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W czerw cu pod czas po sie dzeń ko mi -
sji sta łych Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go oraz Ra dy Miej skiej w Kro to -
szy nie Krzysz tof Ku row ski, dy rek tor
szpi ta la, przed sta wił sa mo rzą dow -
com spra woz da nie z dzia łal no ści SP
ZOZ w ro ku 2018.

Na wstę pie za pre zen to wa na zo sta ła
sy tu acja szpi ta li w na szym wo je wódz twie
w pierw szym kwar ta le obec ne go ro ku,
opra co wa na przez Wiel ko pol ski Zwią zek
Szpi ta li Po wia to wych. 

Kro to szyń ska pla ców ka na po cząt -
ku 2018 r. by ła w usta bi li zo wa nej sy tu acji
fi nan so wej. W ubie głym ro ku kon ty nu -
owa no roz po czę te w 2016 dzia ła nia re -
struk tu ry za cyj ne, przy jed no cze snym za -
cho wa niu peł ne go za kre su świad czo nych
usług me dycz nych. Dy rek tor Ku row ski
przy po mniał, że w la tach 2013-2015,
a więc przed roz po czę ciem pro ce su re -
struk tu ry za cji, szpi tal osią gał każ de go ro -
ku ujem ne wy ni ki fi nan so we, zaś
w dwóch ko lej nych la tach, gdy trwa ła re -
struk tu ry za cja, re zul ta ty by ły do dat nie.

Uda ło się m. in.: w czwar tym kwar ta -
le 2016 uzy skać zdol ność do spła ty za dłu -
że nia, od stycz nia 2018 uru cho mić pro -
ces ko rek ty wy na gro dzeń dla więk szo ści
grup pra cow ni czych i świad czeń so cjal -
nych o kwo tę przy naj mniej 800 000 zł,
za pla no wać zysk w 2018 i tym sa mym
uzy skać trend przed się bior stwa do cho do -
we go, utrzy mać na mi ni mal nym po zio -
mie okres prze ter mi no wa nia za dłu że nia
bie żą ce go, re ali zo wać we wła snym za kre -
sie za kup nie zbęd ne go sprzę tu i in we sty -

cji re mon to wych na po nad 1 mln zł, za -
pla no wać po zy ska nie kil ku mi lio no wych
do ta cji unij nych przy po kry ciu udzia łu
wła sne go środ ka mi SP ZOZ.

Dy rek tor szpi ta la przy po mniał tak że
o za ku pie no we go sprzę tu me dycz ne go
w ra mach dwóch pro jek tów unij nych: „Do -
po sa że nie w sprzęt me dycz ny Szpi tal ne go
Od dzia łu Ra tun ko we go SP ZOZ w Kro to -
szy nie w ce lu po pra wy ja ko ści usług i zwięk -
sze nia bez pie czeń stwa zdro wot ne go” oraz
„Po pra wa in fra struk tu ry ochro ny zdro wia
po przez do po sa że nie SP ZOZ w Kro to szy -
nie w no wo cze sny sprzęt me dycz ny”. Dzię -
ki da ro wiź nie od fir my MAH LE Pol ska
(500 000 zł), współ fi nan so wa niu gmin po -
wia tu kro to szyń skie go oraz sa me go po wia -
tu (300 000 zł) i wkła du wła sne go szpi ta la
(200 000) na by ty zo stał no wo cze sny apa rat
RTG ty pu Te le ko man do. 

Łącz nie na za kup sprzę tu w ubie -
głym ro ku prze zna czo -
no 7 045 119,85 zł, przy czym
aż 5 263 332,00 zł to po zy ska ne środ ki
ze wnętrz ne. – Za ku pio ny sprzęt już słu -
ży na szym pa cjen tom. Po zy ska li śmy go

jed nak z my ślą o ko rzy sta niu z nie go rów -
nież po za koń cze niu roz bu do wy szpi ta -
la – po wie dział K. Ku row ski.

Pier wot ny plan fi nan so wy na 2018
rok za kła dał uzy ska nie do dat nie go wy ni -
ku fi nan so we go na po zio mie 52 939 zł.
Po ko rek cie, na po cząt ku 2018, oka za ło
się jed nak, że stra ta wy nieść mo -
że 213 300 zł. W pierw szym pół ro czu
plan fi nan so wy re ali zo wa ny był zgod nie
z za ło że nia mi.

Dru gie pół ro cze to zda rze nia, na któ -
re dy rek cja szpi ta la nie mia ła wpły wu,
a któ rych kon se kwen cją by ło po gor sze nie
się wy ni ku fi nan so we go na ko niec 2018.
Część z nich mia ła cha rak ter ogól no pol -
ski – sys te mo wy – i od bi ła się ne ga tyw nie
na kon dy cji fi nan so wej zde cy do wa nej
więk szo ści szpi ta li po wia to wych w Pol sce.

Dy rek tor Ku row ski wy ja śnił, że SP
ZOZ w Kro to szy nie, ja ko pla ców ka dzia ła -
ją ca w ra mach tzw. sie ci szpi ta li, ma kon -
trakt ry czał to wy na dzia łal ność więk szo ści
swo ich od dzia łów (ane ste zjo lo gia, kar dio -
lo gia, or to pe dia, chi rur gia ogól na, cho ro by
we wnętrz ne, po łoż nic two i gi ne ko lo gia,

neo na to lo gia, pe dia tria). Ową sieć wpro -
wa dzo no 1 paź dzier ni ka 2017, a umo wę
z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia kro to -
szyń ski szpi tal pod pi sał na 4 la ta. Gwa ran -
tu je ona fi nan so wa nie na no wych za sa -
dach, mi ni ma li zu je jed nak moż li wo ści
dzia łań me na dżer skich, zmie rza ją cych
do zwięk sza nia kon trak tu w tych pro ce du -
rach me dycz nych, ja kie obej mu je ry czałt.
Pro blem jed nak w tym, że w pierw szym
okre sie funk cjo no wa nia umów ry czał to -
wych w ra mach sie ci szpi ta li war tość kon -
trak tów osza co wa na zo sta ła na pod sta wie
da nych z 2015. Nie uwzględ nia no więc
wzra sta ją cych kosz tów zwią za nych z pra cą
per so ne lu czy za ku pa mi le ków, me diów,
ener gii elek trycz nej, pa li wa itp.

W kwiet niu te go ro ku NFZ zwięk -
szył wy so kość kon trak tów re ali zo wa nych
na od dzia łach cho rób we wnętrz nych oraz
chi rur gii ogól nej dla szpi ta li po wia to -
wych z sie ci szpi ta li. SP ZOZ w Kro to szy -
nie sza co wał, że uzy ska do dat ko wo 1,5
mln zł na 2019, a otrzy mał 1 195 400 zł
w tran szach mie sięcz nych.

W ubie głym ro ku do szło też do ogól -
no pol skich zmian w sys te mie wy na gro -
dzeń w pu blicz nej służ bie zdro wia,
w kon se kwen cji któ rych wzro sły pen sje
pie lę gnia rek i po łoż nych. Ta ki mi pod wyż -
ka mi, gwa ran to wa ny mi i wdro żo ny mi
w ży cie przez Mi ni ster stwo Zdro wia, nie
zo sta li jed nak ob ję ci po zo sta li pra cow ni -
cy szpi ta la, co wy wo ła ło ich nie po kój
i nie za do wo le nie.

W mar cu i kwiet niu dy rek cja szpi ta -
la pro wa dzi ła roz mo wy z przed sta wi cie la -
mi dwóch związ ków za wo do wych: Mię -

dzy za kła do we go Nie za leż ne go Sa mo -
rząd ne go Związ ku Za wo do we go Pra cow -
ni ków Ochro ny Zdro wia w Kro to szy nie
i Te re no wą Or ga ni za cją Związ ko wą nr 89
Ogól no pol skie go Związ ku Za wo do we go
Pra cow ni ków Dia gno sty ki Me dycz nej
i Fi zjo te ra pii przy SP ZOZ w Kro to szy nie.
W efek cie dla 273 osób wy ne go cjo wa no
do da tek do wy na gro dze nia w wy so ko -
ści 300-450 zł mie sięcz nie.

Aby zre ali zo wać po stu la ty związ -
kow ców, szpi tal za mie rza za cią gnąć kre -
dyt w Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go
w Po zna niu w wy so ko ści oko ło mi lio -
na zło tych. To oczy wi ście nie ko rzyst nie
wpły nie na wy nik fi nan so wy w tym ro ku
i la tach na stęp nych. Jak pod kre ślił K. Ku -
row ski, kro to szyń ska pla ców ka jest jed -
nym z nie licz nych szpi ta li, któ re zde cy do -
wa ły się na wpro wa dze nie do dat ków
choć w czę ści zwięk sza ją cych upo sa że nie
pra cow ni ków. Nie mniej jed nak jest to
roz wią za nie tym cza so we, tj. w ocze ki wa -
niu na sys te mo we, rzą do we pod wyż ki dla
pra cow ni ków służ by zdro wia. 

Rok 2018 dla szpi ta la za mknął się
stra tą 1 224 777,89 zł. Gdy by jed nak do -
dać do te go rocz ną war tość kosz tów
amor ty za cji po sia da ne go sprzę tu, wy nik
był by do dat ni i wy niósł by 2 914 413 zł.
Dy rek tor szpi ta la za uwa żył, iż ujem ny
wy nik za rok 2018 i tak jest mniej szy
od każ de go z lat 2013-2015. 

K. Ku row ski za zna czył, że dla pra wi -
dło we go i co raz lep sze go dzia ła nia SP ZOZ
w Kro to szy nie ko niecz ne jest jak naj szyb sze
za koń cze nie prac bu dow la nych w no wo po -
wsta ją cej czę ści szpi ta la przy ul. Mic kie wi -
cza. – Bez tej in we sty cji, bez no we go szpi ta -
la nie bę dzie my mo gli funk cjo no wać. Cze -
ka my więc na ten mo ment, kie dy roz pocz -
nie my prze no si ny do no wo po wsta łych czę -
ści bu dyn ku – stwier dził szef kro to szyń -
skie go szpi ta la. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SŁUŻBA ZDROWIA

Wyniki szpitala na sinusoidzie 



Ksiądz ka no nik Da riusz Ko wa lek,
do nie daw na pro boszcz Pa ra fii pw.
Św. Ap. Pio tra i Paw ła w Kro to szy nie,
zo stał za pa mię ta ny ja ko oso ba po -
god na, życz li wa, w peł ni za an ga żo wa -
na w swo je ka płań skie po wo ła nie.

D. Ko wa lek uro dził się 19 mar -
ca 1968 r. w Kęp nie, a miesz kał i wy cho -
wy wał się w Rzet ni, gdzie po cząt ko wo
uczęsz czał też do szko ły pod sta wo wej.
Na ukę kon ty nu ował w po bli skim Ha nu -
li nie, gdzie otwar to wów czas no wą szko łę.
Po cho dził z Pa ra fii pw. Św. Mi ko ła ja w Pa -
rzy no wie, któ ra przy na le ży do de ka na tu
ostrze szow skie go. Wy kształ ce nie śred nie
zdo był w Li ceum Ogól no kształ cą cym
w Kęp nie, któ re ukoń czył zda nym eg za -
mi nem ma tu ral nym w 1987 ro ku.

Stu dio wał w Ar cy bi sku pim Se mi na -
rium Du chow nym w Po zna niu. Po utwo -
rze niu Die ce zji Ka li skiej  na ostat -
nim – szó stym – ro ku stu diów prze niósł
się do se mi na rium w Ka li szu. Prak ty kę
dia ko nal ną od by wał w No wych Skal mie -
rzy cach, a świę ce nia ka płań skie przy jął 26
ma ja 1993 r. z rąk ks. bpa Sta ni sła wa Na -
pie ra ły w Ka te drze Św. Mi ko ła ja Bi sku pa
w Ka li szu. Mszę pry mi cyj ną od pra wił
pięć dni póź niej w swo im ro dzin nym Pa -
rzy no wie. 

W la tach 1993-1995 był wi ka riu -
szem przy Ko ście le pw. Naj święt sze go
Zba wi cie la w Ple sze wie, a w la tach 1995-
1999 w Pa ra fii pw. Św. Mar ci na w Kęp -
nie. Po tem przez pięć lat peł nił po słu gę
ja ko wi ka riusz przy Ko ście le pw. Św.
Apo sto łów Pio tra i Paw ła w Kro to szy nie.
Bę dąc w tym cza sie opie ku nem mi ni -
stran tów, bar dzo moc no zżył się z kro to -
szyń ski mi pa ra fia na mi. Przez ca ły okres
swo jej po słu gi ka płań skiej pra ca z mi ni -
stran ta mi by ła dla nie go szcze gól nie waż -
na – przez kil ka lat peł nił funk cję die ce -
zjal ne go dusz pa ste rza Li tur gicz nej Służ -
by Oł ta rza.

W ro ku 2004 ksiądz Da riusz zo stał
pro bosz czem przy Ko ście le pw. Świę tej
Trój cy w Ku char kach, gdzie za skar bił so -
bie ser ca miej sco wych wier nych. 1 lip -
ca 2009 r. wró cił do Kro to szy na i ob jął
funk cję pro bosz cza w swo jej daw nej pa ra -
fii. 15 ma ja 2011 r. za za słu gi dla lo kal ne -
go Ko ścio ła zo stał uho no ro wa ny god no -
ścią ka no ni ka ho no ro we go Ka pi tu ły Ko le -
giac kiej Św. Jó ze fa w Ka li szu. 

Pod czas swo jej po słu gi w Kro to szy nie
ks. D. Ko wa lek or ga ni zo wał mię dzy in ny -
mi mi sje pa ra fial ne, za pra szał do pa ra fii
nie tu zin ko wych ka pła nów i za kon ni ków,
spro wa dzał i ad o ro wał licz ne re li kwie
oraz or ga ni zo wał wie le piel grzy mek,

ostat nio tak że do Zie mi Świę tej i Rzy mu.
Miał do sko na ły kon takt z naj młod szy mi,
dla któ rych czę sto or ga ni zo wał spe cjal ne
atrak cje, jak na przy kład ży we szop ki we
wła snym ga ra żu. W kro to szyń skiej pa ra fii
wpro wa dził pod czas każ dej Mszy świę tej
ho mi lię oraz po słu gę w kon fe sjo na le.
Zna ny był w ca łej oko li cy z nie tu zin ko -
wych po my słów, przy cią ga ją cych do ko -
ścio ła po klasz tor ne go wier nych z ca łe go
mia sta i oko lic. Ostat ni mi cza sy pro wa -
dził w świą ty ni licz ne pra ce re mon to wo -
-kon ser wa tor skie, m. in. osu sza jąc mu ry,
re mon tu jąc dach czy ini cju jąc przy wra ca -
nie wnę trzom ko ścio ła ich pier wot ne go
wy glą du. 

22 czerw ca 2019 r. ks. Da riusz Ko -
wa lek zmarł w ostrow skim szpi ta lu
na sku tek ob ra żeń, ja kich do znał dzień
wcze śniej w wy pad ku sa mo cho do wym.
Po że gnal na msza po grze bo wa od by ła
się 4 lip ca w Ko ście le pw. Św. Ap. Pio tra
i Paw ła w Kro to szy nie. Na stęp ne go dnia
śp. ks. Da riu sza że gna no w Je go ro dzin nej
miej sco wo ści – Pa rzy no wie.

– W ubie głym ro ku ob cho dził 25-le -
cie po słu gi ka płań skiej, pra cy w służ bie
Bo gu i czło wie ko wi. La ta te w ca ło ści wy -
peł nił dusz pa ster ską tro ską o do bro pa ra -
fii. Za pa mię ta my Go ja ko czło wie ka nie -
zwy kle życz li we go bliź nim, cał ko wi cie

od da ne go swe mu po wo ła niu, mi sji, któ rą
uczy nił sen sem swe go ży cia. W je go ser cu
za wsze go ści ła uf ność w Bo że Mi ło sier -
dzie. By ło ono dla nie go źró dłem na dziei
i we wnętrz ne go spo ko ju. Ufaj my, że to -
wa rzy szy ło Mu do ostat nich chwil do cze -
sne go ży cia i spra wi ło, że z ra do ścią sta nął
przed Pa nem. Dro gi Księ że Dar ku, dzię -
ku je my Ci za obec ność wśród nas, za gło -
sze nie Bo że go prze sła nia, za wszyst ko, co
uczy ni łeś, by umoc nić nas w wie rze
w nie skoń czo ne Do bro – na pi sa li
w oświad cze niu bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek, rad ni Ra dy Miej skiej w Kro to -
szy nie i pra cow ni cy urzę du miej skie go.

– Z ogrom nym smut kiem że gna my
wspa nia łe go, nie zwy kle do bre go i życz li -
we go czło wie ka. Był ka pła nem, dla któ re -
go dusz pa ster skie za da nia i obo wiąz ki sta -
ły się ła ską i ra do ścią. Je go nie stru dzo nej
pra cy na rzecz Wspól no ty i dba ło ści
o pięk no świą ty ni to wa rzy szy ła przede
wszyst kim tro ska o ży cie du cho we pa ra -
fian. Księ że Dar ku! Umia łeś mą drze ra -
dzić, wy ba czać i wspie rać du cho wo. Dzię -
ku je my Ci za Two je ka płań stwo, za wspa -
nia łe pa trio tycz ne ho mi lie, za życz li wą
współ pra cę i tro skę o do bro na szej ma łej
Oj czy zny i każ de go z jej miesz kań ców.
Spo czy waj w po ko ju! – ta kie oświad cze -
nie wy sto so wa li z ko lei sta ro sta Sta ni sław

Szczot ka, rad ni po wia to wi i pra cow ni cy
kro to szyń skie go sta ro stwa.

– Pa mię tam Go z cza sów, gdy po raz
pierw szy po ja wił się w pa ra fii. By łem
wów czas mi ni stran tem. Po tra fił bar dzo
umie jęt nie prze ka zy wać wska zów ki i za -
wsze – w hu mo ry stycz ny i jed no cze śnie
do sad ny spo sób – uwy pu klać złe rze czy
lub na wy ki, któ re do ty czy ły mnie i ró wie -
śni ków. Przed ro kiem chrzcił mo ją cór kę.
Nie daw no roz ma wia li śmy pa ro krot nie
o zdro wiu, biz ne sie. Za da wa łem Mu też
py ta nia od no śnie wia ry, te z ga tun ku nie -
ła twych. Za wsze wie dział, co od po wie -
dzieć. Był pe łen wia ry, był od da ny Bo gu
i lu dziom. Był do brym czło wie kiem, któ -
re go pa ra fia nie ko cha li. Umiał słu chać
i – jak pod kre śli łem wcze śniej – za wsze
słu żył do brą ra dą – po wie dział Da niel
Bor ski, wy daw ca GL KRO TO SZYN. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

W śro dę, 3 lip ca, wy buchł po żar
na jed nym z pól w Go rzu pi. Oko ło
godz. 16.40 do stra ży po żar nej wpły -
nę ło pierw sze zgło sze nie o kłę bach
dy mu, wi docz nych na skra ju tej
miej sco wo ści. Za gro żo ne ogniem
by ły dwie po se sje. 

Dość wy so ka tem pe ra tu ra i sil ny
wiatr sprzy ja ły roz po wszech nia niu się po -
ża ru w kie run ku po bli skich bu dyn ków.
Na ak cję za dys po no wa no 11 za stę pów
stra ży po żar nej – z Jed nost ki Ra tow ni -

czo -Ga śni czej w Kro to szy nie oraz z OSP
w Kro to szy nie, Biad kach, Rosz kach, Or -
pi sze wie, Chwa li sze wie, Ja snym Po lu,
Zdu nach i Koź mi nie Wlkp. 

Jak się oka za ło, na znacz nej po -
wierzch ni pa li ło się zbo że na pniu, ścier -
ni sko i sło ma. Wi docz ność by ła ogra ni -
czo na po przez du że za dy mie nie. Po nad to
otrzy ma no in for ma cję o jed nej po szko do -
wa nej oso bie, któ ra zgło si ła ob ja wy cha -
rak te ry stycz ne dla za tru cia ga za mi po ża -
ro wy mi. Po szko do wa ną ko bie tę prze wie -
zio no do szpi ta la. 

Za opa trze nie wod ne opie ra ło się
na po bli skiej sie ci hy dran to wej oraz sta -
wie przy jed nej z po se sji. Ogień stra wił
oko ło dzie wię ciu hek ta rów po la. Go -
rzup scy go spo da rze oraz miej sco wy soł -
tys, któ ry po mógł w or ga ni za cji sprzę tu
rol ni cze go, a tak że rol ni cy z Ja sne go Po -
la ode gra li du żą ro lę w ak cji ga śni czej.
Wy ko na li bo wiem pa sy ochron ne, któ -
re mia ły chro nić są sied nie upra wy. Za -
bez pie czy li rów nież kra wę dzie po go -
rze li ska po za koń czo nej ak cji. W dzia ła -
nia za an ga żo wa no tak że przed sta wi cie -

li po li cji oraz Cen trum Za rzą dza nia
Kry zy so we go, któ rzy do star czy li

na miej sce wo dę pit ną oraz ma secz ki
prze ciw py ło we. (LE NA)
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WSPOMNIENIE

Był skromny, życzliwy i oddany swemu powołaniu 

GORZUPIA

Ogień zagrażał dwóm posesjom
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Ostat ni dzień czerw ca upły nął w Go -
rzu pi pod zna kiem mo to ry za cyj nych
emo cji. W upal ną nie dzie lę zor ga ni -
zo wa no tam bo wiem IV Rajd Sa mo -
cho do wo -Mo to cy klo wy o Pu char
Bur mi strza Kro to szy na. Mi mo wręcz
tro pi kal nej tem pe ra tu ry wszy scy
świet nie się ba wi li. 

Po przed nia edy cja od by ła się
w... 2005 ro ku. Po 14 la tach prze rwy rajd
po now nie za go ścił w Go rzu pi. Im pre zę
zor ga ni zo wa ła miej sco wa Ochot ni cza
Straż Po żar na. 

Po re je stra cji na uczest ni ków cze ka -

ła jaz da spraw no ścio wa. Po pra wi dło -
wym wy ko na niu za dań kie row cy prze -
cho dzi li do ko lej ne go eta pu. Trzy ma jąc
się tra sy wy zna czo nej na ma pie, trze ba
by ło tra fić do punk tów kon tro l nych.
W każ dym z nich na le ża ło zmie rzyć się
z ko lej ny mi za da nia mi. Trze ba by ło m.
in. od po wie dzieć na py ta nia z za kre su
pierw szej po mo cy czy ru chu dro go we -
go. By ły też kon ku ren cje spraw no ścio we.
Na tra sie za zna czo no rów nież miej sca,
na któ re trze ba by ło zwró cić szcze gól ną
uwa gę. Po tem spo strze gaw czość kie row -
ców zo sta ła spraw dzo na po przez py ta -
nia, na któ re od po wie dzi znaj do wa ły się

wła śnie w tych miej scach. Nie pra wi dło -
we wy ko na nie za dań, po mi nię cie punk -
tu kon tro l ne go bądź zbyt szyb kie przy -
by cie na me tę skut ko wa ło przy zna niem
punk tów kar nych. Po prze kro cze niu li -
nii me ty na kie row ców cze ka ła jesz cze
jed na kon ku ren cja – zmia na ko ła
na czas. 

Wśród mo to cy kli stów naj lep szy oka -
zał się Ma te usz So bie raj czyk, któ re mu to -
wa rzy szył Kac per Chu dziń ski. Z ko lei
dru ży na w skła dzie: Ka mil Ma cie jew ski,
Ma te usz Pa szek, Pa weł Pa szek oraz Ma ciej
Śpi tal niak trium fo wa ła wśród kie row ców
sa mo cho do wych. Przy zna no rów nież na -
gro dę dla naj młod sze go uczest ni ka raj du.
Otrzy mał ją to wa rzy szą cy ro dzi com i sio -
strze Krzyś Ku las, któ ry we wrze śniu
skoń czy do pie ro dwa la ta. 

Po raj do wych zma ga niach przy szedł
czas na za ba wę ta necz ną z ze spo łem Blu
Sex, któ ry świę to wał swo je dwu dzie sto le -
cie. Miej sce na ob cho dy ju bi le uszu nie by -

ło przy pad ko we, gdyż wła śnie w Go rzu pi
mu zy cy roz po czy na li swo ją dzia łal ność. 

(LE NA) 

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl

GORZUPIA

Rajdowa niedziela 
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Ja kub Dur czew ski, uczeń kla sy Id Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. Hu -
go na Koł łą ta ja w Kro to szy nie, zdo był
głów ną na gro dę w ogól no pol skim
kon kur sie „Bo ha te ro wie są wśród
nas” w ka te go rii film. 

Kon kurs zo stał zor ga ni zo wa ny z ini -
cja ty wy Za rzą du Głów ne go Związ ku
Kom ba tan tów RP i By łych Więź niów Po li -
tycz nych, pod ho no ro wym pa tro na tem se -
na tor An ny Ma rii An ders, se kre ta rza sta nu
w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, mi -
ni stra Ja na Jó ze fa Ka sprzy ka – sze fa Urzę -
du ds. Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no -
wa nych – oraz gen. bryg. Sta ni sła wa Woź -
nia ka – pre ze sa Sto wa rzy sze nia Kom ba -
tan tów Mi sji Po ko jo wych ONZ.

W ka te go rii 'film' przy zna ne zo sta ły
trzy rów no rzęd ne na gro dy. W tym wą -
skim gro nie wy róż nio nych zna lazł się Ja -
kub Dur czew ski, miesz ka niec Smo lic
i uczeń I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Hu go na Koł łą ta ja w Kro to szy nie. Przed -
sta wi ciel na sze go po wia tu przy go to wał
film pt. „Bo ha ter”, a je go opie ku nem by ła
Ju li ta Lu dwi czak. 

War to do dać, iż Za rząd Głów ny
Związ ku Kom ba tan tów RP i BWP po sta -
no wił na gro dzić wszyst kie szko ły bio rą ce
udział w kon kur sie „Bo ha te ro wie są

wśród nas” pół rocz ną pre nu me ra tą mie -
sięcz ni ka „Pol sce wier ni”. Zda niem ko mi -
sji więk szość na de sła nych prac speł nia ła
wy ma ga ne kry te ria za rów no pod wzglę -
dem me ry to rycz nym, jak i re dak cyj nym.
Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je za kres te -
ma tycz ny na de sła nych opra co wań, obej -
mu ją cy m. in. po wsta nie wiel ko pol -

skie, I woj nę świa to wą, woj nę 1920 ro -
ku, II woj nę świa to wą, w tym po wsta nie
war szaw skie i wal ki żoł nie rzy WP
na wszyst kich fron tach oraz w kon spi ra -
cji, la ta oku pa cji, ży cie co dzien ne w tym
okre sie, po wro ty z ze sła nia, ale tak że
trud ny okres po wo jen ny. 

(AN KA)

KONKURS

Wielki sukces ucznia krotoszyńskiego liceum
KROTOSZYN

Czy pałac Gałeckich
doczeka się remontu?

27 czerw ca w Urzę dzie Mar szał kow -
skim Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go sfi na li zo wa no pro ce du rę na by cia
przez sta ro stę kro to szyń skie go
od mar szał ka Wiel ko pol ski udzia łu
w nie ru cho mo ści za bu do wa nej pa ła -
cem Ga łec kich, po ło żo nej na ob sza -
rze par ku Woj ska Pol skie go w Kro to -
szy nie.

Dzię ki za war ciu umo wy Skarb Pań -
stwa, re pre zen to wa ny przez sta ro stę kro -
to szyń skie go, stał się wy łącz nym wła ści -
cie lem za byt ko we go pa ła cu, któ ry bę dzie
sta no wił no wą sie dzi bę Pań stwo wej Szko -
ły Mu zycz nej I stop nia w Kro to szy nie.
Umo wę pod pi sa li sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka oraz wi ce mar sza łek Krzysz tof
Gra bow ski.

Przy po mnij my, iż w ro ku 2011
wła dze po wia tu, ja ko re pre zen tant
Skar bu Pań stwa, prze ka za ły pa łac Ga -
łec kich PSM I stop nia w Kro to szy nie.
Nie wiel ka część pa ła cu, bę dą ca wów -
czas sie dzi bą Bi blio te ki Pe da go gicz nej,
po zo sta wa ła wła sno ścią sa mo rzą du
Wiel ko pol ski. Książ ni ca ja kiś czas te mu
zmie ni ła lo ka li za cję, a wła dze wo je -
wódz twa za de kla ro wa ły prze ka za nie
opusz czo nych lo ka li. 

Nie ma za tem już prze szkód, by or -
gan pro wa dzą cy PSM, czy li Mi ni ster stwo
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, kon -
ty nu ował re mont obiek tu, dzię ki cze mu
szko ła mu zycz na bę dzie mia ła no wą sie -
dzi bę. Jak wia do mo, po przed nia ule gła
znisz cze niu w ubie gło rocz nym po ża rze. 

(NO VUS)
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W nie dzie lę od był się pierw szy te go rocz -
ny kon cert z cy klu WIĘC WIEC! Gwiaz dą
wie czo ru był Krzysz tof Za lew ski.

Gra nie na kro to szyń skim ryn ku roz -
po czął ostrow ski ze spół Te ren Pry wat ny
w skła dzie: Kon rad Kuś (wo kal i gi ta ra
ryt micz na), Mi ko łaj Wojt czak (gi ta ra so -
lo wa), Piotr Min ta (gi ta ra ba so wa) oraz
Pa tryk Sta siak (per ku sja). Au tor skie, blu -
eso we utwo ry wpro wa dzi ły pu blicz ność
w zna ko mi ty na strój, któ ry utrzy my wał
się przez ca łą im pre zę. 

Póź niej na sce nie po ja wił się ze spół
Cree z Se ba stia nem Rie dlem na cze le.
Gru pa roz po czę ła swo ją przy go dę mu -
zycz ną w 1993 ro ku, kie dy to z ini cja ty -
wy trzech 16-let nich chłop ców – S. Rie -
dla, Syl we stra Kram ka i Ad ria na Fuch -
sa – za ło żo na zo sta ła ka pe la Cree. Po my -
sło daw cą na zwy był oj ciec Se ba stia na, nie -
za po mnia ny wo ka li sta Dże mu, Ry szard
Rie del. Mi mo iż skład ze spo łu zmie niał
się na prze strze ni lat, je go styl pozostał
bez zmian. Blu es -roc ko we nu me ry, utrzy -
ma ne w sty li sty ce z lat 60. i 70. ubie głe go

wie ku, przy pa dły do gu stu kro to szyń skiej
wi dow ni.

Na de ser w nie dzie lę za śpie wał
Krzysz tof Za lew ski. Je go ka rie ra mu zycz -
na roz po czę ła się w 2002 ro ku, kie dy wy -
grał dru gą edy cję pro gra mu „Idol”. Wów -
czas po ru szał się ra czej w cięż kich roc ko -
wych brzmie niach. Zna ny jest z in ter pre -
ta cji utwo rów Cze sła wa Nie me na oraz
z au tor skich pio se nek, jak choć by „Ku -
rier” czy „Mi łość, mi łość”. K. Za lew ski po -
rwał pu blicz ność do wspól ne go śpie wa -
nia. Kon cert otwie ra ją cy WIĘC WIEC!
oka zał się wspa nia łą in au gu ra cją te go rocz -
ne go cy klu. Ko lej ny za pla no wa no na 20
lip ca. 

(LE NA)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl

WIĘC WIEC!

Bluesowo-rockowe granie 
na krotoszyńskim rynku

Pod ko niec czerw ca w kro to szyń -
skim ki nie Przed wio śnie wy stą pił
zna ny wszyst kim ka ba re ciarz, spe -
cja li zu ją cy się w tzw. stand -upie,
Abe lard Gi za. Sa la wy peł nio na by ła
po brze gi, a pro gram za ty tu ło wa ny
„Pi nia ta” roz ba wił wi dzów do łez.

Abe lard Gi za jest rów nież sce na rzy -
stą oraz re ży se rem te atral no -fil mo wym.
Za ło żył i był li de rem gdań skiej gru py ka -
ba re to wej Li mo, któ ra dzia ła ła w la -
tach 1999-2014. Od 2007 ro ku zwią za -
ny jest z Gru pą Im pact, ze spo łem twór -

ców z Trój mia sta, zaj mu ją cych się pro -
duk cją fil mo wą. Pi sze tek sty do ma ga zy -
nu sa ty rycz ne go „Chi chot”.

A. Gi za jest zdo byw cą wie lu na gród
fil mo wych, m. in. na fe sti wa lach fil mów
ko me dio wych, ama tor skich i nie za leż -
nych. Uczest ni czy w pro gra mie roz ryw -
ko wym, emi to wa nym w te le wi zji Pol sat
„Stand -up. Za bij mnie śmie chem”. 

Stand -up jest ko me dio wą for mą ar ty -
stycz ną, któ ra po le ga na mo no lo gu
przed pu blicz no ścią. W prze ci wień stwie
do ka ba re tu, opie ra się bar dziej na cha ry -
zmie wy ko naw cy oraz na kon tak cie z pu -

blicz no ścią ani że li na do pra co wa niu wa -
lo rów ar ty stycz nych. Głów nym ce lem jest
oczy wi ście roz ba wie nie wi dzów.

(NO VUS)

ROZRYWKA

Abelard Giza ponownie w Krotoszynie
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27 czerw ca w au li I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Hu go na Koł łą ta ja
w Kro to szy nie od by ło się spo tka nie
po świę co ne rzą do we mu pro gra mo -
wi prio ry te to we mu „Czy ste Po wie -
trze”. Or ga ni za to ra mi by ły fir ma
Eko Zysk oraz Fun da cja Czy ste Po -
wie trze.

Uczest ni cy spo tka nia do wie dzie li się,
czym jest smog i jak wpły wa na na sze
zdro wie, jak na sze złe na wy ki od dzia łu ją
na za nie czysz cze nie po wie trza, jak fi zy ka
bu dow li wpły wa na zu ży cie cie pła w do -
mu, jak uzy skać do fi nan so wa nie na wy -
mia nę sta re go pie ca i ter mo mo der ni za cję
do mu.

Pro gram rzą do wy „Czy ste Po wie trze”
ru szył we wrze śniu 2018 ro ku i po trwa
do 2029 r. Je go naj waż niej szym ce lem
jest ogra ni cze nie emi sji do at mos fe ry
szko dli wych sub stan cji, któ re po wsta ją
na sku tek ogrze wa nia do mów jed no ro -
dzin nych sła bej ja ko ści pa li wem w prze -
sta rza łych pie cach. Pro gram ofe ru je do fi -
nan so wa nie wy mia ny sta rych i nie efek -
tyw nych źró deł cie pła na pa li wo sta łe
na no wo cze sne źró dła cie pła, speł nia ją ce
naj wyż sze nor my. Są to wę zeł ciepl ny,
ogrze wa nie elek trycz ne, np. fo lie grzew -

cze, pom pa cie pła, ko cioł ga zo wy kon den -
sa cyj ny, ko cioł ole jo wy kon den sa cyj ny, ko -
cioł na pa li wo sta łe (wę giel, bio ma sa).
Pro gram ofe ru je rów nież prze pro wa dze -
nie nie zbęd nych prac ter mo mo der ni za -
cyj nych bu dyn ku. 

Two rze nie się smo gu po wo du je
przede wszyst kim tak zwa na ni ska emi -
sja, czy li uwal nia nie do at mos fe ry szko dli -
wych sub stan cji. Jak się jed nak oka zu je,
sa ma wy mia na sys te mu ogrze wa nia nie
jest wy star cza ją ca. Bez od po wied niej izo -
la cji i wen ty la cji do mu ca łe cie pło mo że
szyb ko prze nik nąć na ze wnątrz. Wie le
do mów w Pol sce bu do wa no w cza sach,
kie dy jesz cze nie sto so wa no roz wią za nia
uwzględ nia ją ce go izo la cję ciepl ną, co
skut ku je mar no wa niem ener gii i du ży mi

stra ta mi cie pła, a co za tym idzie – wyż -
szy mi ra chun ka mi za ogrze wa nie. Dla te -
go tak waż na jest ter mo mo der ni za cja do -
mów, któ ra do dat ko wo wpro wa dzi
oszczęd no ści w do mo wym bu dże cie. 

In we sty cje do fi nan so wa ne z pro gra -
mu „Czy ste Po wie trze” za pew nia ją lep sze
za rzą dza nie ener gią ciepl ną w do mu
o każ dej po rze ro ku. Ocie ple nie nie ru -
cho mo ści po łą czo ne z wy mia ną okien po -
zwa la zmniej szyć rocz ne wy dat ki
na ogrze wa nie na wet o 40 pro cent. Obec -
nie ad re sa ta mi pro gra mu są wła ści cie le
lub współ wła ści cie le jed no ro dzin ne go
bu dyn ku miesz kal ne go lub wy dzie lo ne -
go w bu dyn ku jed no ro dzin nym lo ka lu
miesz kal ne go z wy od ręb nio ną księ gą wie -
czy stą oraz oso by, któ re uzy ska ły zgo dę

na roz po czę cie bu do wy jed no ro dzin ne go
bu dyn ku miesz kal ne go, któ ry nie zo stał
jesz cze prze ka za ny lub zgło szo ny do użyt -
ko wa nia.

W ra mach pro gra mu moż na wnio -
sko wać o do ta cję lub po życz kę na wy mia -
nę źró dła cie pła oraz pra ce zwią za ne z ter -
mo mo der ni za cją. W za leż no ści od mie -
sięcz ne go do cho du na oso bę w go spo dar -
stwie do mo wym be ne fi cjen ci pro gra mu
otrzy ma ją do fi nan so wa nie na po kry cie
na wet do 90 pro cent kosz tów kwa li fi ko -
wa nych in we sty cji. 

Ko rzy sta jąc z pro gra mu, zy sku je się
zwrot czę ści po nie sio nych kosz tów. Mak -
sy mal ny moż li wy koszt, od któ re go li czo -
na jest do ta cja, to 53 tys. zł. Mi ni mal ny
koszt kwa li fi ko wa ny pro jek tu to 7 tys. zł.
Pro gram prze wi du je do fi nan so wa nia m.
in. na wy mia nę sta rych źró deł cie pła (pie -
ców i ko tłów na pa li wa sta łe) oraz za kup
i mon taż no wych źró deł cie pła, speł nia ją -

cych wy ma ga nia pro gra mu, do cie ple nie
prze gród bu dyn ku, wy mia nę sto lar ki
okien nej i drzwio wej, in sta la cję od na wial -
nych źró deł ener gii (ko lek to rów sło necz -
nych i in sta la cji fo to wol ta icz nej), mon taż
wen ty la cji me cha nicz nej z od zy skiem cie -
pła – re ku pe ra cji.

Fun da cja za pro si ła do współ pra cy
i pre lek cji lo kal ne fir my, któ re pro mu ją
eko lo gicz ne roz wią za nia. Na te mat re ku -
pe ra cji, czy li od po wied niej wen ty la cji
z od zy skiem cie pła, opo wie dział Ma ciej
Pół rol ni czak – spe cja li sta z fir my Eco -In -
stal z Wi ta szyc. Z ko lei za sa dy tzw. cie płe -
go mon ta żu okien ob ja śnił To masz Ry no -
wiec ki – wła ści ciel fir my Fi ne stra, któ ra
jest part ne rem Okno pla stu. Roz wią za nia
do mów ze ro ener ge tycz nych omó wił na -
to miast Grze gorz Ko tec ki, przed sta wi ciel
fir my Eko Zysk z Kro to szy na. 

Każ dy, kto chce sko rzy stać z do fi nan -
so wa nia, mo że zwró cić się do Fun da cji
Czy ste Po wie trze, któ ra bez płat nie po ma -
ga w wy peł nie niu wnio sku oraz od po wie
na wszel kie py ta nia. 

– Za chę cam do sko rzy sta nia z po mo -
cy Fun da cji Czy ste Po wie trze oraz do sto -
so wa nia no wo cze snych i eko lo gicz nych
roz wią zań, szcze gól nie w no wo bu do wa -
nych do mach. Moż na wy bu do wać dom,
któ ry – opar ty na fo to wol ta ice i no wo cze -
snych roz wią za niach grzew czych – bę -
dzie ogrze wa ny przez 30 lat „za dar mo”.
Bądź my EKO, bo to się opła ci! – pod kre -
ślił G. Ko tec ki. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN 

Czyste powietrze - czysty zysk!
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W mi nio ną so bo tę w Kro to szy nie od -
był się I Ogól no pol ski Fe sti wal Sztu -
ki / Wzor nic twa / Tech no lo gii TECH -
-ART, zor ga ni zo wa ny przez Sto wa rzy -
sze nie Klub Art. W Mu zeum Re gio -
nal nym im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka
w Kro to szy nie oraz w ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej za pre zen to wa no
do ro bek ar ty stycz ny pol skich twór -
ców i pio nie rów w ta kich dzie dzi -
nach jak fo to gra fia, gra fi ka, rzeź ba,
ma lar stwo, ry su nek. Moż na by ło po -
znać naj now sze roz wią za nia w tech -
no lo gii czy nur ty w sztu ce i de si gnie.

Im pre za mia ła na ce lu po ka za nie
osią gnięć na uko wo -ar ty stycz nych,
w szcze gól no ści mło de go po ko le nia,
a tak że pod nie sie nie umie jęt no ści i do -
sko na le nie warsz ta tu osób, któ re roz wi ja -
ją się w okre ślo nej dzie dzi nie sztu ki czy

na uki, zwłasz cza je śli cho dzi o lo kal nych
twór ców i or ga ni za cje kul tu ral ne. Fe sti -
wal był skie ro wa ny m. in. do miesz kań -
ców Kro to szy na i oko lic. 

W ha li wi do wi sko wo -spor to wej od -
by ło się szko le nie „In ter ne to we re wo lu -
cje”, pro wa dzo ne przez przed sta wi cie li
Go ogle. Za ję cia wpro wa dzi ły uczest ni -
ków w ar ka na sze ro ko po ję te go mar ke tin -
gu in ter ne to we go. Do wie dzie li się, jak
wy brać po ten cjal ne ryn ki do ce lo we dla
swo jej fir my, jak po znać na rzę dzia, dzię ki

któ rym zro zu mie się wy ma ga nia i pre fe -
ren cje za ku po we za gra nicz nych klien tów,
jak zdo być prak tycz ną wie dzę, któ ra po -

zwo li przy go to wać fir mę do sprze da ży
po przez In ter net za gra ni cą.

Uro czy ste otwar cie fe sti wa lu mia ło
miej sce w sa mo po łu dnie w kro to szyń -
skim mu zeum. Wszyst kich po wi ta li Bar -
tosz Ble cha – pre zes Sto wa rzy sze nia Klub
Art – oraz Bar tło miej An drze jew -
ski. – Chcie li śmy po ka zać mło dych ar ty -
stów, twór ców, na ukow ców, któ rzy są
„scho wa ni” al bo nie ma ją moż li wo ści po -
ka za nia się. Nie ste ty, wią że się to z du ży -
mi na kła da mi fi nan so wy mi. A tu taj bez -

płat nie mo gą się pro mo wać. Dzię ki
współ pra cy z Urzę dem Miej skim, Sta ro -
stwem Po wia to wym w Kro to szy nie i in -
ny mi or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi uda -
ło nam się to zre ali zo wać – po wie dział B.
Ble cha, przy oka zji dzię ku jąc za oka za ne
wspar cie obec nym przed sta wi cie lom sa -
mo rzą dów w oso bach wi ce sta ro sty Paw ła
Ra do jew skie go oraz wi ce bur mi strza Ry -
szar da Czusz ke. 

W mu zeum na stą pi ło tak że otwar cie
wy staw: „Dziec ko” – mię dzy na ro do wej
eks po zy cji, ho no ro wa nej przez UNI CEF
i zor ga ni zo wa nej przez Wo je wódz ką Bi -
blio te kę Pu blicz ną i Cen trum Ani ma cji
Kul tu ry w Po zna niu; ry sun ków Do mi ni -
ki Bia da ły, An ge li ki Szcze pa niak, Pa try cji
Wo ło wicz, Alek san dry Pal czew skiej, fo to -
gra fii Mar ka La pi sa, ma lar stwa Sta ni sła wa
Bra je ra czy gra fi ki Mał go rza ty Wró bel.

Z ko lei w ha li wi do wi sko wo -spor to -
wej pre zen to wa li się wy staw cy zaj mu ją cy
się na uką, tech no lo gią czy wzor nic twem.
Przed bu dyn kiem moż na by ło zo ba czyć
jed ną z naj no wo cze śniej szych ma szyn
do wy cin ki drzew, tzw. har we ster, war -
tą 420 tys. eu ro. Przed sta wi ciel La sów
Pań stwo wych okre ślił dzia ła nie te go
sprzę tu ja ko naj now sze roz wią za nie tech -
no lo gicz ne sto so wa ne w prze my śle. 

Bar dzo du żym za in te re so wa niem,
szcze gól nie ze stro ny płci pięk nej, cie szył
się po kaz ma ki ja żu w wy ko na niu Mar ty -
ny Szym czak. Wi za żyst ka ob ja śnia ła, jak
się uma lo wać, jak do bie rać od po wied nie
ko sme ty ki i ak ce so ria. Jed nym z wy staw -
ców by ła fir ma Jot kel ze swo imi sto ła mi
warsz ta to wy mi – moż na by ło do wie -
dzieć się, jak w przy pad ku te go ty pu me -
bli za cho wać spój ny de sign. By ły też fir my

pro mu ją ce eko lo gicz ne for my ogrze wa nia
do mów, jak np. ogrze wa nie na pod czer -
wień. Z ko lei spe cja li ści z fir my zaj mu ją -
cej się dzie dzi ną łą czą cą me dy cy nę i na -

ukę za pre zen to wa li apli ka cję do we ry fi ka -
cji ran. To masz Pie lak po ka zał swo je pra ce
wy ko na ne are ogra fem na ka skach skocz -
ków nar ciar skich czy mo to cy kli stów.
W kwe stii po zy ski wa nia środ ków na roz -
wój swo je go biz ne su do ra dza li przed sta -
wi cie le Wiel ko pol skie go Fun du szu Re gio -
nal ne go czy Ka li skie go In ku ba to ra Przed -
się bior czo ści. O pra wie pa ten to wym,
ochro nie wzo rów prze my sło wych i wy na -
laz ków mó wi ła na to miast Jo lan ta Ju styń -
ska  - rzecz nik pa ten to wy.

Jed no cze śnie od by wa ły się pa ne le
dys ku syj ne: „De sign i tech no lo gia w prze -
my śle i ar chi tek tu rze w Pol sce i za gra ni -
cą”, „Roz wój przed się bior stwa i tech no lo -
gii dzię ki fun du szom oraz do radz twu”,
„Smog – re al ne za gro że nie czy pro pa gan -
da?”, „W ja kim kie run ku bę dzie roz wi ja ła
się mo da”. Moż na by ło też wy słu chać wy -
kła du dra Paw ła Ba ra now skie go „No we
po le wi dze nia”.

– Je stem bar dzo za do wo lo ny, że
przy by li do nas ci wy staw cy, któ rzy by li
za po wia da ni. Wszy scy ar ty ści, wy kła -
dow cy, na ukow cy, przed się bior cy do ło ży -
li wszel kich sta rań, że by fe sti wal miał od -
po wied ni po ziom i ja kość. Do nich kie ru -
ję ogrom ne wy ra zy sza cun ku. Naj waż -
niej sze dla mnie jest to, że na wią za li śmy
wie le kon tak tów, któ re z pew no ścią za -
pro cen tu ją w przy szło ści, je śli cho dzi o re -
ali zo wa nie na szych pro jek tów. Mu szę
przy znać, że spo tka li śmy się z bar dzo po -
zy tyw ny mi opi nia mi na te mat te go wy da -
rze nia, któ re prze cież zor ga ni zo wa li śmy
po raz pierw szy. I jest to je dy ne te go ty pu
przed się wzię cie w na szym re gio nie.
Wszy scy do ce ni li ogrom pra cy, ja ki wło -
ży li śmy w or ga ni za cję te go fe sti wa -
lu – pod su mo wał pierw szą edy cję fe sti -
wa lu TECH -ART je go głów ny or ga ni za -
tor, Bar tosz Ble cha. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA i FILM 
na www.glo kal na.pl 

i www.fa ce bo ok/glo kal na 

POD NASZYM PATRONATEM

Zaprezentowali twórczy potencjał
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W czerw cu w biu rze Pra wa i Spra wie -
dli wo ści w Kro to szy nie od by ła się
kon fe ren cja pra so wa z udzia łem po -
sła Pio tra Ka le ty oraz rad nych po wia -
to wych – Ja ro sław Ku bia ka, An drze ja
Skrzyp cza ka i Ma ria na Wło si ka.

W trak cie spo tka nia omó wio no
wdro że nie ko lej ne go wa rian tu pro gra mu
Ro dzi na 500+, czy li 500 zł na pierw sze
dziec ko, a tak że ze ro we go PIT -u dla mło -
dych. Dzię ki za pro po no wa nym zmia nom
od 1 lip ca te go ro ku świad cze nie 500+
przy słu gu je na wszyst kie dzie ci do 18. ro -

ku ży cia, bez wzglę du na do cho dy uzy ski -
wa ne przez ro dzi nę. 

Z ko lei ze ro wy PIT dla mło dych osób
(do 26. ro ku ży cia) to pro jekt, któ ry wej -
dzie w ży cie 1 sierp nia te go ro ku. Jest to je -

den z po stu la tów tzw. Piąt ki Ka czyń skie go. 
Na za koń cze nie kon fe ren cji na si rad -

ni po wia to wi po dzię ko wa li za wi zy tę pre -
zy den ta An drze ja Du dy, któ ry nie daw no
go ścił w Kro to szy nie. (NO VUS)

KONFERENCJA

Polityka prorodzinna i rozwiązania dla młodych pracowników

Na czerw co wej se sji Ra dy Miej skiej
w Sul mie rzy cach przy ję ty zo stał ra -
port o sta nie mia sta, za twier dzo no
spra woz da nie z wy ko na nia bu dże tu
za 2018 rok oraz udzie lo no wo tum
za ufa nia i ab so lu to rium bur mi strzo -
wi Da riu szo wi Dę bic kie mu.

We wszyst kich tych kwe stiach 13
rad nych gło so wa ło na tak, na to miast je -
den głos był prze ciw ny. W 2018 ro ku do -
cho dy bu dże tu Sul mie rzyc wy nio -
sły 14 398 945,83 zł, a wy dat ki ukształ to - wa ły się na poziomie 14 323 109,34 zł. (NO VUS)

SULMIERZYCE

Absolutorium przy jednym głosie przeciwnym

BIAŁY DWÓR

Pożar rozprzestrzeniał 
się w kierunku lasu

W ostat nią nie dzie lę czerw ca
w miej sco wo ści Bia ły Dwór (gmi na
Koź min Wlkp.) wy buchł po żar na po -
lu upraw nym. Ogień ob jął spo ry ob -
szar, na któ rym znaj do wa ła się nie -
spra so wa na sło ma jęcz mien na.

Na ak cję wy sła no je de na ście za stę pów
ga śni czych z te re nu po wia tu oraz je den sa -
mo chód ope ra cyj ny z ofi ce rem w dys po zy -
cji ko men dan ta po wia to we go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie. Jak się oka -
za ło, pa li ła się nie spra so wa na sło ma jęcz -
mien na na po wierzch ni ok. 1 ha. Po żar
roz prze strze niał się w kie run ku la su. 

W pierw szej fa zie dzia łań stra ża cy
po da li trzy prą dy ga śni cze w obro nie po -

zo sta ją ce go na po lu zbo ża na pniu oraz
nie spra so wa nej sło my jęcz mien nej. Gdy
ko lej ne za stę py do cie ra ły na miej sce,
zwięk szo no in ten syw ność dzia łań, po da -
jąc do dat ko we prą dy ga śni cze wo dy w na -
tar ciu na pa lą cą się ściół kę le śną oraz
na po le. 

Ak cję stra ży po żar nej wspie ra ły pa -
tro lu ją ce sa mo lo ty ga śni cze Dro ma der,
któ re do ko na ły łącz nie czte rech zrzu tów
wo dy. Du żą po mo cą wy ka za li się rów nież
rol ni cy, któ rzy – dys po nu jąc cią gni ka mi
z od po wied nim sprzę tem – obo ra li spa lo -
ny ob szar. Spa le niu ule gła sło ma na po -
wierzch ni ok. 2 ha oraz 0,5 hek ta ra po szy -
cia le śne go. 

(NO VUS)
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28 czerw ca w Par ku Miej skim w Kro to szy nie zo sta -
ła zor ga ni zo wa na po pu lar na w ca łym kra ju im pre -
za pod na zwą „Ko lor Fest – Dzień Ko lo rów”. Wy da -
rze nie zgro ma dzi ło tłu my dzie ci i mło dzie ży, na któ -
rych cze ka ła wy jąt ko wa za ba wa.

Eks plo zja ko lo rów po le ga na wy rzu ca niu w gó rę przez
licz ną gru pę osób ko lo rów Ho li, któ re two rzą wiel ką,
barw ną chmu rę. A wszyst ko w at mos fe rze ra do ści. Mło dzi
i star si tań czą, śpie wa ją i ba wią się, wy rzu ca jąc ko lo ry w po -
wie trze. 

Prócz eks plo zji ko lo rów or ga ni za to rzy przy go to wa li
za ba wę ta necz ną z pro fe sjo nal ny mi DJ -ami, dmu cha ne
zam ki dla dzie ci oraz wa tę cu kro wą.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA i FILM na www.glo kal na.pl 
i www.fa ce bo ok.com/glo kal na

ZABAWA

Eksplozja kolorów

W czerw cu uczen ni ce I kla sy LO
przy Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal -
nych im. J. Mar ciń ca w Koź mi nie
Wlkp. wraz z opie ku na mi bra ły udział
w uro czy stym roz strzy gnię ciu kon kur -
su „Nasz po mysł na ochro nę śro do wi -
ska”, któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny
przez De par ta ment Śro do wi ska Urzę -
du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go w Po zna niu.

Ze spól w skła dzie: Na ta lia Kień ska,
Ma ria Jan kow ska i Oli wia Na wrot star to -
wał w ka te go rii szkół po nad pod sta wo -
wych. Przed mio tem te go rocz ne go kon -
kur su by ło spo rzą dze nie li stu do są sia da
(dwie stro ny A4, za wie ra ją ce 50% tre ści
tek sto wych i 50% ilu stra cji), pro pa gu ją ce -
go pra wi dło we po stę po wa nie na rzecz śro -
do wi ska, za cho wa nia sprzy ja ją ce je go po -
pra wie, po dej mo wa nie dzia łań w naj bliż -

szym oto cze niu – dom, szko ła, gmi na,
ma ją cych na ce lu ogra ni cze nie zmian kli -
ma tycz nych (np. se gre ga cja od pa dów,
wła ści wy spo sób pa le nia w pie cach). 

Dziew czy ny na pi sa ły po ra dy dla są -
sia da w for mie ry mo wa nej ku ren dy, spo -
rzą dzi ły ry sun ki. Na uczy ciel Mi chał Ry ba
po mógł im zło żyć wszyst ko w gra ficz ną
ca łość. Uczen ni ce w swo jej ka te go rii zdo -
by ły na gro dę głów ną w po sta ci lap to pów
Acer Aspi re 3, a na rę ce wi ce dy rek tor Ka -
ro li ny Tom czak -Zmy ślo nej oraz wy cho -
waw czy ni I kla sy LO, Jo an ny Mar cisz,
prze ka za no li sty gra tu la cyj ne, pa miąt ko -
wą ta blicz kę, sym bo licz ne drzew ko oraz
na gro dę pie nięż ną dla szko ły w wy so ko -
ści 3500 zł. (NO VUS)

KONKURS

Wyróżnienie 
dla koźmińskich licealistek

SENIORZY

Biesiada po koźmińsku

3 lip ca w Koź mi nie Wlkp. od by ła się
co rocz na bie sia da se nio rów. W mu -
zycz nym spo tka niu przy bie siad nym
sto le wzię ło udział po nad stu se nio -
rów i za pro sze ni go ście. 

Te go rocz na im pre za, z re per tu arem
pio se nek we so łych i swa wol nych, by ła 25.
edy cją „Bie sia dy se nio ra po koź miń sku”.
Or ga ni za to ra mi by ły Klub Se nio ra i Sto -
wa rzy sze nie Ak tyw ny Koź min Wiel ko -
pol ski.

Wszyst kich po wi ta ła Re na ta Łą kow -
ska, sze fo wa Klu bu Se nio ra i wi ce pre zes
Sto wa rzy sze nia Ak tyw ny Koź min Wiel -
ko pol ski. Wśród go ści zna leź li się m. in.
Ju styn Za rad niak – prze wod ni czą cy Ra -
dy Miej skiej w Koź mi nie Wlkp., We ro ni -
ka Ka zu bek – kie row nik M -GOPS, Elż -
bie ta Ry chlik – kie row nik Bi blio te ki Pu -

blicz nej w Koź mi nie Wlkp., An drzej Jo -
achi miak – pre zes TMKW, Cy ryl Ba na -
szak – prze wod ni czą cy Ko ła Eme ry tów
i Ren ci stów, Ro bert Id ko wiak – Te -
atr 10.50, Piotr Mar sza łek i Ma riusz
Błasz czyk – przed sta wi cie le Za rzą du
Miej sko -Gmin ne go Od dzia łu OSP.

W re per tu arze zna la zło się po nad 20
pio se nek, a z każ dym ko lej nym utwo rem
at mos fe ra ro bi ła się swo bod niej sza i ra do -
śniej sza. Nad po praw nym wy ko na niem
utwo rów czu wa li mu zy cy – Zbi gniew
Cy un czyk i Adam Pa rzysz, któ rzy przy go -
to wa li aran ża cje mu zycz ne i akom pa nia -
ment. Uczest ni kom bie sia dy ser wo wa no
kieł ba ski, ka wę i pla cek droż dżo wy. Spo -
tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne przy wspar -
ciu fi nan so wym z bu dże tu gmi ny Koź -
min Wlkp. 

OPRAC. (NO VUS)
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POD NASZYM PATRONATEM

Nagrodzono uczestników
rozgrywek Playareny 

30 czerw ca od by ło się uro czy ste
pod su mo wa nie se zo nu 2018/2019
Play are ny. Or ga ni za to rzy na gro dzi li
naj lep sze dru ży ny i wy róż nia ją cych
się za wod ni ków.

Mi strzem Play are ny zo stał Pan com
Zdu ny, a ty tuł wi ce mi strzow ski przy padł
ze spo ło wi A Se ree Tee. Te dwa naj lep sze
te amy otrzy ma ły bi le ty na fi na ły mi -
strzostw Pol ski szó stek. Na ostat nim miej -
scu po dium zna la zły się Żu bry.

Na szcze blu dru go li go wym naj lep sza
oka za ła się Gu an ta na me ra, któ ra w na gro -
dę weź mie udział w tur nie ju Trzy Ro gi Kar -
ny. Jest to no wa im pre za, skie ro wa na

do dru żyn z niż szych lig. W II li dze na po -
dium zna la zły się tak że B. N. O. T. i Ca nold.

Na gro dzo no rów nież wy róż nia ją cych
się pił ka rzy. I tak ty tuł naj lep sze go bram -
ka rza tra fił do Ka mi la Krzysz to fo wi cza
(Al ba tro sy), naj sku tecz niej szym strzel -
cem zo stał Ma te usz Wa cho wiak (Żu bry),
za naj lep sze go gra cza U'20 uzna no Ar tu -
ra Pau te ra (A Se ree Tee), na naj lep sze go
za wod ni ka de fen syw ne go wy bra no Ma -
cie ja Ste fań skie go (Pan com), a na naj lep -
sze go ofen syw ne go – Ka mi la Kaź mier -
cza ka (Al ba tro sy). Z ko lei mia no naj lep -
sze go za wod ni ka li gi przy pa dło Da nie lo -
wi Gasz ty ko wi (Igloo).

(LE NA)

SUMO 

Dominacja naszych zawodników

30 czerw ca w Za mo ściu od by ły się
Mi strzo stwa Pol ski Ju nio rów i Ju nio -
rek w Su mo. Tra dy cyj nie świet nie
spi sa li się re pre zen tan ci UKS Sam -
son Ko by lin oraz TA Ro zum Kro to -
szyn. 

Za wod ni cy kro to szyń skie go klu bu
zdo by li na mi strzo stwach czte ry me da le.
Dwa ra zy na po dium sta nął Kac per Mi ko -
łaj czyk, któ ry był naj lep szy w ka te go rii
+100 kg oraz za jął dru gie miej sce w kat.
open. Kac per Wia trak wy wal czył zło to
w kat. -70 kg, a Oskar Kmie ciak zdo był
brąz w kat. -80 kg. 

Dzie więć krąż ków to z ko lei do ro bek
UKS Sam son Ko by lin. Ta ki re zul tat dał
im 105 punk tów w Sys te mie Spor tu Mło -
dzie żo we go, co po zwo li ło im trium fo wać
w kla sy fi ka cji klu bo wej i wo je wódz kiej. 

Na naj wyż szym stop niu po dium sta -
nę li Pa try cja Du bic ka w kat. -60 kg, Mo ni -
ka So wa w kat. -65 kg, Kin ga Sro czan
w kat. -75 kg, Pa weł Si ko ra w kat. -60 kg
oraz Mi chał Grzem pow ski w kat. -90 kg.
W ka te go rii -60 kg na dru gim miej scu
upla so wał się Ma te usz Pie szak. Brą zo we
me da le wy wal czy li Mo ni ka So wa w open
i Piotr Si ko ra w open oraz w kat. 70 kg. 

(LE NA) 
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Pod ko niec czerw ca mia ło miej sce
ofi cjal ne pod su mo wa nie se zo nu
dar ter skie go. Na gro dzo no naj lep -
szych za wod ni ków.

Przez ca ły se zon gra cze ry wa li zo wa li
w tur nie jach dla po cząt ku ją cych, tur nie -
jach czwart ko wych, Su per li dze Dar ta
i Kro to szyń skiej Li dze Dar ta. 

W roz gryw kach dla po cząt ku ją cych
naj lep szy był Ma ciej Wiesz cze czyń ski.
Za nim upla so wa li się ex aequo Ani ta Kry -
sic ka i Ka rol Mar cin kow ski, a trze cia lo ka -
ta przy pa dła Krzysz to fo wi Ber na ci ko wi. 

W cy klu tur nie jów czwart ko wych
w gro nie ko biet trium fo wa ła Da nu ta
Paw lic ka, a wśród pa nów bez kon ku ren -
cyj ny oka zał się Se ba stian Szo stak, któ ry
wy prze dził Prze my sła wa Paw lic kie go
i Mar ci na Kmie cia ka. 

Kro to szyń scy dar te rzy ry wa li zo wa li
tak że w tur nie jach z cy klu Grand Prix,
or ga ni zo wa nych przez Pol ską Or ga ni za -
cję Dar ta. Są to zawody o naj wyż szej
ran dze w kra ju. Za udział w tych roz -
gryw kach uho no ro wa no Mar tę Paw lic -
ką (10. miej sce w ran kin gu), An nę Ko -
wal czyk (15), Prze my sła wa Paw lic kie go
(35), Jac ka Cie śla ka (51) i Prze my sła wa
Sa wic kie go (57). 

W su per li dze w zma ga niach pań naj -
lep sza by ła Mar ta Paw lic ka, któ ra upla so -
wa ła się na 11. miej scu w kla sy fi ka cji ge -
ne ral nej. Roz gryw ki wy grał Se ba stian
Szo stak, a za nim upla so wa li się Ja cek Cie -
ślak, Mar cin Kmie ciak, Prze my sław Paw -
lic ki, Ma te usz Woj ta szek. 

S. Szo stak mo że po chwa lić się naj -
więk szą ilością rzu co nych „se tek” (163 ra -
zy), „sto czter dzie stek” (41) oraz „mak -

sów” (9). Naj wię cej „mak sów” na dzie -
więt nast kach rzu cił Sła wo mir Ol grzy mek
(3 ra zy). Z ko lei Jac ka Cie śla ka na gro dzo -
no za naj wyż sze zej ście HF (HF 143)
i za naj szyb sze skoń cze nie le ga (QF12). 

W ra mach Kro to szyń skiej Li gi Dar ta
ro ze gra no 10 tur nie jów, w któ rych wal -
czy ło 16 za wod ni czek i 103 za wod ni ków.
Ry wa li za cję ko biet zdo mi no wa ła An na
Ko wal czyk, wy prze dza jąc Mar tę Paw lic ką
i Da nu tę Paw lic ką. W gro nie pa nów zwy -
cię żył Nor bert Pe cy na z Ja ro ci na, a za nim
upla so wa li się Prze my sław Paw lic ki, Ja cek
Cie ślak, Prze my sław Mi siak, Prze my sław
Sa wic ki. 

Pod czas uro czy ste go pod su mo wa nia
se zo nu po dzię ko wa no spon so rom i part -
ne rom, któ rzy wspie ra ją dzia łal ność Sto -
wa rzy sze nia Kro to szyń ska Li ga Dar ta. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Darterzy podsumowali sezon


