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DZIŚ W NU ME RZE 
� BASZKÓW

Wątpliwości odnośnie
funkcjonowania DPS-u

Czytaj na str. 4

� MOTORYZACJA

Maluchy w Koźminie,
amerykańskie samochody
w Krotoszynie 

Czytaj na str. 6

� KULTURA

Moc atrakcji 
na Święcie Ulicy

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 8-9

� SŁUŻBA ZDROWIA

Dotacja 
na zakup ambulansu

Czytaj na str. 9

� SPORT 

Worek medali 
młodzików i kadetów

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 7

KOBYLIN

Dobra energia
popłynęła do Natalii!

Czytaj str. 3

INWESTYCJE 

Umowa na rewitalizację 
Błonia podpisana

Wie le ne ga tyw nych emo cji wśród
miesz kań ców wy wo ła ła de cy zja
Związ ku Mię dzyg min ne go EKO SIÓ -
DEM KA o nie mal 40-pro cen to wej
pod wyż ce za od biór śmie ci. Zwią zek
tłu ma czy, iż zmia nę opłat wy mu sza ją
wy so kie kosz ty funk cjo no wa nia sys -
te mu go spo da ro wa nia od pa da mi.

– To skan dal! Pod wyż ki wpro wa dza się
bez na szej wie dzy i zgo dy. Nikt z przed -
sta wi cie li władz lo kal nych na te re nie

dzia ła nia EKO SIÓ DEM KI na wet się
nie za jąk nął, że do te go doj dzie. A nie -
daw no za pew nia no nas, że zmniej sze -
nie czę sto tli wo ści od bio ru śmie ci jest
po dyk to wa ne tym, by nie by ło pod wy -
żek! Czu je my się oszu ka ni i cią gle na bi -
ja ni w bu tel kę. Wi dać, że EKO SIÓ -
DEM KA nie ra dzi so bie z go spo da ro -
wa niem od pa da mi. Bo prze cież naj pro -
ściej za fun do wać ni cze go nie świa do -
mym miesz kań com ko lej ny wzrost cen!
Ma ją nas za idio tów! – to za le d wie część

opi nii, ja kie uda ło nam się ze brać wtrak -
cie roz mów z miesz kań ca mi. 
Nie któ rzy rad ni miej scy rów nież pod -
kre śla ją, że wła dze nie po in for mo wa ły
ich o tym, że ce ny za wy wóz od pa dów
bę dą więk sze. Do tej po ry obo wią zy wa -
ła opła ta mie sięcz na 13 zł od oso by
za od biór se gre go wa nych śmie ci i 26 zł
za od biór nie se gre go wa nych. Zgod nie
z przy ję tą 23 lip ca przez Zwią zek Mię -
dzyg min ny EKO SIÓ DEM KA uchwa -
łą, któ ra we szła w ży cie 1 wrze śnia,

zaod pa dy se gre go wa ne te raz obo wią zu -
je staw ka 18 zł od oso by, a za nie se gre go -
wa ne – 36 zł. Ozna cza to, że np. pię cio -
oso bo wa ro dzi na bę dzie mu sia ła za pła -
cić 90 zł lub 180 zł (a do tej po ry pła ci -
ła 65 zł lub 130 zł).
Skie ro wa li śmy więc do EKO SIÓM -
DE KI py ta nie o przy czy ny tak znacz -
nej pod wyż ki. Przy oka zji przy po -
mnie li śmy, że gdy na po cząt ku ro ku
usta no wio no no wy har mo no gram od -
bio ru śmie ci w Kro to szy nie, zmniej -
szo no czę sto tli wość wy wo zu w nie któ -
rych ob sza rach mia sta, a po nad to
wpro wa dzo no ogra ni cze nia w kwe stii
od bio ru od pa dów zie lo nych oraz no -
wy po jem nik do po pio łu, to przed sta -

wi cie le Za rzą du EKO SIÓ DEM KI, m.
in bur mistrz Kro to szy na, tłu ma czy li,
że ta kie de cy zje ma ją za po biec dra -
stycz ne mu wzro sto wi opłat. Ro dzi się
więc py ta nie, jak to się ma do bie żą cej
sy tu acji, kie dy to opła ty te zna czą co
pod nie sio no..?
Zwią zek Mię dzyg min ny EKO SIÓ -
DEM KA wy dał w tej spra wie oświad -
cze nie. – Zgod nie z art. 6r. ust. 2 Usta -
wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach, z po bra nych od wła ści cie li
nie ru cho mo ści opłat za go spo da ro wa -
nie od pa da mi ko mu nal ny mi po kry wa -
ne są kosz ty funk cjo no wa nia sys te mu
go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal -
ny mi,  dokoń� czenie na stronie 3

GOSPODARKA KOMUNALNA

Za odbiór śmieci zapłacimy więcej
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6 wrze śnia w au li Ze spo łu Szkół Po -
nad gim na zjal nych im. J. Mar ciń ca
w Koź mi nie Wlkp. od był się wie czór
wę gier sko -pol ski z oka zji 10. rocz ni -
cy ofi cjal ne go part ner stwa po wia tu
kro to szyń skie go i Związ ku Gmin
Mar ca li. 

Przy po mnij my, że 11 wrze śnia 2009
ro ku ów cze sny sta ro sta, Le szek Kul ka,
oraz prze wod ni czą cy Związ ku Gmin
Mar ca li pod pi sa li umo wę o part ner skiej
współ pra cy. Uro czy stość ju bi le uszo wą

zor ga ni zo wa no w koź miń skim zam ku,
w któ rym to de le ga cja z Wę gier zło ży ła
wi zy tę przed dzie się cio ma la ty. 

Na ob cho dy 10. rocz ni cy przy by li za -
rów no przed sta wi cie le po wia tu, jak
i Związ ku Gmin Mar ca li. Sta ro sta Sta ni -
sław Szczot ka przy po mniał wszyst kim,
co wy da rzy ło się od cza su pod pi sa nia
umo wy o part ner stwie. – Jest mi nie -
zmier nie mi ło go ścić de le ga cję ze Związ -
ku Gmin Mar ca li oraz mło dzież z za przy -
jaź nio ne go z na mi ze spo łu Ba glas. Nie
mo gę uwie rzyć, że świę tu je my już 10-le -

cie na szej współ pra cy. Przez ten czas licz -
ne gru py za wo do we i spo łecz ne z Kro to -
szy na oraz Mar ca li od wie dza ły się i współ -
pra co wa ły. Nie by ło wła ści wie żad nej po -
waż nej im pre zy, or ga ni zo wa nej przez po -
wiat, na któ rej nie go ści li by śmy na szych
przy ja ciół z Wę gier. My w Mar ca li czu je -
my się jak u sie bie w do mu. My ślę, że po -
dob nie jest z na szy mi part ne ra -
mi – oświad czył S. Szczot ka.

W ra mach part ner stwa or ga ni zo wa ne
są wy mia ny uczniow skie. Przy oka zji róż -
nych im prez od wie dza ją się rów nież chó ry,

ze spo ły lu do we, or kie stry, a tak że spor tow -
cy, przed się bior cy czy sa mo rzą dow cy. 

Po czę ści ofi cjal nej uro czy stość
uświet nił wy stęp ze spo łu Ba glas. Go ście
z Wę gier przy bli ży li przy by łym tra dy cyj -

ną kul tu rę Wę gier. Pięk ne stro je i wspa -
nia łe umie jęt no ści na szych przy ja ciół wy -
wo ła ły za chwyt u wszyst kich obec nych. 

(LE NA)

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

KOŹMIN WLKP.

10 lat polsko-węgierskiej współpracy

Z POLICJI

Zatrzymany za włamanie i kradzież

Po li cjan ci z Wy dzia łu Kry mi nal ne go
kro to szyń skiej ko men dy za trzy ma -
li 42-let nie go miesz kań ca po wia tu
je le nio gór skie go, któ ry od po wie
za wła ma nie do skle pu z elek tro na -
rzę dzia mi. Stra ty osza co wa no na po -
nad 17 ty się cy zło tych. Męż czyź nie
gro zi ka ra do 10 lat wię zie nia.

Do zda rze nia do szło w no cy z 10
na 11 sierp nia w oko li cach kro to szyń skie -
go tar go wi ska. Do jed ne go ze skle pów
z elek tro na rzę dzia mi, po uprzed nim
uszko dze niu drzwi wej ścio wych, wszedł
spraw ca. Je go łu pem pa dły pi ły łań cu cho -
we i myj ka ci śnie nio wa. Po krzyw dzo ny

osza co wał stra ty na kwo tę po nad 17 tys.
zł. Funk cjo na riu sze przy ję li za wia do mie -
nie o po peł nio nym prze stęp stwie i roz po -
czę li po szu ki wa nia zło dzie ja.

Śled czy prze ana li zo wa li ze bra ny ma -
te riał i wpa dli na trop wła my wa cza. W re -
zul ta cie za trzy ma li 42-let nie go miesz kań -
ca po wia tu je le nio gór skie go. Męż czy zna
zo stał prze słu cha ny i usły szał za rzu ty kra -
dzie ży z wła ma niem oraz usi ło wa nia wła -
ma nia. Przy znał się do po peł nio ne go czy -
nu, a tak że do bro wol nie pod dał się ka rze.
Za po peł nio ne prze stęp stwa gro zi mu ka -
ra do 10 lat po zba wie nia wol no ści. Spraw -
ca był już ka ra ny.

(NO VUS)
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dokoń� czenie ze strony 1
w szcze gól no ści: kosz ty od bio ru,
trans por tu, od zy sku i uniesz ko dli wia -
nia od pa dów ko mu nal nych, kosz ty
ob słu gi ad mi ni stra cyj nej sys te mu oraz
edu ka cji eko lo gicz nej w za kre sie pra -
wi dło we go po stę po wa nia z od pa da mi
ko mu nal ny mi. Z po wyż szych opłat
Zwią zek mu si po nieść rów nież kosz ty
two rze nia i utrzy ma nia punk tów se -
lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko -
mu nal nych. Po nad to środ ki po cho -
dzą ce z opłat po win ny po kry wać
w peł ni kosz ty funk cjo no wa nia go spo -
dar ki od pa da mi, a jed no cze śnie nie po -
win ny być prze zna cza ne na in ny cel.
Zwią zek, po do ko na niu szcze gó ło wej
ana li zy ak tu al nych i pro gno zo wa nych
kosz tów funk cjo no wa nia sys te mu, za -
pro po no wał wpro wa dze nie od 1
wrze śnia 2019 opłat za go spo da ro wa -
nie od pa da mi ko mu nal ny mi w no wej
wy so ko ści. Od stycz nia 2019 moż na
za ob ser wo wać fa lę pod wy żek w opła -
tach za go spo da ro wa nie od pa da mi ko -
mu nal ny mi w ca łym kra ju. Gmin ne
bu dże ty nie wy trzy my wa ły dłuż sze go
do to wa nia za ni żo nych opłat, wo bec
cze go miesz kań cy w ca łym kra ju ma ją
pod wyż sza ne opła ty, np. w Mi li czu
wpro wa dzo no dru gą pod wyż kę
w tym ro ku – rów nież na 18,00 zł,
miesz kań cy Ostro wa Wiel ko pol skie -
go 18,00 zł za od pa dy se gre go wa ne
pła cą już od lu te go (przy czym na le ży
pod kre ślić, że Ostrów Wlkp., jak
i Zwią zek za go spo da ro wu ją od pa dy
w tej sa mej in sta la cji), w Mar kach
w woj. ma zo wiec kim opła ta za od pa dy
se gre go wa ne wzro sła w ostat nim cza -
sie z 8 zł do 32 zł od oso by. Zmia nę
opłat wy mu sza ją wy so kie kosz ty funk -
cjo no wa nia sys te mu, na któ ry skła da ją
się m. in. wzrost tzw. opła ty mar szał -
kow skiej, wzrost cen za za go spo da ro -
wa nie od pa dów na in sta la cjach, któ ry
ma zwią zek z obo wiąz kiem wpła ty
tzw. za bez pie cze nia rosz czeń, obo -
wiąz kiem pro wa dze nia wi zyj ne go sys -
te mu kon tro li miejsc ma ga zy no wa nia

lub skła do wa nia od pa dów, spad kiem
cen ze sprze da ży su row ców, spad kiem
cen ze sprze da ży pa liw z od pa dów, no -
wy mi kosz to twór czy mi wy ma ga nia -
mi dot. ma ga zy no wa nia od pa dów,
bra kiem spój nych i sku tecz nych prze -
pi sów do ty czą cych tzw. roz sze rzo nej
od po wie dzial no ści pro du cen ta.
Wszyst kie ww. ele men ty skła da ją się
na wzrost kosz tów ca łe go sys te mu, co
w kon se kwen cji przed kła da się na co -
raz wyż sze opła ty po no szo ne przez
miesz kań ców w ca łej Pol sce. 
W ro ku 2018 Zwią zek, prze wi du jąc
dra stycz ny wzrost wy dat ków sys te -
mu na la ta 2019-2020, pod jął dzia ła -
nia ma ją ce na ce lu ogra ni cze nie po no -
szo nych kosz tów w jak naj dłuż szym
cza sie. W tym ce lu zmie nio no
od stycz nia 2019 czę sto tli wość od bio -
ru od pa dów ko mu nal nych zmie sza -
nych z te re nu nie ru cho mo ści za -
miesz ka łych (z wy łą cze niem nie ru -
cho mo ści wie lo lo ka lo wych) oraz wy -
dzie lo no no wą frak cję – po piół. Ww.
dzia ła nia po zwo li ły na ogra ni cze nie
po wsta wa nia od pa dów ko mu nal nych
zmie sza nych oraz wzrost ma sy se lek -
tyw nej zbiór ki od pa dów (w sa mym
tyl ko Kro to szy nie w cią gu pierw -
szych 7 mie się cy ze bra no 602,880Mg
od pa dów two rzyw sztucz nych w sto -
sun ku do 452,00Mg ze bra nych
w ana lo gicz nym okre sie z ro -
ku 2018), któ ra jest znacz nie tań sza
w za go spo da ro wa niu niż od pa dy ko -
mu nal ne zmie sza ne. Bez tych dzia łań
miesz kań ców Związ ku cze ka ła by
pod wyż ka opła ty już na po cząt ku ro -
ku 2019. Na le ży tu taj pod kre ślić, iż
Re gio nal na In sta la cja Prze twa rza nia
Od pa dów Ko mu nal nych (RI POK)
w Ostro wie Wlkp. pod nio sła kwo tę
za za go spo da ro wa nie od pa dów
w czerw cu 2018, cze go efek tem by ła
pierw sza pod wyż ka opła ty dla miesz -
kań ców już w sierp niu 2018 – czy ta -
my w oświad cze niu Związ ku Mię -
dzyg min ne go EKO SIÓ DEM KA.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Za odbiór śmieci zapłacimy więcej
10 wrze śnia w Urzę dzie Miej skim
pod pi sa na zo sta ła umo wa na re wi -
ta li za cję kro to szyń skie go Bło nia.
W wy ni ku re ali za cji te go za da nia po -
sze rzo na zo sta nie ba za re kre acyj no -
-wy po czyn ko wa, skie ro wa na głów -
nie do miesz kań ców mia sta, ale tak -
że do tu ry stów. 

W za mie rze niach kro to szyń skie Bło -
nie ma stać się ła two do stęp nym, głów -
nym, miej skim cen trum re kre acji na świe -
żym po wie trzu. Za kres pro jek tu obej mu je
bu do wę sze re gu obiek tów re kre acyj nych,
spor to wych, ku ba tu ro wych, dro go wych
oraz sie ci i in sta la cji do pro wa dza ją cych
me dia, zlo ka li zo wa nych na ob sza rze
ok. 16,4 ha w oko li cach Je zio ra Od rzy -
kow skie go oraz sta dio nu. Na tym te re nie
bę dą od by wa ły się im pre zy ma so we.

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach
Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020 (po -
życz ka nie sta no wią ca po mo cy pu blicz nej
na re ali za cję pro jek tów re wi ta li za cyj -
nych), Oś prio ry te to wa 9: „In fra struk tu ra
dla ka pi ta łu ludz kie go”, Dzia ła nie 9.2
„Re wi ta li za cja miast i ich dziel nic, te re -
nów wiej skich, po prze my sło wych i po -
woj sko wych”, Pod dzia ła nie 9.2.3: „Re wi -
ta li za cja miast i ich dziel nic, te re nów
wiej skich, po prze my sło wych i po woj sko -
wych – in stru men ty fi nan so we”.

Re wi ta li za cja Bło nia zo sta ła po dzie lo -
na na pięć seg men tów. Pierw szy to przed -
się wzię cia dro go we. Dro ga łą czą ca uli ce
Spar tań ską, Spor to wą i Staw ną bę dzie
mia ła 6 me trów sze ro ko ści. W czę ści pół -
noc nej znaj dzie się par king dla osób ko -
rzy sta ją cych ze sta dio nu, a przy po lu bi -
wa ko wym umiej sco wio ny zo sta nie par -
king dla je go użyt kow ni ków. Wzdłuż uli -
cy po wsta nie chod nik o sze ro ko ści 1,5 m,
a w pół noc nej i po łu dnio wej czę -
ści – ścież ka pie szo -ro we ro wa o sze ro ko -
ści 3,5 m. Dro ga łą czą ca uli cę Do żyn ko wą
i zjazd do po la na mio to we go bę dzie mia -
ła 6 m sze ro ko ści. Wo kół Je zio ra Od rzy -

kow skie go zbu do wa na bę dzie ścież ka -pie -
szo ro we ro wa. Na ul. Spor to wej, od stro ny
pół noc nej, po wsta nie par king oraz zjaz dy
na te ren im prez ple ne ro wych. Przy stro -
nie po łu dnio wej prze wi dzia no ciąg pie szy
o sze ro ko ści 2,5 me tra, a na te re nie sta dio -
nu miej skie go ciąg pie szo -jezd ny do ob -
słu gi obiek tów. 

W ra mach dru gie go seg men tu wy ko -
na na zo sta nie ka na li za cja desz czo wa, sa -
ni tar na i sieć wo do cią go wa. Te ren bę dzie
ob ję ty mo ni to rin giem miej skim, sie cią
LAN, ele men ta mi ma łej ar chi tek tu ry
i zie le ni.

Trze cia kwe stia to przed się wzię cia
ku ba tu ro we, ta kie jak choć by prze bu do -
wa czę ści bu dyn ku, gdzie nie gdyś dzia łał
klub Re laks. Zmo der ni zo wa na bę dzie
try bu na głów na sta dio nu, gdzie bę dą
mie ścić się po miesz cze nia ad mi ni stra cji,
szat nie, to a le ty, ma ga zy ny oraz po miesz -
cze nia ga stro no micz ne.

W ra mach seg men tu spor to we go za -
pla no wa no re no wa cję pły ty głów nej sta -
dio nu wraz z mon ta żem sys te mu zra sza -
nia i dre na żu. Po wsta ną bo iska tre nin go -
we do pił ki noż nej, bo iska do stre et bal lu
i siat ków ki pla żo wej. Mo der ni za cja obej -
mie tak że ska te park, a dla fa nów jaz dy
eks tre mal nej na ro we rze prze wi dzia no
spe cjal ny tor.

Kro to szyń skie Bło nie bę dzie tak że
przy go to wa ne pod wzglę dem re kre -
acyj nym. Po wsta nie po le na mio to we,
gdzie znaj dą się też sta no wi ska dla sa -
mo cho dów ty pu cam per oraz al ta na
wraz z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą dla
użyt kow ni ków. Na ul. Spor to wej po -
wsta ną plac za baw i si łow nia ze wnętrz -
na, a po pu lar na „gór ka” za mie ni się
w stok sa necz ko wy.

Re wi ta li za cja Bło ni ma się za koń czyć
do 31 ma ja 2021. Koszt in we sty cji wy nie -
sie po nad 45 mi lio nów zł.

– Jest to kon trakt waż ny, je den
z więk szych w hi sto rii na szej gmi ny. In -
we sty cja bar dzo ocze ki wa na przez miesz -
kań ców. Re wi ta li za cję Kro to szy na re ali -
zu je my bar dzo kom plek so wo. Naj pierw
był ry nek, póź niej oko licz ne ulicz ki
i Szko ła Pod sta wo wa nr 1 wraz z bu do wą
ha li wi do wi sko wo -spor to wej. Cią gle
trwa ją pra ce na alei Po wstań ców Wlkp.
Rów nież pry wat ne fir my an ga żu ją się
w pro ces mo der ni za cji mia sta, go spo da -
ru jąc ob szar po by łym bro wa rze i re mon -
tu jąc ka mie ni ce. Po za koń cze niu re wi ta li -
za cji Bło nia bę dzie my mo gli się spo tkać
i pod su mo wać ca ły kil ku let ni pro -
ces – po wie dział bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

INWESTYCJE

Umowa na rewitalizację Błonia podpisana
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Pod czas sierp nio wej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go rad ny Ja ro -
sław Ku biak zwró cił się z proś bą
o wy ja śnie nie kwe stii, czy w Do mu
Po mo cy Spo łecz nej w Basz ko wie
do cho dzi do nad użyć i złe go trak to -
wa nia pen sjo na riu szy.

Jak po in for mo wał, do biu ra se na to ra
Łu ka sza Mi ko łaj czy ka zgło si ło się kil ku
miesz kań ców DPS -u w Basz ko wie. Opo -
wia da li, że są źle trak to wa ni przez pra -
cow ni ków. – Wie my, że nie daw no za gi -
nął je den z miesz kań ców DPS -u – mó wił
rad ny Ku biak. – By ły po szu ki wa nia
na sze ro ką ska lę. To nie by ło pierw sze ta -
kie zda rze nie, kie dy pen sjo na riusz się od -
da lił. Kie row nik DPS -u, za miast po ma gać
w po szu ki wa niach, to w go dzi nach pra cy
za ję ty był por ta lem spo łecz no ścio wym,
gdzie wcho dził w utarcz ki. Usły sze li śmy
wie le przy krych słów od tych miesz kań -
ców. Nie wiem, czy to praw da, ale na le ża -
ło by tę spra wę wy ja śnić. Trzy na stą eme -
ry tu rę nie któ rzy wy pła ca ną ma ją na ra ty.
Za bie ra się im przed mio ty oso bi ste, za -
stra sza, na kła da ka ry pie nięż ne. Nie któ -
rzy pen sjo na riu sze są nie za do wo le ni, bo
ma ją cu krzy cę, a mu szą jeść to, co in ni. Je -
den z miesz kań ców DPS -u mó wi, że ma
pie nią dze na wó zek in wa lidz ki, a nie chcą
mu ku pić aku mu la to ra. Nie wiem, czy
Ko mi sję re wi zyj ną po pro sić o spraw dze -
nie i po roz ma wia nie z miesz kań ca mi, bo
nie wiem, na ile w tym jest praw -
dy? – oznaj mił J. Ku biak.

Ju liusz Pocz ta, prze wod ni czą cy ra dy,
za zna czył, że są to tyl ko ar gu men ty jed nej
stro ny. Z ko lei sta ro sta Sta ni sław Szczot ka
za su ge ro wał, że na le ża ło by zgło sić ta kie

przy pad ki pro ku ra tu rze. – Trze ba bę dzie to
spraw dzić, je śli oczy wi ście to praw -
da – stwier dził sta ro sta. Po pro sił tak że o wy -
ja śnie nia An drze ja Pio trow skie go – dy rek to -
ra Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie, któ re nad zo ru je DPS w Basz ko wie.

– Bar dzo du żo waż nych te ma tów
pan po ru szył – od rzekł A. Pio trow -
ski. – Na le ży zba dać, czy są one praw dzi -
we, czy nie. Nie moż li we, że ktoś nie ma
die ty, bo tam są die ty spe cjal ne dla każ de -
go miesz kań ca. Nie moż li we, że nie ma
do fi nan so wa nia do wóz ków. Nie moż li -
we, że nie ma do bre go je dze nia, bo jest
na pew no na wy so kim po zio mie. Mo gą
być to od czu cia miesz kań ców, któ rzy są
nie za do wo le ni z tej sy tu acji. Każ dy ma
okre ślo ne po dej ście do swo ich po trzeb.

My ślę, że je śli jest ta ka su ge stia i je śli za -
rząd ta ką de cy zję po dej mie, to od po wied -
nia ko mi sja zaj mie się wy ja śnie niem tej
sy tu acji.

Szef PCPR -u po sta no wił wyjść na -
prze ciw ocze ki wa niom rad ne go i zor ga ni -
zo wał spo tka nie z pra cow ni ka mi DPS -
-u w Basz ko wie, że by wy ja śnić wszyst kie
po ru sza ne kwe stie. – Przed sta wi li śmy
na tym spo tka niu pa nu rad ne mu spo sób
funk cjo no wa nia ośrod ka. Roz ma wiał
z pen sjo na riu szem, dy rek to rem i pra cow -
ni kiem DPS -u. Chcie li śmy roz wiać
wszel kie wąt pli wo ści, któ re wy ra żo no
na se sji Ra dy Po wia tu. Pan rad ny Ja ro sław
Ku biak uznał, że to mu wy star czy i nie
ma wię cej py tań – wy ja śnił A. Pio trow ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

BASZKÓW

Czy w DPS-ie dochodzi do nieprawidłowości?

W pią tek, 13 wrze śnia, w sie dzi bie
Ce chu Rze miosł Róż nych w Kro to -
szy nie od by ła się uro czy stość wrę -
cze nia dy plo mów cze lad ni czych oraz
mi strzow skich. Otrzy ma ło je 127
uczniów, prze szko lo nych do pra cy
w róż nych za wo dach.

Na uro czy stość przy by li sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka, wi ce sta ro sta Pa weł
Ra do jew ski, se na tor Łu kasz Mi ko łaj -
czyk, Prze my sław Wój cik – na czel nik
Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu
w Sta ro stwie Po wia to wym, Zyg munt
Rzu ci dło – wi ce pre zes Dol no ślą skiej
Izby Rze mieśl ni czej, a tak że przed sta wi -
cie le szkół za wo do wych, ce chów rze -
mieśl ni czych oraz Po wia to we go Urzę du
Pra cy.

Star szy Ce chu, Jó zef Ja nusz kie wicz,
po gra tu lo wał uczniom zda nych eg za mi -
nów cze lad ni czych i mi strzow skich. Ży -
czył, aby ko lej ne po ko le nie fa chow ców
mo gło przejść sto sow ne prze szko le nie
i zna leźć pra cę, któ ra da je gwa ran cję sta łe -
go za trud nie nia. 

– Jest to szcze gól na uro czy stość.
Trzy la ta te mu w tej sa li wrę czy li śmy
umo wy o na ukę za wo du. Ten czas tak
szyb ko mi nął. Sta nę li ście wszy scy
przed ko mi sją eg za mi na cyj ną. Cie szę się,
że 127 z was zda ło eg za mi ny cze lad ni cze
bądź mi strzow skie. Przede wszyst kim
bra ku je nam kadr szko lą cych. Kie dyś pe -
wien pre zy dent po wie dział: „bierz cie
spra wy w swo je rę ce”, no i tak zro bio no.
Nie trze ba by ło mieć żad nych do ku men -
tów, upraw nień. Bez drob nych rze mieśl -
ni ków, któ rzy wzię li na sie bie cię żar szko -
le nia, by ło by trud no wszyst ko od bu do -
wać – po wie dział J. Ja nusz kie wicz.

Do gra tu la cji przy łą czy li się sta ro sta
kro to szyń ski oraz se na tor Łu kasz Mi ko łaj -
czyk. Wska za li, jak waż ni są fa chow cy
na dzi siej szym ryn ku pra cy. Na stęp nie
przy stą pio no do ce re mo nii wrę cze nia dy -
plo mów w po szcze gól nych za wo dach, ta -
kich jak fry zjer, me cha nik po jaz dów sa -
mo cho do wych, cu kier nik, ka mie niarz,
elek tro me cha nik czy sto larz.

(NO VUS)

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

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Młodzi rzemieślnicy
otrzymali dyplomy
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15 wrze śnia na kro to szyń skim ryn -
ku zor ga ni zo wa no ko lej ny Kro to Am -
car Spot, czy li Zlot Sa mo cho dów
Pro duk cji Ame ry kań skiej. Wy da rze -
nie przy cią gnę ło tłu my mi ło śni ków
mo to ry za cji w wy da niu ame ry kań -
skim. Wiel kie wra że nie wy war ła
na wi dzach pa ra da po jaz dów uli ca -
mi mia sta.

By ła to wy jąt ko wa oka zja, by z bli ska
obej rzeć ame ry kań skie sa mo cho dy, zro -
bić zdję cia i po roz ma wiać z wła ści cie la mi
po jaz dów ta kich ma rek jak Ford Mu -
stang, Che vro let Co rvet te, Je ep, Do dge,
Chry sler, Ca dil lac czy Bu ick. Tra dy cyj nie
przy zna no na gro dy w trzech ka te go -
riach – naj ład niej sze au to zlo tu, naj star -
sze au to zlo tu i naj dłuż sza dro ga na zlot.
Pu cha ry lau re atom wrę cza ła Jo an na Król -
-Trąb ka, rad na sej mi ku wo je wódz kie go.

Po go dzi nie 15.00 uli ca mi Kro to szy -
na ru szy ła pa ra da po jaz dów. Tra sa wio dła
z ryn ku przez ul. Zdu now ską, Pia stow -
ską, Ma ły Ry nek, Flo riań ską, Kon sty tu -
cji 3 Ma ja, Dwor co wą, Ko by liń ską, Gru -
dziel skie go, Szo sę Be nic ką, Osad ni czą,
Ście gien ne go, Wiej ską, Koź miń ską, Rasz -
kow ską, Wi to sa, Ce glar ską, Ogro dow skie -
go, Ko ściusz ki i z po wro tem na ry nek. 

(NO VUS)

MOTORYZACJA

Amerykańskie samochody w Krotoszynie

Już od 9 lat na po cząt ku wrze śnia
do Koź mi na Wlkp. zjeż dża ją wła ści -
cie le i mi ło śni cy sa mo cho dów mar ki
Fiat 126p. Te go rocz ny zlot zgro ma -
dził 197 ofi cjal nie za re je stro wa nych,
po pu lar nych ma lu chów oraz spo rą
gru pę wi dzów. Im pre zę zor ga ni zo wa -
ły Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół I LO
w Koź mi nie Wlkp., gmi na Koź min
Wlkp., Ze spół Szkół Po nad gim na -
zjal nych im. Jó ze fa Mar ciń ca i Gmin -
ny Ośro dek Spor tu.

Ofi cjal ne go otwar cia IX Zlo tu Fia -
ta 126p do ko nał bur mistrz Ma ciej Brat -
bor ski. Uczest ni cy mo gli od wie dzić
obiek ty dzia ła ją cej w bran ży mo to ry za cyj -
nej fir my Bo wit i koź miń skie go Brac twa
Kur ko we go oraz na le żą cy do wła ści cie la
fir my Jot KEl pa łac w Li pow cu. 

Na pod zam czu zor ga ni zo wa no po -
czę stu nek, po któ rym część uczest ni ków
zwie dzi ła miej sco we mu zeum. Po pa ra -
dzie głów ny mi uli ca mi mia sta wszy scy
wró ci li na te re ny nie gdy siej sze go li ceum,
gdzie prze pro wa dzo no kon kur sy spraw -
no ścio we dla do ro słych i kon kurs pla -
stycz ny dla dzie ci.

Zwy cięz cy po szcze gól nych kon ku -
ren cji otrzy ma li na gro dy ufun do wa ne
przez spon so rów. Ko mi sja kon kur so wa

wy bra ła naj ład niej szy, naj le piej za cho wa -
ny, naj star szy oraz naj bar dziej uspor to -
wio ny sa mo chód zlo tu. Na gro dy przy zna -
ła tak że pu blicz ność oraz spon so rzy. Im -

pre zę za koń czył nie zwy kle ener ge tycz ny
kon cert ze spo łu Far ben Leh re.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Kolejny zlot maluszków w Koźminie
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W mi nio ną so bo tę w Kro to szy nie od -
by ła się ko lej na edy cja Świę ta Uli cy.
Tym ra zem ba wio no się na uli cy Be -
nic kiej przy Skwer ku D -O -M (Dzia ła -
my -Od po czy wa my -Mo ty wu je my).
Na uczest ni ków im pre zy cze ka ło
mnó stwo atrak cji. Or ga ni za to rem
wy da rze nia by ła Kro to szyń ska Bi -
blio te ka Pu blicz na.

Świę to wa nie roz po czę ło się od wy stę -
pów dzie ci i mło dzie ży oraz po ka zu jo gi
w wy ko na niu Jo an ny Wan da lew skiej. Jak

co ro ku przy go to wa no kil ka stref te ma -
tycz nych – książ ki, wy staw, ga stro no -
micz ną, bez pie czeń stwa, zdro wia i uro dy
czy baj ko lan dię. Wśród dzie ci naj więk -
szym za in te re so wa niem cie szy ła się oczy -
wi ście ta ostat nia, z ta ki mi atrak cja mi jak
gry po dwór ko we, za ba wy, kon kur sy, czy -
ta nie ba jek w ra mach ak cji Ca ła Pol ska
Czy ta Dzie ciom czy le pie nie w gli nie.

W Stre fie Książ ki przy go to wa no
ścież kę edu ka cyj ną „Jak po wsta je książ -
ka”, bo ok cros sing czy warsz ta ty czer pa nia
pa pie ru. W Stre fie Zdro wia i Uro dy fir my

ko sme tycz ne, przy chod nie zdro wia oraz
die te ty cy ofe ro wa li swo je usłu gi i po ra dy.
By ła oka zja, by zba dać so bie tkan kę tłusz -
czo wą, po ziom cu kru i ci śnie nie. Ma lar -
stwo, rzeź by, fo to gra fie i rę ko dzie ło lo kal -
nych twór ców moż na by ło po dzi wiać
w Stre fie Wy staw. W Stre fie Bez pie czeń -
stwa na to miast by ła moż li wość ozna ko -
wa nia ro we ru, prze glą du ga śnic sa mo cho -
do wych, za po zna nia się z ak cją „Bez piecz -
ny prze jazd”. Swo je sto iska mia ły tak że
Pol ski Czer wo ny Krzyż i Ignis Ar dens.

Na sce nie wy stą pi li Na tan Kru pa, se -
nio rzy oraz du ety – Mar cin Szyn drow ski
i Prze my sław Boch na, Do ro ta Mar sza łek
i Sta ni sław Sze lą gow ski. Na za koń cze nie
Świę ta Uli cy od był się kon cert ze spo łu
Gra na Śmie ta na.

(NO VUS)

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

Świętowanie na ulicy Benickiej

W nie dzie lę na sta dio nie miej skim
w Ko by li nie od by ła się im pre za cha -
ry ta tyw na „Aku mu la tor Do brej Ener -
gii”, pod czas któ rej zbie ra no środ ki
na le cze nie 16-let niej Na ta lii Spru ty.
Or ga ni za to rem by ła Fun da cja Ro dzi -
ny Du da im. Mak sy mi lia na Du da.

Rok 2018 ro dzi na Na ta lii Spru ty za pa -
mię ta na za wsze. To wte dy u 15-let niej
dziew czy ny zdia gno zo wa no zło śli wy no -
wo twór. Mi mo szyb kiej in ter wen cji le ka rzy
i usu nię cia le wej ner ki po ja wi ły się prze rzu -
ty. Na ta lia prze szła dwie ope ra cje i kil ka nie -
sku tecz nych cy kli che mio te ra pii. Szan są
na wy le cze nie oka zał się lek cri zo ti nib, ale
wraz z pro my kiem na dziei przy szedł
cios – le kar stwo nie jest re fun do wa ne, a ce -
na jed ne go opa ko wa nia to astro no micz na
su ma 9000 zł. A to tyl ko część nie zbęd -
nych wy dat ków, bo do cho dzą jesz cze kosz -
ty le ków do dat ko wych, wi ta min, do jaz dów
i po by tów w szpi ta lu każ de go mie sią ca.
Wszyst ko to po chła nia ogrom ne kwo ty. 

Przed fe sty nem zor ga ni zo wa no tak że
Cha ry ta tyw ny Tur niej Pił ki Noż nej Aka -
de mii Pił kar skiej Re is sa. Zdro wych, spor -
to wych emo cji nie bra ko wa ło. Naj lep sze
dru ży ny i za wod ni ków na gro dzo no sym -
bo licz ny mi pu cha ra mi, dy plo ma mi
i drob ny mi upo min ka mi.

Fe styn roz po czął się o godz. 14.00.
Ja ko pierw szy na sce nę wkro czył ka ba ret
Ry siek, roz po czy na jąc barw ny ko ro wód
atrak cji – od po ka zu ilu zji w wy ko na niu

To ma sza Pe ter wa sa, po przez wy stę py
grup mu zycz nych – ta kich jak The Sun -
flo wers i Lo rem, aż po fi na ło wy kon cert
gwiaz dy wie czo ru – ze spo łu D -Bomb,

zna ne go m. in. z prze bo ju „O, Ela, Ela”.
Wy stą pi li rów nież or kie stra dę ta z Ko by -
li na, An na Po sze luż na i Mi łosz Kle pac ki. 

Dla dzie ci przy go to wa no sze reg
atrak cji, m. in. warsz ta ty ce ra micz ne i ar -
ty stycz ne z Pra cow nią pod Zie lo ną Ku rą
i Mag da le ną Woj cie chow ską (Pra cow nia
Ar ty stycz na). Spo rą daw kę za ba wy za -
pew ni li ani ma to rzy z Grow Up Events
oraz Świat Za baw u Ma zie go. Po ja wi ły się
tak że ak cen ty spor to we – An na Dud ko -
wiak z Ac ti ve Zo ne po pro wa dzi ła za ję cia
na tram po li nie, a człon ko wie UKS Sam -
son Ko by lin za pre zen to wa li po kaz su mo.

Prze pro wa dzo no licz ne li cy ta cje.
Moż na więc by ło zdo być np. za byt ko we -
go fia ta 126p, ko szul kę pił kar skiej re pre -
zen ta cji Pol ski z au to gra fem Łu ka sza Fa -
biań skie go, ko szul kę Ni ke Za głę bia Lu bin
z au to gra fa mi dru ży ny, ko szul kę z au to -
gra fem Łu ka sza Kacz mar ka, au to graf
Ani ty Wło dar czyk, książ kę „Zdro we go -
to wa nie” An ny Le wan dow skiej z au to gra -
fem au tor ki, vo uche ry na po byt w eks klu -
zyw nych re stau ra cjach, ho te lach w Ra wi -
czu, Górz nie czy Sła wi cy.

Rów no le gle z fe sty nem od by wa ła się
im pre za to wa rzy szą ca – 1. Zjazd Kla sy -
ków i Ka brio le tów, or ga ni zo wa ny przez
Na sze Kla sy ki. pl. Wy da rze nie przy cią -
gnę ło licz nych mi ło śni ków mo to ry za cji.
W zjeź dzie wzię ło udział po nad 140 sa -
mo cho dów i 70 mo to cy kli. Pod ko niec
wie czo ru przy zna no sta tu et ki dla wy róż -
nia ją cych się po jaz dów. 

Nad bez pie czeń stwem uczest ni ków
im pre zy czu wa ły po li cja kon na z Po zna nia
oraz przed sta wi cie le fir my Trans -Med,
któ rzy pro wa dzi li za ję cia z za kre su pierw -
szej po mo cy. – Po przej ściu szko le nia w za -
kre sie re su scy ta cji moż na po móc oso bie
w po trze bie, któ ra jest nie przy tom na al bo
ule gła za dła wie niu czy wy pad ko wi. W ta -
kich chwi lach naj waż niej szy jest czas
i szyb ka re ak cja. Wi dać spo re za in te re so -
wa nie, zwłasz cza ze stro ny dzie ci. Sa me
wi dzą, że ist nie je po trze ba na uki i nie sie -
nia bez in te re sow nie po mo cy in nym – po -
wie dział ra tow nik z Trans -Me du. 

Po ży tecz ną za ba wę dla dzie ci za pew -
ni li tak że stra ża cy. Przy go to wa li bo wiem
sto isko, na któ rym każ dy mógł „ga sić” po -
żar bu dyn ku, a w na mio cie pneu ma tycz -
nym, wy peł nio nym dy mem, moż na by ło
po znać za sa dy, któ ry mi trze ba się kie ro -
wać pod czas za gro że nia ży cia lub zdro wia.

We dług wstęp nych sza cun ków uda ło
się ze brać ok. 56 ty się cy zło tych. Kwo ta,
jak po da ją or ga ni za to rzy, bę dzie jesz cze
ro snąć. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Dobra energia popłynęła do Natalii!
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W nie dzie lę, 8 wrze śnia, w Smo sze -
wie od by ła się ko lej na edy cja im pre -
zy pod na zwą „Ka czor”. Za wo dy do -
star czy ły wie lu emo cji za rów no
uczest ni kom, jak i wi dzom. 

Jeź dziec kie za wo dy zor ga ni zo wa ne
zo sta ły przez Sto wa rzy sze nie Smo szew
Na sza Wio ska, w part ner stwie z Re kre -
acyj nym Klu bem Jeź dziec kim Kro to -

szyń ska Ka wal ka da oraz z Kro to szyn
Współ dzia ła my. Im pre za do fi nan so wa na
by ła przez gmi nę Kro to szyn w ra mach
ini cja ty wy lo kal nej. 

Za wod ni cy ry wa li zo wa li w czte rech
ka te go riach. W kłu sie znów naj lep sza
oka za ła się Na ta lia Na my ślak, któ ra
trium fo wa ła rów nież w ubie głym ro ku.
Zwy cięż czy ni wy prze dzi ła Na ta lię Ley dy
i Do mi ni kę Ja sik. W ga lo pie pierw sze

miej sce za jął Mar cin Wi tek, wy prze dza jąc
Ja ku ba Wan de lew skie go oraz Agniesz kę
Zo bek. W po wo że niu bez kon ku ren cyj ny
był An drzej Śpi tal niak, a za nim upla so -
wa li się Ro man Au gu sty niak i Mi ro sław
Hof man. Głów ną kon ku ren cją by ło tra -
dy cyj nie zry wa nie ka czo ra. Zwy cię żył Ra -
do sław Ję drzak. 

Nie bra ko wa ło też in nych atrak cji. Dla
naj młod szych przy go to wa no dmu cha ne
zam ki. Sto iska ga stro no micz ne ser wo wa ły
roz ma ite przy sma ki. O ra do sny na strój
im pre zy za dba ła ka pe la z Ku kli no wa. 

(LE NA)

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

KACZOR

Wielkie emocje w Smoszewie

Po nad 70 tys. osób w Wiel ko pol sce,
któ re są nie zdol ne do sa mo dziel nej
eg zy sten cji i któ rych do chód mie -
sięcz ny nie prze kra cza 1600 zł brut -
to, mo że już skła dać wnio sek o tzw.
do da tek 500+ dla nie peł no spraw -
nych. Z sza cun ków ZUS -u wy ni ka, że
od paź dzier ni ka te go ro ku do mar -
ca 2020 wnio ski o no we świad cze -
nie mo że zło żyć na wet 850 tys. osób
w ca łym kra ju.

Uzy ska nie świad cze nia uzu peł nia ją -
ce go uza leż nio ne bę dzie od speł nie nia kil -
ku wa run ków. Po pierw sze – świad cze nie
to jest ad re so wa ne wy łącz nie do osób,
któ re ukoń czy ły 18 lat i są nie zdol ne
do sa mo dziel nej eg zy sten cji. Po dru -
gie – przy słu gu je oso bom, któ re nie są
upraw nio ne do świad czeń pie nięż nych fi -
nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych
lub też łącz na wy so kość brut to tych
świad czeń, z kwo tą wy pła ca ną przez za -
gra nicz ną in sty tu cję wła ści wą do spraw

eme ry tal no -ren to wych, nie prze kro -
czy 1600 zł. O do da tek bę dą mo gli ubie -
gać się tak że cu dzo ziem cy, w tym oby wa -
te le państw człon kow skich UE, le gal nie
prze by wa ją cy na te ry to rium RP.

– Mi mo, że prze pis wej dzie w ży cie
do pie ro 1 paź dzier ni ka, ZUS opra co wał
już for mu larz wnio sku o świad cze nie
uzu peł nia ją ce dla osób nie zdol nych do sa -
mo dziel nej eg zy sten cji. Jest on do stęp ny
na stro nie in ter ne to wej www.zus.pl oraz
w sa lach ob słu gi klien tów ZUS. Na si do -
rad cy chęt nie po mo gą każ de mu w wy peł -
nie niu wnio sku – za pew nia Mar le na No -
wic ka, re gio nal na rzecz nik pra so wa ZUS
w Wiel ko pol sce.

Ci, któ rzy nie ma ją sto sow ne go
oświad cze nia o nie zdol no ści do sa mo -
dziel nej eg zy sten cji, mu szą do wnio sku
do łą czyć do ku men ta cję me dycz ną oraz
in ne do ku men ty, ma ją ce zna cze nie dla
wy da nia orze cze nia, np. kar tę ba da nia
pro fi lak tycz ne go, do ku men ta cję re ha bi li -

ta cji lecz ni czej bądź za wo do wej oraz za -
świad cze nie o sta nie zdro wia, wy da ne
przez le ka rza nie wcze śniej niż mie siąc
przed zło że niem wnio sku. Oso by z orze -
cze niem o znacz nym stop niu nie peł no -
praw no ści po win ny je tak że do łą czyć
do wnio sku.

Świad cze nie uzu peł nia ją ce dla osób
nie sa mo dziel nych bę dzie przy słu gi wa ło
od mie sią ca, w któ rym zo stał zło żo ny
wnio sek, nie wcze śniej jed nak niż od 1
paź dzier ni ka. Łącz na kwo ta świad cze nia
i in nych świad czeń fi nan so wa nych ze
środ ków pu blicz nych nie mo że prze kro -
czyć 1600 zł. Zgod nie z tą za sa dą upraw -
nio ne do świad cze nia są rów nież oso by,
któ rych su ma świad czeń ze środ ków pu -
blicz nych za wie ra się w prze dzia le po wy -
żej 1100 zł – do 1600 zł. Przy kła do -
wo – je że li su ma tych świad czeń wy no -
si 1200 zł, to świad cze nie uzu peł nia ją ce
zo sta nie przy zna ne w kwo cie 400 zł.

OPRAC. (NO VUS)

ZUS

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
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Ze spół Biad ko wian ki 7 wrze śnia
uczest ni czył w XV Fe sti wa lu Chle -
ba nad Srebr ną w Miń sku Ma zo -
wiec kim. Twór cą i or ga ni za to rem
tej im pre zy jest J. Zbi gniew Piąt -
kow ski. 

Biad ko wian ki zdo by ły aż trzy na -
gro dy. Za wy stęp w ka te go rii 'ze spo ły
lu do we' na sze pa nie otrzy ma ły na gro dę
spe cjal ną w po sta ci 600 zło tych.
Za przy go to wa ne po tra wy ju ry za fun -
do wa ło Biad ko wian kom wy róż nie nie
po par te na gro dą o war to ści 400 zł. Po -
nad to zo sta ły na gro dzo no za przy go to -
wa ny stół. 

(AN KA)

FOLKLOR

Nagrody dla Biadkowianek

Te atral nie w Kro to szy nie
Naj pierw za pro sze nie na spek takl ple -

ne ro wy nakro to szyń skim ryn ku – 21 wrze -
śnia (so bo ta) o godz. 20.00 – „Roz po zna ni
Nie roz po zna ni” zPo zna nia wre ży se rii Wio -
let ty Da dej. To spek takl od wo łu ją cy się
do dzie ła zmar łej w 2017 ro ku świa to wej
sła wy ar tyst ki, Mag da le ny Aba ka no wicz.
Przed sta wie nie peł ne roz ma chu, w któ rym
wy stę pu je 20 ak to rów. Spek takl gra ny jest
w ra mach pro jek tu Te atr w Ma łym Mie ście.

Na to miast 26 wrze śnia (czwar tek)
o godz. 19.30 ru sza my z ko lej ną edy cją
ogól no pol skie go pro jek tu Te atr Pol ska,
pro wa dzo ne go przez In sty tut Te atral ny
w War sza wie i Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Te go dnia zo ba czy my pierw szy
spek takl z za pla no wa nych sze ściu. Bę -
dzie to „Kyś” ze Stu dia Te atral ne go Ko ło
z War sza wy w re ży se rii jed ne go z naj -
słyn niej szych re ży se rów współ cze -
snych – Igo ra Gorz kow skie go. Spek takl
po wstał na pod sta wie słyn nej po wie ści
Ta tia ny Toł stoj z ro ku 2000. Ja cek Wa -
kar w Onet -Kul tu ra pi sze: „To nie jest
przy pad ko wa zbież ność na zwisk. Au -
tor ka „Ky sia” jest wnucz ką Alek se go
Toł sto ja (zwa ne go „gor szym Toł sto -
jem”), wśród jej przod ków jest też
Lew – Toł stoj nie wąt pli wie naj lep szy.
Wśród jej bar dziej od le głych przod ków
jest choć by Iwan Tur gie niew. Ta ka fa mi -

lia, ni cze go so bie, trze ba
przy znać.”

Oto da le ka przy -
szłość, dwie ście lat
po Wy bu chu. Znaj du je -
my się w mie ście, któ re
kie dyś by ło Mo skwą. Je -

go miesz kań cy ma ją róż ne go ro dza ju Ef -
fek ty – uszy roz sia ne po ca łym cie le. Nie
li czą też cza su, bo wiem nie któ rzy by li
na świe cie jesz cze dłu go przed cy wi li za -
cyj ną apo ka lip są. Czczą ko lej nych wład -
ców, przy pi su jąc im ce chy nie omal bo -
skie. I trwa ją w zbu do wa nej przez sa mych
sie bie ilu zji, któ ra oka że się ka le ką, bo au -
to de struk cyj ną uto pią. Do te go za nu rzo -
ną po uszy w ro syj sko ści, gdyż w po wie ści
Ta tia ny Toł stoj przed Ro sją dla ni ko go nie
ma uciecz ki.

Wy jąt ko wy kli mat za gwa ran tu je wy -
jąt ko we miej sce, gdzie za gra my spek takl.
Ilość miejsc jest dla te go ogra ni czo na.

De cy zją MKiDN w tej edy cji Te atr
Pol ska wstęp na spek ta kle jest bez płat ny.
Wej ściów ki na spek ta kle są do od bio ru
w ka sie Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry. 

Z UWA GI NA MA ŁĄ WI DOW NIĘ
BAR DZO PRO SI MY SZCZĘ ŚLI WYCH
PO SIA DA CZY BEZ PŁAT NYCH WEJ -
ŚCIÓ WEK O NIE ZA WOD NE PRZY -
BY CIE LUB PRZE KA ZA NIE TYM,
KTÓ RZY GWA RAN TU JĄ SWO JĄ
OBEC NOŚĆ!

WOJCIECH SZUNIEWICZ 
– dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury



Rozmaitości12 WTOREK, 17 września 2019

8 wrze śnia w Roz dra że wie od by ły
się XI Po wia to we Za wo dy Spor to wo -
-Po żar ni cze jed no stek OSP. W szran -
ki sta nę ło 26 dru żyn, w tym 13 żeń -
skich.

Na te go rocz nych za wo dach obec ny
był sta ro sta za przy jaź nio ne go po wia tu
Ger mer she im – Fritz Brech tel. Dzię ki
współ pra cy na sze go po wia tu z Ger mer -
she im mło dzie żo we dru ży ny po żar ni cze
od 2006 ro ku uczest ni czą w wy mia nie
pol sko -nie miec kiej.

Stra ża cy ry wa li zo wa li w dwóch kon -
ku ren cjach – bie gu szta fe to wym z prze -
szko da mi oraz ćwi cze niu bo jo wym. Ko -
mi sji sę dziow skiej prze wod ni czył bryg.
Ja nusz Ka lak.

W ka te go rii MDP dziew cząt naj lep sza
by ła eki pa z OSP Roz dra żew, wy prze dza jąc
OSP Sta niew i OSP Grę bów, a w MDP
chłop ców trium fo wał ze spół z OSP Ła -
giew ni ki, przed OSP Ko bier no i OSP Sul -
mie rzy ce. Zma ga nia dru żyn ko bie cych wy -
gra ły ro dra że wian ki, dru ga lo ka ta przy pa -
dła OSP Brzo za, a trze cia – OSP Smo li ce.
W za wo dach pa nów zwy cię ży li stra ża cy
z roz dra żew skiej OSP, a za ni mi zna la zły
się dwa ze spo ły ze Smo lic.

(NO VUS)

ROZDRAŻEW

Powiatowe zmagania strażaków

Gmi na Ko by lin otrzy ma ła do fi nan so -
wa nie do prze bu do wy uli cy Mic kie -
wi cza ze środ ków Fun du szu Dróg Sa -
mo rzą do wych. In we sty cja kosz to wa -
ła 323 308,16 zł. Moż na by ło ubie -
gać się o do ta cję za wy dat ki z ro -
ku 2019. 

– Moż li wość po zy ska nia pie nię dzy
po ja wi ła się w kwiet niu te go ro ku. Choć
in we sty cja by ła w to ku, a część na leż no ści
już za pła ci li śmy w po przed nim ro ku, zło -
ży li śmy wnio sek, gdyż by ła szan sa od zy -
ska nia pie nię dzy za te go rocz ną tran szę za -

pła co ną wy ko naw cy. Do ta cję uda ło się
uzy skać – mó wi bur mistrz To masz Le siń -

ski. Do fi nan so wa nie wy nio -
sło 111 256 zł. (NO VUS)

KOBYLIN

Dofinansowanie na przebudowę ulicy Mickiewicza

W so bo tę na ślub nym ko bier cu sta nął
To masz „Pomp ka” Olej ni czak. Trój bo ista
SAC Ur sus to tak że oso ba bli sko zwią za na

z GLK. Je go wy bran ką jest Ane ta Olej ni -
czak. Pań stwu Mło dym ży czy my wie le
szczę ścia na każ dej płasz czyź nie. (DB)

ŚLUB

Życzymy wielu szczęśliwych lat
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9 wrze śnia w miej sco wo ści Wie lo -
wieś (gmi na Kro to szyn) po now nie
od da no do użyt ku Wiej ski Dom Kul -
tu ry, któ ry prze szedł grun tow ny re -
mont. Koszt in we sty cji wy niósł 1,2
mln zł.

Obiekt zo stał prze bu do wa ny w ce lu
po pra wy efek tyw no ści je go użyt ko wa nia.
Bu dy nek zmniej szo no po przez roz biór kę
frag men tu, wy dzie lo no no we za ple cze

ku chen ne, prze bu do wa no sa ni ta ria ty
i po miesz cze nia na ko tłow nię. Po nad to
do ko na no ter mo mo der ni za cji – ocie plo -
no ścia ny ze wnętrz ne i dach, wy mie nio -
no sto lar kę okien ną i drzwio wą. Wy ko na -
no tak że ro bo ty w za kre sie in sta la cji elek -
trycz nej, wod no -ka na li za cyj nej i cen tral -
ne go ogrze wa nia.

Na re ali za cję te go za da nia gmi na Kro -
to szyn po zy ska ła  do fi nan so wa nie w wy -
so ko ści 500 tys. zł w ra mach ope ra cji ty -
pu „In we sty cje w obiek ty peł nią ce funk -
cje kul tu ral ne” w ra mach dzia ła nia „Pod -
sta wo we usłu gi i od no wa wsi na ob sza -
rach wiej skich”, ob ję te go Pro gra mem
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la -
ta 2014-2020”. (NO VUS)

13Rozmaitości
WIELOWIEŚ

Wiejski Dom Kultury 
po gruntownej modernizacji

5 wrze śnia Klub Se nio ra w Roz dra -
że wie, wspól nie z po li cjan ta mi z kro -
to szyń skiej ko men dy, zor ga ni zo wał
rajd ro we ro wy, któ re go ce lem by ła
po pu la ry za cja bez piecz ne go i ak tyw -
ne go wy po czyn ku.

28-oso bo wa gru pa uda ła się no wą
dro gą ro we ro wą z Roz dra że wa do Dzie -
lic. Przed wy jaz dem kro to szyń scy po li -
cjan ci prze pro wa dzi li z uczest ni ka mi
po ga dan kę na te mat bez piecz nej jaz dy
na ro we rze. Przy po mnie li pod sta wo we

za sa dy bez pie czeń stwa i obo wią zu ją ce
prze pi sy. Zwró ci li uwa gę na naj częst sze
wy kro cze nia, po peł nia ne przez ro we -
rzy stów. Jak pod kre śli li, po wsta ją ce
ścież ki ro we ro we ma ją słu żyć bez pie -
czeń stwu i być wy ko rzy sty wa ne przez
mi ło śni ków jed no śla dów. 

Ro we rzy ści zwie dzi li Izbę Tra dy cji
w Szko le Fi lial nej w Dzie li cach. Cze kał
tam na nich rów nież pysz ny po czę stu nek
i wzmac nia ją ca ka wa, aby wzmoc nić się
przed po wro tem do do mów.

W trak cie raj du uczest ni cy otrzy ma li
ka mi zel ki od bla sko we, ufun do wa ne
przez Sta ro stwo Po wia to we w Kro to szy -
nie.

(NO VUS)

RAJD

Seniorzy na rowerach
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31 sierp nia od był się ma ra ton ko lar -
ski w Choszcz nie. Za wod ni cy z na -
sze go po wia tu przy wieź li stam tąd
dwa me da le. 

Wy ścig w Choszcz nie za li cza ny
jest do kla sy fi ka cji ge ne ral nej Pu cha -
ru Pol ski w Su per ma ra to nach Szo so -
wych. Te go rocz na tra sa by ła wy jąt ko -

wo trud na i prze bie ga ła głów nie przez
Po je zie rze Draw skie. Jest tam wie le
pod jaz dów. Uczest ni cy mie li do wy -
bo ru trzy tra sy: gi ga (251 km), me ga
(152 km) oraz mi ni (87 km). Mu sie li
upo rać się z cięż ki mi wa run ka mi at -
mos fe rycz ny mi. Ogrom ny upał i sil ny
wiatr, któ ry na ostat nich kil ku dzie się -
ciu ki lo me trach wiał ko la rzom pro sto

w twarz, znacz nie utrud nia ły im za -
da nie. 

W ma ra to nie wzię ło udział czte rech
za wod ni ków z na sze go po wia tu. Krzysz -
tof Ku bik wy star to wał na naj dłuż szym
dy stan sie, a z tra są mi ni zmie rzy li się re -
pre zen tan ci klu bu AGK Koź min
Wlkp. – Ar ka diusz Zmy ślo ny, Cze sław
Se ra szek i To biasz Wal czak.

K. Ku bik za jął siód me miej sce w kla -
sy fi ka cji open i był naj lep szy w swo jej ka -
te go rii. Na po dium sta nął rów nież Cz. Se -
ra szek, któ ry był dru gi w swo jej ka te go rii
i 57. w open. A. Zmy ślo ny za jął 40. miej -
sce w open i 11. w swo jej gru pie, a T. Wal -
czak – od po wied nio – 61. i 7. lo ka tę. 

– Je stem za do wo lo ny z wy ni ku, choć
nie wszyst ko po szło po mo jej my śli. Ta ki
wła śnie jest sport. Był to je den z ostat nich
tak dłu gich wy ści gów i uda ło mi się sta -
nąć na po dium. Te raz zo sta ły już tyl ko
krót kie i szyb kie wy ści gi. My ślę, że po wal -
czę jesz cze w tym ro ku – sko men to wał K.
Ku bik. 

(LE NA) 

KOLARSTWO

Dwójka na podium

W Skier nie wi cach od był się V Pu -
char Pol ski w Trój bo ju Si ło wym Kla -
sycz nym. Dwa me da le wy wal czy li re -
pre zen tan ci SAC Ur sus Kro to szyn.

W za wo dach udział wzię ło trzech za -
wod ni ków z kro to szyń skie go klu bu.
Ka mil Fi li piak wy star to wał w ka te go rii
-105 kg se nio rów. Nasz trój bo ista przy -
siadł 290 kg, wy ci snął le żąc 177,5 kg,
a w mar twym cią gu osią gnął 270 kg.
Łącz ny wy nik 727,5 kg za pew nił mu
srebr ny krą żek. 

W ka te go rii -93 kg se nio rów ry wa li -
zo wa li Szcze pan Zim mer mann oraz Da -
niel Ryn kie wicz. Pierw szy z wy mie nio -
nych przy siadł 257,5 kg, wy ci snął le -

żąc 157,5 kg i w mar twym cią gu pod -
niósł 272,5 kg. Re zul tat 687,5 kg dał mu
trze cie miej sce.

Na dzie wią tej lo ka cie upla so wał się
Ryn kie wicz, któ ry osią gnął 197,5 kg
w przy sia dzie, 150 kg w wy ci ska niu
i 235 kg w mar twym cią gu, po bi ja jąc
w każ dej kon ku ren cji swój re kord ży cio -
wy. Je go łącz ny wy nik to 582,5 kg.

W kla sy fi ka cji dru ży no wej Sto wa rzy -
sze nie Atle ty ki Cięż kiej Ur sus Kro to szyn
za ję ło czwar te miej sce, mi mo wy sta wie -
nia tyl ko trzech za wod ni ków. A trze ba pa -
mię tać, że w tej kla sy fi ka cji punk tu je aż
pię ciu naj lep szych re pre zen tan tów da ne -
go klu bu.

(LE NA)

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Dwa medale 
naszych zawodników
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W szó stej ko lej ce V li gi Piast Ko by lin
zmie rzył się z Vit co vią Wit ko wo
na jej te re nie. Mi mo że jesz cze pięć
mi nut przed koń cem go ście wy gry -
wa li, to jed nak nie zdo ła li na wet zre -
mi so wać. 

Choć ko by li nia nie od po cząt ku spo -
tka nia prze wa ża li, to go spo da rze już
w 10. mi nu cie ob ję li pro wa dze nie. Po do -
środ ko wa niu z bocz nej stre fy bo iska
Oskar Pie trzak strza łem gło wą po ko nał
bram ka rza Pia sta. Tuż przed prze rwą

do wy rów na nia do pro wa dził Ma te usz
Oli kie wicz, ude rza jąc nie do obro ny
z rzu tu wol ne go.

W 72. mi nu cie M. Oli kie wicz skom -
ple to wał du blet, za ska ku jąc bram ka rza
miej sco wych strza łem z 20 me trów. Pięć
mi nut przed koń cem sę dzia po dyk to wał
rzut kar ny dla Vit co vii. Z 11 me trów
do siat ki tra fił Mi chał Wi śniew ski. A już
w do li czo nym cza sie gry Kac per Bocz -
kow ski sfi na li zo wał kontrę go spo da rzy
i za pew nił swo je mu ze spo ło wi kom plet
punk tów. 

(LE NA)

W so bo tę Astra Kro to szyn zmie rzy ła
się z Or łem Mro czeń. Na sza dru ży na
za no to wa ła dru gą po raż kę z rzę du.
Ry wa le wy gra li 3: 1. 

W skła dzie Astry na to spo tka nie
za bra kło m. in. do świad czo ne go Da riu -
sza Rey era, któ ry do znał kon tu zji w po -
przed nim me czu, a tak że Pa try ka Wojt -
ko wia ka w bram ce. Z ko niecz no ści
mię dzy słup ka mi mu siał więc sta nąć...
kon tu zjo wa ny Ja kub Błasz czyk. Mi mo
tych prze ciw no ści w pierw szej po ło wie

kro to szy nia nie prze wa ża li i stwa rza li
za gro że nie pod bram ką Or ła. Już w 10.
mi nu cie wy nik spo tka nia otwo rzył
Adam Sta szew ski, któ ry wy ko rzy stał
za gra nie Se ba stia na Schne ide ra ze
skrzy dła. Nie ste ty, krót ko przed prze -
rwą do wy rów na nia do pro wa dził Ka -
mil Ra bie ga.

Po zmia nie stron do gło su do szli go -
spo da rze. W 62. mi nu cie wy szli na pro -
wa dze nie za spra wą Ja ku ba Kup cza ka,
a po tem zma ga ją ce go się z bó lem Ja ku -
ba Błasz czy ka po ko nał jesz cze Łu kasz
Ga jew ski i mecz za koń czył się wy gra ną
Or ła 3: 1. 

– Sło wa uzna nia dla na sze go bram -
ka rza – Ja ku ba Błasz czy ka. Mi mo

ogrom ne go bó lu po tra fił po móc dru ży -
nie. Wpraw dzie prze gra li śmy, ale na le żą
mu się po dzię ko wa nia za ta kie po świę ce -
nie dla ze spo łu – pod kre ślił Ma riusz Ra -
taj czak, pre zes Astry.

(LE NA)
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PIŁKA NOŻNA 

Z kontuzjowanym bramkarzem

PIŁKA NOŻNA

Na zwycięskim szlaku

Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. wró cił
na zwy cię ski szlak. Po roz gro mie niu
Gro mu Go li na w po przed niej ko lej ce
tym ra zem koź mi nia nie po ko na li
u sie bie 2: 0 Olim pię Brze zi ny.

W po cząt ko wej fa zie spo tka nia go ście
mie li prze wa gę w po sia da niu pił ki, ale
nie wie le z te go wy ni ka ło. I to miej sco wi
już po kwa dran sie gry wy szli na pro wa -
dze nie. Oskar Ma cie jew ski za grał na wol -
ne po le do Fi li pa Oleś ko wa, a ten po słał
pił kę do siat ki obok bez rad nie in ter we -
niu ją ce go bram ka rza. Pod ko niec pierw -
szej po ło wy w po dob nej sy tu acji zna lazł
się Fa bian Wo siek, ale zmar no wał świet ną
oka zję. 

W 75. mi nu cie Mi ko łaj Bo row czyk
pró bo wał do grać w po le kar ne, a pił ka od -
bi ła się od rę ki jed ne go z ry wa li, więc ar bi -
ter po dyk to wał rzut kar ny. Je de nast kę
na go la za mie nił O. Ma cie jew ski, usta la jąc
re zul tat me czu. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Przespana końcówka

7 wrze śnia w Go rzo wie Wlkp. od by ły
się za wo dy Pu cha ru Pol ski Mło dzi -
ków i Ka de tów w Su mo. Jak zwy kle
z do brej stro ny po ka za li się za wod ni -
cy UKS Sam son Ko by lin oraz TA Ro -
zum Kro to szyn. 

Był to ostat ni spraw dzian przed mi -
strzo stwa mi Eu ro py, któ re od bę dą się

pod ko niec wrze śnia w Bu da pesz cie. Ko -
by li nia nie za ję li pierw sze miej sce w kla sy -
fi ka cjach ze spo ło wych mło dzi czek i ka de -
tek. 

Do ro bek Sam so na to 17 me da li.
Na naj wyż szym stop niu po dium sta nę li
Le na Kuś (28 kg), Jo an na Ro szak (45 kg)
oraz An to ni Gren da (50 kg). Srebr ne me -
da le wy wal czy li Mar ty na Flak (40 kg)

i Mak sy mi lian Cał ka (25 kg), a brąz zdo -
by li Pau li na Kon ce wicz (40 kg), Mar ty na
Flak (45 kg), Aga ta Mro czek (55 kg), Ni -
ko la Śli wow ska (60 i 65 kg), Oli wia Kuś
(60 kg), Alek san dra Osman (65 kg), Rok -
sa na Ko niecz na (65 kg), Ad rian na Bie der -
mann (+65 kg), Ka mi la Ko niecz na (+65
kg), Kry spin Pi sko rek (40 kg) i An to ni
Gren da (55 kg). 

Rów nie do brze spi sa li się re pre zen -
tan ci To wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro zum
Kro to szyn, któ rzy z Go rzo wa przy wieź -
li 15 krąż ków. Zwy cięz ca mi w swo ich ka -
te go riach oka za li się Fi lip Urba niak (40
kg), Ga briel Szy dłow ski (+95 kg i open)
oraz Zu zan na Kry stek (open). Na dru -
gich lo ka tach upla so wa li się Mak sy mi lian
Bon dzior (35 kg), Mi chał Sta sik (45 kg),
Ty mo te usz Ra taj czyk (55 kg), Mi ko łaj
Wi śniew ski (75 kg), Le na An drze jak (65
kg) i Zu zan na Kry stek (+70 kg). Brą zo we
me da le wy wal czy li Fi lip Adam ski (40
kg), Jan Szy dłow ski (70 kg), Da wid Woź -
ni czak (+70 kg), Mi ko łaj Mro wiń ski (75
kg) oraz Le na An drze jak (70 kg). 

(LE NA)

SUMO 

Worek medali w Gorzowie

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
– Olimpia Brzeziny 2:0 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Filip Olesków (15'), 2:0 –
Oskar Maciejewski (75' karny)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Bierla,
Roszczak, A. Zieliński, Konopka,
Maciejewski, Olesków (70' Ratajczyk),
Wosiek (65' Skowroński), Borowczyk,
Hajdasz (85' Kubot), Szulc (70'
Miedziński)

Orzeł Mroczeń – Astra Krotoszyn
3:1 (1:1)

BRAMKI: 0:1 – Adam Staszewski (10'),
1:1 – Kamil Rabiega (41'), 2:1 – Jakub
Kupczak (62'), 3:1 – Łukasz Gajewski
(81')
ASTRA: Błaszczyk – Jankowski, Olejnik,
Mizerny, Staszewski, Budziak, Polowczyk,
Nasalski, Schneider, Juszczak,
Lewandowski (70' Powalisz)

Vitcovia Witkowo – Piast Kobylin
3:2 (1:1)

BRAMKI: 1:0 – Oskar Pietrzak (10'), 1:1 –
Mateusz Olikiewicz (45'), 1:2 – Mateusz
Olikiewicz (72'), 2:2 – Michał Wiśniewski
(85' karny), 3:2 – Kacper Boczkowski
(93')
PIAST: Krawczyszyn – Frąckowiak,
Wosiek, A. Kurzawa, Kubiak, K. Jędrzejak,
Snela, Olikiewicz, Wciórka (79' Knuła),
Smektała, Wachowiak
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