fi ka cji oraz od po wied nie go
urzą dze nia elek trycz ne go, a tak że od -
po wied nie go za pa so we go urzą dze nia
elek trycz ne go, uśmier ci ła w spo sób
nie pra wi dło wy li sy w ilo ści oko ło 130
sztuk. Ostat ni z za rzu tów usły szał
rów nież, w ra mach dzia ła nia wspól -
nie w po ro zu mie niu z ko bie tą, 22-la -
tek. Trwa ocze ki wa nie na roz po zna -
nie ak tu oskar że nia przez Sąd Re jo no -
wy w Kro to szy nie. 

(LE NA)

W paź dzier ni ku 2020 ro ku ów cze -
sny pre zes Przed się bior stwa Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
w Kro to szy nie zo stał za trzy ma ny
przez pro ku ra tu rę. Ja kiś czas te mu
Sąd Re jo no wy w Kro to szy nie nie
prze dłu żył środ ka za po bie gaw cze go
w po sta ci aresz tu. 

W paź dzier ni ku ubie głe go ro ku
funk cjo na riu sze Ko men dy Wo je -
wódz kiej Po li cji w Po zna niu za trzy -
ma li dwóch urzęd ni ków i jed ne go

przed się bior cę z Kro to szy na. Wszy -
scy za trzy ma ni usły sze li za rzu ty
o cha rak te rze ko rup cyj nym. Po dej -
rza ny mi urzęd ni ka mi by ły oso by peł -
nią ce funk cje pu blicz ne w Przed się -
bior stwie Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie oraz
Za kła dzie Wo do cią gów i Ka na li za cji
w Kro to szy nie. W to ku śledz twa pro -
wa dzo ne go od kwiet nia 2020 ro ku
pro ku ra tor usta lił, iż dwie oso by żą -
da ły i przyj mo wa ły ko rzy ści ma jąt ko -
we w za mian za ko rzyst ne dla wy bra -

nych przed się bior ców roz strzy ga nie
prze tar gów na pra ce bu dow la no -re -
mon to we obiek tów za rzą dza nych
przez PGKiM. Urzęd ni cy mie li żą dać
od przed się bior ców kwot w wy so ko -
ści 10 pro cent kon trak tu. 

W lu tym pro ku ra tor skie ro wał
wnio ski o za sto so wa nie środ ka za po -
bie gaw cze go wo bec urzęd ni ków
w po sta ci tym cza so we go aresz to wa -
nia – z uwa gi na ko niecz ność za bez -
pie cze nia to ku po stę po wa nia. Sę dzia
zgo dził się z ar gu men ta cją. 

Kil ka dni te mu by ły szef PGKiM
opu ścił areszt. W to ku po stę po wa nia
ko lej ne oso by usły sza ły za rzu -
ty. – W ostat nim cza sie w to ku po stę -
po wa nia pro wa dzo ne go przez Wiel -
ko pol ski Wy dział Za miej sco wy De -
par ta men tu do Spraw Prze stęp czo ści
Zor ga ni zo wa nej i Ko rup cji Pro ku ra -
tu ry Kra jo wej w Po zna niu ko lej nych
sześć osób usły sza ło za rzu ty po peł -
nie nia prze stępstw ko rup cyj nych,
oszustw, po świad cze nia nie praw dy
w do ku men tach. Ak tu al nie w spra -
wie wy stę pu je dzie się cio ro po dej rza -
nych, w tym wo bec jed ne go sto so wa -
ny jest śro dek za po bie gaw czy w po -
sta ci tym cza so we go aresz to wa nia.

W trak cie śledz twa pro ku ra tor uzu -
peł nił za rzu ty czę ści z po dej rza nych.
W lip cu 2021 ro ku Sąd Re jo no wy
w Kro to szy nie nie prze dłu żył środ ka
za po bie gaw cze go w po sta ci tym cza -
so we go aresz to wa nia wo bec Mar ci na
J. i za sto so wał wo bec nie go po rę cze -
nie ma jąt ko we w wy so ko ści 50 ty się -
cy zło tych – po in for mo wał Dział Pra -
so wy Pro ku ra tu ry Kra jo wej. 

Z uwa gi na do bro po stę po wa nia
przy go to waw cze go oraz wy ko ny wa ne
i pla no wa ne czyn no ści pro ce so we
pro ku ra tu ra na obec nym eta pie nie
udzie la bliż szych in for ma cji co
do przed mio tu i za kre su pro wa dzo -
ne go śledz twa. (LE NA)

Z PROKURATURY

Usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami

Z PROKURATURY

Krotoszyński urzędnik opuścił areszt 

BEZPIECZEŃSTWO

Dofinansowania 
na przejścia dla pieszych

Jak po in for mo wał wo je wo da wiel ko -
pol ski Mi chał Zie liń ski, pre mier Ma te -
usz Mo ra wiec ki za twier dził li sty za -
dań, w ra mach któ rych sa mo rzą dy
utwo rzą no we przej ścia dla pie szych
lub pod nio są po ziom bez pie czeń stwa
na już ist nie ją cych. Na te go ty pu in -
we sty cje do na sze go po wia tu tra fi
łącz nie po nad 375 ty się cy zło tych.

Z Rzą do we go Fun du szu Roz wo ju
Dróg przy zna no łącz nie 23 661 506 zło -
tych na re ali za cję 240 zdań, któ rych ce -
lem jest wy łącz nie po pra wa bez pie czeń -
stwa ru chu pie szych w ob sza rze od dzia ły -
wa nia przejść dla pie szych.

W na szym po wie cie do fi nan so wa nia
otrzy ma ją trzy sa mo rzą dy. Naj wię cej, bo
aż 200 tys. zł, tra fi do gmi ny Zdu ny na re ali -
za cję za da nia pod na zwą „Bez piecz ne przej -
ścia dla pie szych wraz z chod ni kiem
na skrzy żo wa niu uli cy Po lnej z uli cą Łac no -
wą”. Z ko lei po wiat kro to szyń ski do sta -
nie 130 400 zł na po pra wę bez pie czeń stwa
dzie ci i mło dzie ży w ru chu dro go wym
przy pla ców kach oświa to wych na przej -
ściach dla pie szych – ul. Pia stow ska w Kro -
to szy nie (dro ga po wia to wa nr 5215P) wraz
z re mon tem chod ni ka. Gmi nie Ko by lin
przy zna no na to miast 45 053, 73 zł na bu -
do wę wy nie sio ne go bez piecz ne go przej ścia
dla pie szych przy ul. Spor to wej. (AN KA)
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W mi nio ny pią tek na kro to szyń skim
ryn ku od by ła się kon fe ren cja pra so -
wa zor ga ni zo wa na przez Sto wa rzy -
sze nie Pol ska 2050. Na stęp ne go
dnia dzia ła cze tej or ga ni za cji zor ga -
ni zo wa li pik nik oby wa tel ski. 

Te ma tem oma wia nym pod czas
piąt ko we go spo tka nia był kro to szyń ski
bu dżet oby wa tel ski, w spra wie któ re go
Ra da Miej ska w Kro to szy nie w czerw cu
przy ję ła sto sow ną uchwa łę. Mag da le na
Pa szyn, li der ka kro to szyń skich struk tur
Sto wa rzy sze nia Pol ska2050, wy ra zi ła za -
do wo le nie z te go fak tu i wy ja śni ła, czym
tak na praw dę jest bu dżet oby wa tel ski. 

– To przede wszyst kim szcze gól na
for ma kon sul ta cji spo łecz nych, po le ga -
ją ca na par ty cy pa cji miesz kań ców w de -
cy zji owy dat ko wa niu okre ślo nej kwo ty
z bu dże tu gmi ny. W na szym przy pad -
ku jest to 150 tys. zło tych. O tych środ -
kach w dro dze gło so wa nia de cy du ją
miesz kań cy. Bu dżet oby wa tel ski to jed -
na z naj bar dziej roz wi ja ją cych się in sty -
tu cji de mo kra cji par ty cy pa cyj nej, a tak -
że nie zmier nie waż ne na rzę dzie po li ty -
ki roz wo ju gmin. Sze ro ko i spraw nie re -
ali zo wa ny w da nej gmi nie, mo że być re -
me dium na za ni ka nie spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go i osła bie nie ro li miesz -
kań ców w ży ciu spo łecz nym – tłu ma -
czy ła M. Pa szyn. 

Li der ka za zna czy ła jed nak, iż zda -
niem dzia ła czy pro jekt ten nie jest ide -

al ny i m. in mo że pro wa dzić do wy klu -
cze nia pew nych grup spo łecz nych, po -
nie waż po my sły do bu dże tu bę dzie
moż na zgła szać przez In ter net. – In -
for mu je my, że bę dzie my zgła szać
do Ra dy Miej skiej ko niecz ność wpro -
wa dze nia zmian, by uchwa łę ulep -
szyć, do pre cy zo wać, aby w ko lej nym
ro ku by ła do stęp na dla szer szej spo -
łecz no ści. Dla te go pro po nu je my, by
po wstał ze spół przy urzę dzie, któ ry
mógł by pra co wać nad two rze niem no -
wej re gu la cji do ty czą cej bu dże tu oby -
wa tel skie go. Ze spół skła da ją cy się
z przed sta wi cie li urzę du, rad nych, or -
ga ni za cji sa mo rzą do wych, so łectw
i rad osie dli. To bar dzo waż ne, aby głos
róż nych śro do wisk był sły sza ny i bra -
ny pod uwa gę – pod kre śli ła li der ka. 

Przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia
Pol ska 2050 uwa ża ją, iż po dzie le nie ca -
łej kwo ty bu dże tu oby wa tel skie go
na 10 pro jek tów jest złym po my -

słem. – Za pis ten mo że unie moż li wić
re ali za cję więk szo ści pro jek tów w za -
kre sie in fra struk tu ry miej skiej. Co wię -
cej, na le ży za uwa żyć, że ten fakt mo że
pro wa dzić do sy tu acji, w któ rej już
na wstę pie moż li we jest nie zre ali zo wa -
nie peł nej kwo ty bu dże tu. Czy ta ki stan
nie pro wa dzi do wąt pli wo ści do ty czą -
cych po zor no ści bu dże tu oby wa tel skie -
go? – mó wi ła M. Pa szyn. 

Człon ko wie Pol ski 2050 na pi sa li
w spra wie bu dże tu oby wa tel skie go
wnio sek do wło da rza Kro to szy -
na. – Ogła sza my „ma ra ton pi sa nia
wnio sków”. Ruch Pol ska 2050 ofe ru je
po moc miesz kań com na każ dym eta -
pie po my słu. Ter min skła da nia wnio -
sków mi ja 14 wrze śnia, więc cza su jest
nie wie le. Za chę ca my wszyst kich
miesz kań ców do za an ga żo wa nia się
w ce lu ulep sza nia, upięk sza nia czy
zmie nia nia naj bliż szej oko li cy – pod su -
mo wa ła M. Pa szyn. 

W so bo tę na kro to szyń skim ryn ku
ruch Pol ska 2050 zor ga ni zo wał pik nik
oby wa tel ski. Moż na by ło bez płat nie
zmie rzyć so bie po ziom cu kru we
krwi. Zor ga ni zo wa no też wy żej wspo -
mnia ny ma ra ton pi sa nia wnio sków.
Naj młod si uczest ni cy mo gli wziąć
udział w lek cji pierw szej po mo cy, pro -
wa dzo nej przez ra tow ni ka me dycz ne -
go. Prze pro wa dzo no też kon kurs ry -
sun ko wy z na gro da mi.

(LE NA)
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KRO TO SZYN

Bu dżet oby wa tel ski 
mo że być re me dium na wie le spraw

MUZYKA

Synapsa na festiwalu
ciężkich brzmień

W dniach 24-25 lip ca we Wro cła wiu
od był się Lau der Fest 2 – Hy brid Me tal
Mu sic Fe sti val. Na sce nie wśród wie lu
ar ty stów wy stą pił tak że ze spół Sy nap -
sa, w któ re go skład wcho dzi po cho -
dzą cy ze Zdun Er nest Swo ra.

Sy nap sa to gru pa, któ ra mu zycz -
nie osa dza się w kli ma tach me tal co ro -
wych i de ath co ro wych. Ze spół
w 2015 ro ku wy dał pły tę „Con fes -
sion”, któ ra by ła do stęp na nie tyl ko
w dys try bu cji cy fro wej, ale rów nież
w skle pach w ca łym kra ju. Wów czas
mu zy cy ru szy li w ogól no pol ską tra sę
kon cer to wą. 

W póź niej szym cza sie ka pe la wy -
da ła al bum „Dis si mu la tion”, któ ry
zy skał sze ro kie uzna nie. Er nest Swo -
ra pier wot nie miał być je dy nie gi ta -
rzy stą ze spo łu. Zbieg róż nych zda -
rzeń spra wił jed nak, że na tej pły cie
wy stą pił rów nież ja ko wo ka li sta. I tak
już zo sta ło. 

Sy nap sa za pre zen to wa ła się
na Lau der Fest 2 – Hy brid Me tal Mu -
sic Fe sti val. Jest to wy da rze nie łą czą ce
dźwięk, świa tło i ogień. Na fe sti wa lu
sta nę ły dwie sce ny: Lau der Mi ni Sta -
ge oraz Extre me Sta ge. Sy nap sa wy -
stą pi ła na dru giej z nich. Łącz nie pod -
czas im pre zy za gra ło 20 ze spo łów.
Dla tych, któ rzy nie mo gli zja wić się
na kon cer tach oso bi ście, uru cho mio -
na zo sta ła trans mi sja na ży wo. 

– Za gra li krot ko, acz tre ści wie.
Bio rąc pod uwa gę fakt, że chłop cy do -
słow ne urwa li się z urlo pów, że by
przy je chać i dać pół go dzin ne go ko pa,
wy szło bar dzo do brze. Moc do słow -
nie wy le wa ła się z gło śni ków. Wiel ka
na dzie ja w tych chło pa kach. Po tra fią
ro bić uży tek z in stru men tów, do te go
po tęż ny wo kal. Bar dzo cie ka wy ze -
spół – na pi sa no w re cen zji na szar pi -
drut. pl, por ta lu z nie za leż ną mu zy ką
gi ta ro wą. 

(LE NA)
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W czwar tek, 29 lip ca, pięć za stę pów
stra ży po żar nej ga si ło po żar ścier ni -
ska, sło my po kom baj nie oraz pry -
zmy obor ni ka na po lu przy uli cy My -
śliw skiej w Sul mie rzy cach. Ak cja
stra ża ków trwa ła bli sko 2,5 go dzi ny.

Na miej sce po ża ru 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 po jed nym
z OSP Sul mie rzy ce, OSP Zdu ny i OSP
Chwa li szew. Jak się oka za ło, pa li ło się
ścier ni sko oraz sło ma po kom baj nie
na po wierzch ni oko ło 1,5 ha. Ob ję ta
ogniem by ła tak że pry zma obor ni ka.

Miej sco wi go spo da rze cią gni ka mi
rol ni czy mi, wy po sa żo ny mi w płu gi, obo -
ra li pa lą cy się ob szar po la, ogra ni cza jąc
tym sa mym roz prze strze nia nie się po ża -
ru. Stra ża cy po da li dwa prą dy ga śni cze
wo dy w na tar ciu na pa lą ce się ścier ni sko
i sło mę. Ko lej ne prą dy ga śni cze wo dy
skie ro wa no na pry zmę obor ni ka. 

Po stłu mie niu ognia przy stą pio no
do do ga sza nia tlą cych się za rze wi. Z po -
mo cą ła do war ki roz gar nię to pry zmę
obor ni ka, po czym sku tecz ne ją do ga szo -
no. Na ko niec dzia łań ca ły te ren spraw -
dzo no ka me rą ter mo wi zyj ną. Za gro żeń
nie stwier dzo no.

Stra ża cy co ro ku przy po mi na ją o pod -
sta wo wych za sa dach bez pie czeń stwa pod -
czas prac zwią za nych ze zbio rem pło dów
rol nych i ape lu ją o ich prze strze ga nie.
W okre sie żniw od no to wu je się bo wiem
zwięk szo ną ilość in ter wen cji zwią za nych
z pra ca mi na ro li. Czę sto zda rze nia te są
przy czy ną ogrom nych strat ma te rial nych.

Prze strze gaj my więc za sad bez pie -
czeń stwa! Za dbaj my o ma szy ny i urzą dze -
nia uży wa ne pod czas żniw po przez za -
mon to wa nie bra ku ją cych osłon na ru cho -
me czę ści ma szyn oraz czyn no ści kon ser -
wa cyj ne. Przed przy stą pie niem do na -
praw, re gu la cji bądź czysz cze nia ma szyn
rol ni czych na le ży wy łą czyć na pęd, zga sić
sil nik cią gni ka i od cze kać aż ob ra ca ją ce
ele men ty za trzy ma ją się.

Nie na le ży prze wo zić osób na po mo -
ście ro bo czym, a po nad to trze ba zwra cać
uwa gę na oso by znaj du ją ce się w po bli żu.
Że by trans port prze bie gał bez piecz nie,
po win ni śmy wy po sa żyć po jazd w spraw -
ne ukła dy sy gna li za cyj no -oświe tle nio we
i trój kąt ne ta bli ce wy róż nia ją ce po jaz dy
wol no po ru sza ją ce się, prze jaz dy ma szyn
prze pro wa dzać w po zy cji trans por to wej,
a w przy pad ku prze wo zu ła dun ków prze -
strzen nych ła du nek za bez pie czyć
przed zmia ną po ło że nia, pa mię ta jąc
przy tym, że je go wy so kość mak sy mal nie
mo że wy no sić 4 me try od pod ło ża. Nie
prze woź my lu dzi na błot ni kach, po mo -
stach, za cze pach.

Na le ży za dbać o bez pie czeń stwo po -
ża ro we pro wa dzo nych prac żniw nych.
W tym ce lu cią gni ki i ma szy ny trze ba wy -
po sa żyć w pod ręcz ny sprzęt ga śni czy
i umie ścić go w do stęp nym miej scu oraz

za po znać się z in struk cją ob słu gi. Nie pal -
my ty to niu pod czas prac zwią za nych ze
zbio rem pło dów i ich trans por tem!

Za troszcz my się o bez pie czeń stwo
na szych dzie ci! Za pew nij my im opie kę
i zor ga ni zuj my bez piecz ne miej sce za baw
z da la od pra cu ją cych ma szyn. Za każ dym
ra zem, ru sza jąc sprzę tem, upew nij my się,
że w po bli żu nie ma dzie ci. Nie po zwa laj -
my po cie chom na sa mo dziel ną ob słu gę
ma szyn rol ni czych. Środ ki ochro ny ro -
ślin, de ter gen ty i za pał ki prze cho wuj my
w miej scu nie do stęp nym dla naj młod -
szych. Za bez piecz my zbior ni ki, stud nie
i szam ba. Nie an ga żuj my dzie ci do prac
nie bez piecz nych i szko dli wych.

Pra cu jąc roz waż nie i prze strze ga jąc
za sad bhp, chro ni my nie tyl ko ży cie
i zdro wie, ale uczy my tych za sad wła sne
dzie ci. One uważ nie nas ob ser wu ją i na -
śla du ją! (AN KA)

SULMIERZYCE

Pożar ścierniska i słomy
EPIDEMIA

Zmiana miejsca szczepień

Od 2 sierp nia Punkt Szcze pień Po -
wszech nych funk cjo nu je w bu dyn ku
Przy chod ni Spe cja li stycz nej SPZOZ
w Kro to szy nie (ul. Bo lew skie go 4-8).

Tak więc od 2 sierp nia szcze pie nia
prze ciw ko CO VID -19 nie są już wy ko ny -

wa ne w ha li wi do wi sko wo -spor to wej
przy ul. Olim pij skiej w Kro to szy nie.

Oso by, któ re ma ją wy zna czo ne ter -
mi ny na szcze pie nia, pro szo ne są o przy -
by wa nie w wy zna czo nych go dzi nach
do bu dyn ku przy chod ni spe cja li stycz nej
przy ul. Bo lew skie go. (AN KA)

GMINA KROTOSZYN

Wyremontują dziewięć dróg

W Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie
pod pi sa na zo sta ła umo wa na mo -
der ni za cję dzie wię ciu dróg gmin -
nych de struk tem z be to nu as fal to -
we go. Koszt re mon tów wy nie sie po -
nad 767 ty się cy zło tych.

Zmo der ni zo wa ne bę dą uli ca Go -
rzup ska w Biad kach (etap II, o dłu go ści
oko ło 220 m i sze ro ko ści 4 m), uli ca Po łu -
dnio wa w Biad kach (dł. ok. 90 m,
szer. 3,5 m), uli ca Wi śnio wa w Bo ża ci nie
(dł. ok. 250 m, szer. 4 m), uli ca Le śna

w Go rzu pi (etap III, dł. ok. 450 m,
szer. 3,5 m), uli ca Le śna w Ko bier nie
(etap III, dł. ok. 245 m, szer. 3,2 m), uli ca
Ko ściel na w Rosz kach (dł. ok. 450 m,
szer. 3 / 3,5 m), dro ga w Ró żo po lu (dz.
nr 7, dł. ok. 335 m, szer. 3 / 4 m), dro ga
w Świn ko wie (dz. nr 352, dł. ok. 190 m,
szer. 3 m) oraz dro ga w Ust ko wie (dz.
nr 56/2, dł. ok. 245 m, szer. 3,5 m).

Za da nie ma być zre ali zo wa ne do 20
wrze śnia. Łącz ny koszt to 767 940,05 zł
brut to.

(AN KA)
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WARTO WIEDZIEĆ
Wymagania dotyczące ustawiania stert, stogów i brogów – bezpieczne odległości:

- od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m

- od budynków wykonanych z materiałów niepalnych - 20 m

- od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m

- od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m

- od urządzeń i przewodów energetycznych wysokiego napięcia - 30 m

- między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m

- od dróg wewnętrznych oraz granicy działki - 10 m.

Należy pamiętać, że wokół stogów i stert powierzchnia o szerokości co najmniej 2 m

w odległości 3 m od ich obrysu powinna być pozbawiona materiałów palnych.

Strefa pożarowa sterty i stogu nie może przekroczyć 1000 m2/5000 m3.
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W mi nio ny week end na te re nie po -
wia tu kro to szyń skie go od no to wa no
ko lej ne trzy po ża ry na ob sza rach
wiej skich. Spło nę ły upra wy rol ne,
ścier ni ska, sło ma oraz war to ścio we
ma szy ny rol ni cze.

W pią tek w miej sco wo ści Ta ta ry
(gmi na Koź min Wlkp.) pa li ły się pra sa
rol ni cza, sło ma w ba lo tach oraz ścier ni -
sko. Do po ża ru do szło oko ło go dzi -
ny 15.40. Po ode bra niu zgło sze nia
na miej sce na tych miast 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 po jaz dy ga śni cze
z OSP Koź min Wlkp. i OSP Czar ny Sad. 

Po za bez pie cze niu te re nu dzia łań stra -
ża cy po da li prąd ga śni czy wo dy w na tar ciu
na pa lą cą się ma szy nę rol ni czą. Po tem suk -
ce syw nie zwięk sza no in ten syw ność po da -
wa nia środ ka ga śni cze go, pro wa dząc dzia -
ła nia z uży ciem czte rech prą dów wo dy
w na tar ciu na pa lą cy się sprzęt rol ni czy,
ścier ni sko oraz sło mę. Ak cję stra ży po żar -

nej wspie rał wła ści ciel po la, któ ry wy ko nał
pa sy ochron ne, ogra ni cza jąc tym sa mym
roz prze strze nia nie się ognia. Po nad to roz -
rzu cił tlą cą się sło mę w ba lo tach w ce lu cał -
ko wi te go uga sze nia po ża ru. Dzia ła nia ga -
śni cze trwa ły bli sko dwie go dzi ny. 

Na stęp ne go dnia, nie mal o tej sa mej
po rze, stra ża cy zo sta li we zwa ni do ko lej -
ne go po ża ru. Tym ra zem pa li ły się zbo że
na pniu oraz sło ma w miej sco wo ści Ra sze -
wy (gmi na Ko by lin). Na miej sce wy sła no
dwa cięż kie po jaz dy ga śni cze z Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
oraz za stę py z jed no stek OSP Ko by lin
i OSP Smo li ce.

Szyb ka in ter wen cja stra ża ków, któ -
rzy po da li trzy prą dy ga śni cze wo dy, do -
pro wa dzi ła do ogra ni cze nia roz prze strze -
nia nia się ognia oraz mi ni ma li za cji strat
po ża ro wych. A za gro że nie by ło nie ma łe,
gdyż tuż przy po lu, na któ rym wy buchł
po żar, znaj du je się las. Po za koń cze niu ak -
cji ga śni czej wła ści ciel po la wy ko nał pa sy
ochron ne sprzę tem rol ni czym, za bez pie -

cza jąc po go rze li sko. Dzia ła nia stra ży po -
żar nej trwa ły go dzi nę i 17 mi nut.

Na stęp ne go dnia do szło do ko lej ne go
po ża ru na te re nie gmi ny Koź min Wlkp.
W Sta rej Obrze za pa lił się kom bajn zbo żo -
wy. Stra ża cy nie ustan nie ape lu ją do rol ni -
ków o wła ści we wy po sa że nie ma szyn rol -
ni czych w pod ręcz ny sprzęt ga śni czy, któ -
ry nie jed no krot nie po zwa la zmi ni ma li zo -
wać stra ty po ża ro we. Wła śnie dzię ki szyb -
kiej re ak cji ope ra to ra ma szy ny, z wy ko rzy -
sta niem sze ściu ga śnic prosz ko wych,
sprzęt uda ło się ura to wać, a po żar nie roz -
prze strze nił się po za ko mo rę sil ni ka. 

W związ ku z po wyż szym po przy by -
ciu na miej sce zda rze nia za stę pów z jed -
no stek OSP Koź min Wlkp. oraz OSP
Wał ków zde cy do wa no o za wró ce niu
z tra sy cięż kie go po jaz du ga śni cze go z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie, al bo wiem dzia ła nia stra ża ków ogra ni -
czy ły się je dy nie do schło dze nia roz grza -
nej ko mo ry sil ni ka kom baj nu.

(AN KA)

NA SYGNALE

Czas żniw – czas pożarów

1 sierp nia, punk tu al nie o go dzi -
nie 17.00 w ca łym kra ju za wy ły sy re -
ny upa mięt nia ją ce 77. rocz ni cę wy -
bu chu po wsta nia war szaw skie go.
W ten spo sób Po la cy zło ży li hołd
tym, któ rzy w 1944 ro ku sta nę li
do wal ki z nie miec kim oku pan tem.

Cześć bo ha te rom po wsta nia war -
szaw skie go od da li tak że funk cjo na riu sze
Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to -
szy nie oraz dru ho wie z kro to szyń skiej
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej. W rocz ni cę
go dzi ny „W” dźwię kiem sy ren alar mo -
wych oraz mi nu tą ci szy upa mięt nio no he -
ro icz ną wal kę po wstań ców.

(AN KA)

KROTOSZYN

Strażacy w hołdzie powstańcom
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W ostat nią nie dzie lę sierp nia roz po -
czę ła się już je de na sta edy cja Ogól -
no pol skie go Fe sti wa lu Mu zycz ne go
„La to Or ga no we w Kro to szyń skiej
Ba zy li ce”. To cykl trzech wspa nia łych
kon cer tów. Dwa ko lej ne za pla no wa -
no na sier pień i wrze sień.

„La to Or ga no we w Kro to szyń skiej
Ba zy li ce” cie szy się nie ma łym za in te re so -
wa niem od lat. Dzie je się tak dzię ki
uprzej mo ści ks. pra ła ta dra Alek san dra
Gen de ry oraz za an ga żo wa niu dra hab.
To ma sza Głu chow skie go, nie zmien nie
kie row ni ka ar ty stycz ne go i or ga ni za cyj -
ne go fe sti wa lu. To on, gra jąc na or ga nach,

wraz z fle cist ką Mar ty ną Klupś -Rad ny,
za in au gu ro wał te go rocz ną edy cję. W nie -
dzie lę usły szeć moż na by ło utwo ry Mar -
ce la Dupré, Ja na Pie ter szo ona Swe elinc -
ka, Joh na Rut te ra czy Edwar da El ga ra.

Dok tor sztu ki Mar ty na Klupś -Rad -
ny do sko na li ła umie jęt no ści pod okiem
zna ko mi tych pro fe so rów, a sa ma zdo by ła
wie le na gród. Jej suk ce sy to m. in. pierw -
sze miej sce w Ogól no pol skim Fe sti wa lu
Fle to wym w So cha cze wie w 2008 r.,
zwy cię stwo w Mię dzy na ro do wym Kon -
kur sie In stru men tów Dę tych w Bel gra -
dzie w 2009, pierw sza na gro da na Mię -
dzy na ro do wym Kon kur sie „Gio van ni
Mu si ci sti” w Tre vi so w 2012 czy wy gra -

na w Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Mu -
zycz nym w Sztok hol mie w 2014.
Za swo je do ko na nia otrzy my wa ła licz ne
sty pen dia i na gro dy – mi ni stra kul tu ry
i dzie dzic twa na ro do we go, rek to ra Aka -
de mii Mu zycz nej w Kra ko wie czy nie -
miec kiej Fun da cji Jütting.

To masz Głu chow ski na to miast jest
m. in. ty tu lar nym or ga ni stą wro cław skie -
go ko ścio ła do mi ni ka nów, na uczy cie lem
dy plo mo wa nym kla we sy nu i or ga nów we
wro cław skiej szko le mu zycz nej oraz ju ro -
rem kra jo wych kon kur sów or ga no wych
i pia ni stycz nych. Pro wa dził też kur sy im -
pro wi za cji i in ter pre ta cji or ga no wej w Pol -
sce oraz we Wło szech. To czło nek licz -
nych sto wa rzy szeń mu zycz nych i uzna ny
spe cja li sta w za kre sie stro je nia i tem pe ra -
cji hi sto rycz nych. W 2017 ro ku od zna -
czo ny zo stał przez pre zy den ta RP Brą zo -
wym Krzy żem Za słu gi. 

Nie dziel ny kon cert sta no wił in au -
gu ra cję XI edy cji fe sti wa lu. Ko lej ne spo -
tka nie z mu zy ką za pla no wa no na 22
sierp nia o godz. 18.45. W wi do wi sku
za ty tu ło wa nym „Kon cert mło dych ta -
len tów” udział we zmą Da riusz Szczu -
ra szek, gra ją cy na skrzyp cach, oraz
Ema nu el Ra taj czyk – na or ga nach.
Na ostat ni kon cert cy klu or ga ni za to rzy
za pra sza ją 19 wrze śnia o godz. 20.00.
Wte dy to usły szeć bę dzie moż na Ze -
spół Wo kal ny Mu zy ki Daw nej pod dy -
rek cją Mał go rza ty Zu cho wicz.

(MS)

LATO ORGANOWE

Uczta dla melomanów
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W ra mach „Kre atyw nych wa ka cji
z bi blio te ką” od by ło się spo tka nie
pod ha słem „Zo stań ma łym stra ża -
kiem”. Dzie ci na by ły mnó stwo wie -
dzy na te mat pra cy stra ża ków. 

W trak cie wi zy ty w Ko men dzie Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

w Kro to szy nie dzie ci za po zna ły się z wy -
po sa że niem wo zów stra żac kich. Zo ba czy -
ły rów nież sprzęt, ja kie go uży wa się pod -
czas ak cji ra tun ko wych. Po nad to po zna ły
za sa dy bez piecz ne go wy po czyn ku
nad wo dą oraz w gó rach. Ma li go ście do -
wie dzie li się też wie lu in for ma cji o cha -
rak te rze pra cy stra ża ka. Nie wąt pli wy mi

atrak cja mi dla uczest ni ków spo tka nia by -
ły moż li wość przy mie rze nia heł mu stra -
żac kie go, wej ścia do wo zu czy la nia wo dy
z wę ża stra żac kie go. 

Po po wro cie do bi blio te ki dzie ci wy ko -
na ły me da le dziel ne go stra ża ka. Na stęp nie
uda ły się na Skwer D -O -M, gdzie uczest ni -
czy ły w za ba wach ru cho wych, zwią za nych
wła śnie z pra cą stra ża ków. Spo tka nie ze
stra ża ka mi do star czy ło dzie ciom mnó -
stwo wra żeń oraz no wej wie dzy. 

OPRAC. (LE NA)

BIBLIOTEKA

Mali strażacy na komendzie
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KOBYLIN

Nowa toaleta na stadionie

Z pro gra mu „Szat nia na me dal”, or -
ga ni zo wa ne go przez sa mo rząd wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go, gmi na
Ko by lin po zy ska ła do fi nan so wa nie
na za kup no wej to a le ty, któ ra sta nę -
ła na te re nie miej sco we go sta dio nu.

– W ra mach te go pro gra mu utwar -
dzi li śmy też te ren przy kon te ne rze.

Ma my te raz na praw dę es te tycz ne dam -
skie i mę skie to a le ty – po wie dział To -
masz Le siń ski, bur mistrz Ko by li na. To -
a le ty bę dą czyn ne pod czas roz ma itych
im prez kul tu ral nych bądź spor to wych.
Za da nie kosz to wa ło 65 593,50 zł, a do -
ta cja wy nio sła 31 500 zł, czy li bli -
sko 50 pro cent. 

(AN KA)
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W pią tek za koń czył się dru gi tur nus
warsz ta tów dla dzie ci w Zdu nach.
Głów nym ce lem by ła od bu do wa wię -
zi spo łecz nych. Nie za bra kło roz ryw ki,
za ba wy i ele men tów edu ka cyj nych. 

Zdu now ski Ośro dek Kul tu ry
na wa ka cje za pla no wał cykl atrak cji
dla dzie ci w wie ku 7-13 lat pod na -
zwą „Let nie warsz ta ty roz ma ito ści”.
Po dzie lo no je na trzy tur nu sy – 5-9
lip ca, 26-30 lip ca oraz 2-6 sierp nia.
Dla uczest ni ków za jęć prze wi dzia no
licz ne za ba wy i wy jaz dy. Przede
wszyst kim jed nak cho dzi o moż li -
wość spę dza niu cza su z ró wie śni ka -
mi. Warsz ta ty cha rak te ry zu je też wy -
miar pro fi lak tycz ny, m. in. po przez
spo tka nia z po li cją czy stra żą po żar -
ną, któ re po zwo li ły na uzy ska nie do -
fi nan so wa nia od Gmin nej Ko mi sji
Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho -
lo wych w Zdu nach.

Po nie dzia łek – pierw szy dzień
dru gie go tur nu su – tra dy cyj nie roz -
po czął się od dzia łań na miej scu. Wte -
dy to ro ze gra no tur niej bow lin go wy,
prze pro wa dzo no za ję cia ku li nar ne,
pla stycz ne i mu zycz ne. Ko lej ne czte ry
dni ob fi to wa ły już w wy jaz dy. – Wy -
da je nam się, że to jest naj lep sza opcja.
Naj pierw za ję cia in te gra cyj ne na miej -
scu, a po tem wy jaz do we. Wte dy one
się uzu peł nia ją – oce nia Jo lan ta Szy -
ma now ska, dy rek tor ZOK -u.

We wto rek dzie ci wy je cha ły
na ba sen kry ty w Kro śni cach. Śro da
by ła cza sem za jęć spor to wych w Par -
ku Roz ryw ki Ro dzin nej „Bo bo lan dia”
we Wro cła wiu. W czwar tek dzie ci

po zna wa ły zwie rzę ta do mo we i eg zo -
tycz ne w mi ni -zoo w go spo dar stwie
agro tu ry stycz nym Ci cho -Sza nie da le -
ko Ostrze szo wa. Ostat nie go dnia zor -
ga ni zo wa no wy jazd do We stern lan -
du, gdzie uczest ni cy do wie dzie li się
wie le o kul tu rze In dian. Po nad to bra -
li udział w za ba wach i kon kur sach
zwią za nych z rdzen ny mi miesz kań -
ca mi Ame ry ki Pół noc nej. 

Cykl wa ka cyj nych za jęć ma oczy -
wi ście do star czać dzie ciom roz ryw ki
i cie ka wych wia do mo ści, ale or ga ni za -
to rzy szcze gól ną wa gę przy wią zu ją
do aspek tu in te gra cji. – Wię zi spo łecz -
ne się bar dzo roz luź ni ły i dzie ci na no -
wo uczą się funk cjo no wać w gru pie.
Przez rok czy pół to ra przed ekra nem
kom pu te ra nie mia ły oka zji zbu do wać
re la cji. Na ta kich wy jaz dach po zna ją
się z in nej stro ny, nie tyl ko ja ko ko le -
dzy szkol ni, do dat ko wo współ dzia ła ją
w róż nych gru pach wie ko wych – mó -
wi J. Szy ma now ska. 

Warsz ta ty ma ją za tem sta no wić
od po wiedź na ne ga tyw ne skut ki spo -
łecz ne pan de mii. – W po przed niej
gru pie mie li śmy dzie ci, któ re ba ły się
wy cho dzić z do mu przez zdal ne na -
ucza nie. Na to miast na tych ty go dnio -
wych za ję ciach po czy ni ły nie sa mo wi -
ty po stęp, cie szy ły się, za po mi na ły
o ca łym świe cie pan de mii. Do te go
wła śnie dą ży my – pod kre śla Elż bie ta
Kur kie wicz, pra cow ni ca ZOK -
-u i opie kun ka na warsz ta tach. 

Od 2 sierp nia trwa trze ci tur -
nus – za koń czy się 6 sierp nia. W za ję -
ciach mo gą brać udział nie tyl ko
miesz kań cy gmi ny Zdu ny, ale też np.
dzie ci przy jeż dża ją ce na wa ka cje
do swo ich krew nych. Or ga ni za to rzy
pod cho dzą do kwe stii wy jaz dów ela -
stycz nie. Je śli dziec ko za cho ru je bądź
nie bę dzie mo gło wziąć udzia łu w da -
nym dniu, zwol nio ne miej sce mo że
za jąć in na oso ba. 

(MS)

ZDUNOWSKI OŚRODEK KULTURY

Integracja odpowiedzią na pandemię

W nie dzie lę, 25 lip ca, Kur ko we Brac -
two Strze lec kie w Kro to szy nie zor ga -
ni zo wa ło Tur niej Strze lec ki o Prze -
chod ni Pu char Pre zy den ta RP. Emo -
cji nie bra ko wa ło. 

Na im pre zę przy by li m. in. po seł To -
masz Ław ni czak, rad na Sej mi ku Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go Jo an na Król -
-Trąb ka, rad ni po wia to wi – Ma rian Wło -
sik i Ja ro sław Ku biak, wi ce prze wod ni czą -

cy Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie Mi ro -
sław Gań ko czy wi ce bur mistrz Ry szard
Czusz ke. W zma ga niach uczest ni czy li
człon ko wie bractw strze lec kich z Kro to -
szy na, Roz dra że wa, Koź mi na Wiel ko pol -
skie go, Ostrze szo wa, Do brzy cy, Ro szek,
Rasz ko wa, Ka li sza czy Wło sza ko wic.

Ry wa li zo wa no w kil ku kon ku ren -
cjach. Zdo byw cą Pu cha ru Pre zy den ta RP
zo stał Ja nusz No wak (KBS Roz dra żew),
wy prze dza jąc Jac ka Za siad czy ka (KBS

Ostrze szów) i Bog da na Bu re go (KBS Do -
brzy ca). Strze la nie do tar czy lo so wej za -
koń czy ło się trium fem Ma cie ja Bła że jew -
skie go (KBS Kro to szyn), dru gie miej sce
za ję ła Ali na Ste fań ska (KBS Rasz ków),
a trze cie – Prze my sław Po lny (KBS Kro to -
szyn). W strze la niu do tar czy spon so ro -
wa nej po now nie zwy cię żył J. No wak,
a za nim upla so wa li się Ry szard Bu ry
(KBS Do brzy ca) i A. Ste fań ska (KBS Rasz -
ków).

W strze la niu do za pa dek naj lep szy
był Ja nusz Le wan do wisz (KBS Koź min
Wlkp.), dru ga lo ka ta przy pa dła Je rze mu
Ko wal skie mu (KBS Rosz ki), a trze ci był
Da niel Pie tra sik (Kro to szyn). 

W strze la niu do ku ra do mi no wa li
przed sta wi cie le ostrze szow skie go KBS,
któ rzy ob sa dzi li wszyst kie miej sca na po -
dium. Wy grał Adam Wa rzy bok, wy prze -
dza jąc J. Za siad czy ka i Jac ka Wil cza ka.

Prócz spor to wej ry wa li za cji by ło tak -
że wspól ne bie sia do wa nie. Im pre zę zor ga -
ni zo wa no z po mo cą Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie.

(MS)  

KROTOSZYN

Strzelanie o Puchar Prezydenta RP
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WAKACJE

Śpiew i taniec 
– wspólna zabawa

29 lip ca w Kro to szyń skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej im. A. Fie dle ra zor ga ni zo -
wa no warsz ta ty ta necz no -ryt micz ne
pod ha słem „Śpie wa my i tań czy -
my – ra zem się ba wi my”. By ło to ko lej -
ne wy da rze nie w ra mach pro jek tu „Bi -
blio tecz ny spo sób na do bre wa ka cje”.

Za ję cia pro wa dzi ła Mał go rza ta Go do -
row ska – lo go pe da, na uczy ciel ka mu zy ki,
ryt mi ki i sztu ki oraz in struk tor ka tań ca,
z któ rą bi blio te ka współ pra cu je od kil ku
lat. W spo tka niu uczest ni czy ły dzie ci
z gmi ny Kro to szyn oraz se nio rzy z Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku. 

Pod czas warsz ta tów ta necz no -ryt -
micz nych prze pro wa dzo no za ba wy ryt -
micz ne, ta kie jak ma sze ro wa nie, pod sko -

ki i bie ga nie. Po tem uczest ni cy za jęć po -
zna li ryt my na dwa i na trzy oraz na uczy -
li się pio sen ki „Na czte ry i na sześć”. 

W czę ści dru giej dzie ci wy ko ny wa ły
pio sen ki z po dzia łem na gru py, z wy ko -
rzy sta niem in stru men tów per ku syj nych.
Na stęp nie two rzy ły pro sty układ ta necz -
ny. Po za tym po zna ły me lo die tań ców
na dwa i na trzy, a tak że wy ko na ły pio sen -
kę w po dzia le na gru py – ta necz ną, ryt -
micz ną i wo kal ną. Koń co wy frag ment za -
jęć po świę co ny był tań co wi bel gij ka. 

Warsz ta ty od by ły się w ra mach pro -
jek tu do fi nan so wa ne go ze środ ków Mi ni -
ster stwa Kul tu ry, Dzie dzic twa Na ro do -
we go i Spor tu, po cho dzą cych z Fun du szu
Pro mo cji Kul tu ry. 

(AN KA)



To i Owo14 WTOREK, 3 sierpnia 2021

Przed kil ko ma dnia mi za koń czy ły
się pra ce zwią za ne z mo der ni za cją
ścież ki w Par ku im. Woj ska Pol skie -
go w Kro to szy nie. Koszt przed się -
wzię cia wy niósł 110 ty się cy zło tych.

Ścież ka zo sta ła od no wio na na od cin -
ku od ron da Kę dzier skie go przy Szko le
Pod sta wo wej nr 4 do uli cy Pia stow skiej

(na wy so ko ści Ze spo łu Szkół Po nad pod -
sta wo wych nr 2). W miej sce sta rych be to -
no wych pły tek po ło żo no no wo cze sną,
eko lo gicz ną na wierzch nię Han se Grand.
Po nad to wy mie nio no sta re obrze ża be to -
no we na obrze ża z kost ki gra ni to wej
na pod bu do wie be to no wej. Na wierzch nia
Han se Grand zo sta ła uło żo na na pod bu do -
wie z kru szy wa ła ma ne go. (AN KA)

KROTOSZYN

Ścieżka w parku po modernizacji
Dwu let nia Ame lia ze Strze go mia
zma ga się z rdze nio wym za ni kiem
mię śni ty pu dru gie go. Ra tun kiem
dla niej mo że być te ra pia ge no wa.
Że by dziew czyn ka mo gła ją przejść,
po trzeb na jest ogrom na kwo ta pie -
nię dzy.

Amel ka uro dzi ła się 29 czerw -
ca 2019 ro ku. Na po cząt ku jej ro dzi ce nie
po dej rze wa li, że ich dziec ko mo że być tak
po waż nie cho re. Dziew czyn ka od uro dze -
nia by ła re ha bi li to wa na ze wzglę du
na asy me trię uło że nio wą. Ta jed nak nie
przy no si ła żad nych re zul ta tów. Ro dzi ce
po sta no wi li za tem zmie nić fi zjo te ra peu -
tę. No wy spe cja li sta za su ge ro wał wy ko na -
nie ba da nia ge ne tycz ne go pod ką tem
SMA. Po dej rze nia nie ste ty się po twier dzi -
ły. Ba da nia nie po zo sta wi ły żad nych złu -
dzeń. Amel ka zma ga się z rdze nio wym
za ni kiem mię śni ty pu 2. 

Ro dzi ce za zwy czaj do wia du ją się
o tym, że ich dziec ko ma SMA od ra zu.
Ro dzi ce Amel ki roz po czę li wal kę o jej
zdro wie, kie dy mia ła już 1,5 ro ku i wa ży -

ła 10 kg. Do le cze nia te ra pią ge no wą mo -
gą przy stą pić je dy nie dzie ci, któ re nie
prze kro czy ły wa gi 13,5 kg. Dla dziew -
czyn ki jest to je dy na szan sa na nor mal ne
ży cie. Cza su jest co raz mniej. Je śli Amel -
ka prze kro czy da ną wa gę, szan sa bę dzie
stra co na. Po trzeb na jest jed nak ogrom na
su ma pie nię dzy – nie mal 9 mi lio nów zło -
tych. Do koń ca zbiór ki zo sta ło kil ka dni.
Na chwi lę obec ną uda ło się ze brać nie co
po nad 30 pro cent po trzeb nej kwo ty. 

Aby po móc Amel ce, moż na do ko nać
wpłat przez sie po ma ga. pl. Aby zna leźć
zbiór kę, na le ży w wy szu ki war ce wpi sać
„Amel ka” i wejść w pierw szą zbiór kę.
Wpłat moż na do ko ny wać też za po śred -
nic twem fun da cji Ser ce dla Ma lusz ka,
wy szu ku jąc zbiór ki Ame lii Gmy rek. Lo sy
dziew czyn ki moż na śle dzić na Fa ce bo -
oku – Amel ka kon tra SMA #Mysz ka -
Amel ka. Za chę ca my do po mo cy.

(LE NA)

CHARYTATYWNIE

Amelka potrzebuje pomocy!
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W 53. Mi strzo stwach Pol ski U'18
w Lek kiej Atle ty ce star to wa ło tro je
za wod ni ków z po wia tu kro to szyń -
skie go, re pre zen tu ją cych na co dzień
KS Stal LA Ostrów Wiel ko pol ski. Mło -
dzi lek ko atle ci z na sze go re gio nu wy -
wal czy li trzy me da le. 

Wśród naj lep szych lek ko atle tów mło -
de go po ko le nia z ca łe go kra ju zna leź li się
rów nież za wod ni cy z te re nu po wia tu kro -
to szyń skie go (o Pau li nie Stemp niak pi sze -
my w tek ście obok – przyp. red.), tre nu ją -
cy w ostrow skim klu bie. We Wło cław ku
za pre zen to wa li się Ewa Piasz czyń ska, Da -
wid Grzą ka oraz Mi chał Jo pek. 

Ewa w bie gu na 100 m upla so wa ła
się na pią tej lo ka cie. Re we la cją na to miast
by ło to, co uczy ni ła wraz z ko le żan ka mi
w szta fe cie 4 x 100 m. Dziew czę ta bo -
wiem oka za ły się naj lep sze z wy ni -
kiem 47,47 s, któ ry jest no wym re kor -

dem Ostro wa Wlkp. Zna ko mi cie spi sał
się też Da wid Grzą ka, któ ry sta nął na naj -
niż szym stop niu po dium w bie gu
na 100 m. Da wid wraz z Mi cha łem Jop -
kiem star to wa li też w szta fe cie 4 x 100 m.
Re pre zen ta cja ostrow skie go klu bu za ję ła

dru gie miej sce z cza sem 42,58 s. Nie uda -
ło jej się po ko nać tyl ko dru ży ny AML
Słupsk. M. Jo pek w bie gu in dy wi du al -
nym na 100 m upla so wał się na trzy na stej
lo ka cie. 

(LE NA)

LEKKA ATLETYKA 

Trzy medale na mistrzostwach kraju!
LEKKA ATLETYKA 

Srebro Pauliny Stempniak

Pau li na Stemp niak z Koź mi na Wlkp.
ry wa li zo wa ła w 53. Mi strzo stwach
Pol ski U'18 w Lek kiej Atle ty ce, któ re
od by ły się we Wło cław ku. Mło da
spor t smen ka wy wal czy ła srebr ny
me dal w bie gu na 1500 me trów. 

Do mi strzostw Pol ski na dy stan -
sie 1500 m za kwa li fi ko wa ły się 24 za wod -
nicz ki spo śród 120 z ca łe go kra ju ry wa li -
zu ją cych w prze dzia le wie ko wym U'18.
Po śród nich zna la zła się Pau li na Stemp -
niak, któ ra w ran kin gu skla sy fi ko wa na by -
ła na dru giej po zy cji. 

Kon ku ren cja bie go wa na dy stan -
sie 1500 m by ła po dzie lo na na dwie se rie.
Pierw sza z nich to bieg dwu na stu za wod -
ni czek z naj lep szy mi wy ni ka mi z ran kin -
gu. W dru giej se rii star to wa ły bie gacz ki

z wy ni ka mi po wy żej dwu na ste go miej sca.
Pau li na uczest ni czy ła w pierw szym bie gu
wraz z za wod nicz ka mi ma ją cy mi II kla sę
spor to wą. 

Bieg roz po czął się wol no, był jed nak
bar dzo nie rów ny, a tem po dość zryw ne,
o czym świad czył upa dek jed nej z za wod -
ni czek. Ostat nie okrą że nie w wy ko na niu
P. Stemp niak by ło po ka zem jej po ten cja łu.
Koź mi nian ka, mi mo iż zo sta ła ska le czo na
kol cem bu ta in nej bie gacz ki, wal czy ła
do sa me go koń ca i w efek cie zdo by ła
srebr ny me dal. 

Na sza lek ko atlet ka kie ru je sło wa po -
dzię ko wa nia do wszyst kich osób, któ re
po mo gły jej w przy go to wa niach do mi -
strzostw Pol ski, jak rów nież ki bi com
za oka za ne wspar cie. 

(LE NA)

TAEKWONDO

Olimpijski debiut

W ostat nią nie dzie lę lip ca na igrzy -
skach olim pij skich za de biu to wa ła
Pa try cja Adam kie wicz, ab sol went ka
koź miń skiej Szko ły Pod sta wo wej
nr 1. W 1/8 fi na łu tur nie ju ta ekwon -
do re pre zen tant ka AZS AWF War -
sza wa mu sia ła uznać wyż szość ry -
wal ki z Chin.

Ab sol went ka koź miń skiej SP nr 1
do brze za czę ła kon fron ta cję z Zhou Li -

jun, lecz z każ dą ko lej ną mi nu tą od da -
wa ła jej ini cja ty wę i osta tecz nie ule gła
na punk ty – 17: 31. Mi mo po raż ki P.
Adam kie wicz wciąż mia ła szan sę
na awans do re pa sa ży, pod wa run kiem,
że Chin ka do trze do fi na łu. Nie ste ty,
Zhou Li jun prze gra ła w ćwierć fi na le
z Ki mią Ze no orin Ali za deh i pol ska za -
wod nicz ka po jed nej wal ce po że gna ła
się z ry wa li za cją w To kio.

(AN KA)
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