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� KROTOSZYN

Perturbacje 73-letniego
pacjenta w szpitalu

Czytaj na str. 3

� POWIAT

Dofinansowania 
dla pięciu sołectw

Czytaj na str. 4

� SULMIERZYCE

Spotkanie z minister
Marleną Maląg

Czytaj na str. 5

� MOTORYZACJA

Dodatek 

TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� POD NASZYM PATRONATEM

Target One Festival

Czytaj na str. 11

� SPORT

Julia Damasiewicz

mistrzynią świata!

Czytaj na str. 15

DZIŚ W NU ME RZE 

POD NASZYM PATRONATEM

Pancom Zduny 
zdobył Puchar Lata!

Czytaj na str. 16
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Trwa re mont stro pu w sa li wi do wi -
sko wej Sul mie rzyc kie go Do mu Kul -
tu ry. Po nad to in sty tu cja ta uzy ska ła
ko lej ne do fi nan so wa nie – na re -
mont ko ry ta rza. 

Mo der ni za cja stro pu to je den z kil ku
ele men tów pro jek tu do fi nan so wa ne go
w ra mach pro gra mu „In fra struk tu ra do -
mów kul tu ry” ze środ ków Mi ni ster stwa
Kul tu ry, Dzie dzic twa Na ro do we go
i Spor tu, po cho dzą cych z Fun du szu Pro -
mo cji Kul tu ry. 

Sul mie rzyc ki Dom Kul tu ry otrzy mał
do fi nan so wa nie w wy so ko ści 52 ty się cy
zło tych na re mont stro pu pod da sza, wy -
mia nę sto lar ki okien nej w sa li wi do wi sko -
wej oraz za kup wy po sa że nia. Strop ma
zo stać wy re mon to wa ny do koń ca sierp -
nia. Po tem prze wi dzia no wy mia nę 11
okien w sa li.

Są ko lej ne do bre wie ści. Wnio sek
na za da nie pod na zwą „Re mont ko ry ta -
rza Sul mie rzyc kie go Do mu Kul tu ry
i wy po sa że nie go w ele men ty wy sta wien -
ni cze” tak że otrzy ma wspar cie fi nan so -

we. Bę dzie to 14 tys. zł z Urzę du Mar -
szał kow skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go. Cał ko wi ty koszt przed się wzię cia
to nie co po nad 30 tys. zł. W ra mach te go
za da nia na par te rze bu dyn ku po ło żo ne
bę dą płyt ki i za ku pio ne zo sta ną ga blo ty
wi szą ce.

„Ku li sy kul tu ry” to pro gram, któ ry
ogło szo no po raz pierw szy w tym ro ku.
Dzię ki nie mu lo kal ne sa mo rzą dy mo gą
po zy skać do fi nan so wa nie na re ali za cję za -
dań po le ga ją cych na po pra wie i roz wo ju
in fra struk tu ry kul tu ral nej. Pro gram ma

na ce lu po lep sze nie wa run ków funk cjo -
no wa nia do mów, ośrod ków i cen trów

kul tu ry po przez re ali za cję za dań re mon -
to wych lub in we sty cyj nych. (AN KA)

SULMIERZYCE 

Zbudują infrastrukturę
lekkoatletyczną

Bur mistrz Sul mie rzyc pod pi sał umo -
wę z wy ko naw cą na bu do wę bież ni
lek ko atle tycz nej przy bo isku Or lik.
In we sty cja ma być zre ali zo wa na
do koń ca paź dzier ni ka.

Do pod pi sa nia umo wy do szło
w Urzę dzie Miej skim w Sul mie rzy cach.
W ra mach za da nia zbu do wa na zo sta nie
bież nia lek ko atle tycz na o dłu go ści 300 m
z czte re ma to ra mi okręż ny mi wo kół ist -
nie ją ce go bo iska spor to we go Or lik oraz
bież nia sprin ter ska o dłu go ści 120 m
wraz z in fra struk tu rą lek ko atle tycz ną. 

Po nad to pla no wa ne jest wy ko na nie
za ko la za chod nie go z na wierzch nią z tra -

wy na tu ral nej, w któ rej umiesz czo na ma
być skocz nia do sko ku wzwyż na na -
wierzch ni z po li ure ta nu. Z ko lei w za ko -
lu wschod nim po wsta nie skocz nia
do sko ku w dal i trój sko ku z roz bie giem
jed no kie run ko wym z na wierzch ni po li -
ure ta no wej, jak rów nież rzut nia
do pchnię cia ku lą z na wierzch nią z tra wy
na tu ral nej. 

Koszt in we sty cji wy nie -
sie 1 148 364,85 zł. Na re ali za cję za da nia
mia sto po zy ska ło 500 tys. zł z rzą do we go
Fun du szu In we sty cji Lo kal nych. Za koń -
cze nie przed się wzię cia prze wi dzia no
na 30 paź dzier ni ka. 

OPRAC. (LE NA)

SULMIERZYCE

Remont trwa, jest kolejne dofinansowanie
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W śro dę, 21 lip ca, zgło sił się do nas
je den z Czy tel ni ków, by opi sać sy tu -
ację, w ja kiej zna lazł się je go 73-let -
ni oj ciec, za kwa li fi ko wa ny do ope ra -
cji en do pro te zy bio dra. Męż czy zna
nie krył obu rze nia po tym, co spo -
tka ło je go ta tę w kro to szyń skim
szpi ta lu. W związ ku z tą sy tu acją zło -
żył do SPZOZ ofi cjal ną skar gę.

– Ta to zo stał za kwa li fi ko wa ny
do ope ra cji en do pro te zy bio dra.
Po wie lu mie sią cach ocze ki wa nia, po -
dob no ze wzglę du na sy tu acje
COVID-owe w szpi ta lu, otrzy mał in -
for ma cję, że ma zgło sić się 13 lip ca
na test CO VID i je śli bę dzie ne ga tyw -
ny, to na stęp ne go dnia tra fi na od -
dział kro to szyń skiej pla ców ki – opo -
wia dał Piotr Ko ło dziej czyk, syn 73-
lat ka. – Ta ta po in for mo wał szpi tal,
że jest już po dwóch daw kach szcze -
pion ki. Po wie dzia no mu jed nak, że
mi mo wszyst ko mu si przejść test. Za -
wieź li śmy więc go 13 lip ca do Kro to -
szy na – 100 km w jed ną stro nę. Gdy
ta ta cze kał w ko lej ce do te stu, za -
dzwo nio no do nie go z in for ma cją, że
nie bę dzie te sto wa ny, gdyż za bieg się
nie od bę dzie ze wzglę du na brak ane -
ste zjo lo ga. 

We dle re la cji na sze go roz mów cy
pa cjen to wi ka za no wró cić do do mu
i ocze ki wać na te le fon. W koń cu za -
dzwo nio no doń z in for ma cją, że ma
zgło sić się po now nie na te sty 19 lip -
ca. – Po raz ko lej ny za wieź li śmy więc
ta tę na te sty, po któ rych po in for mo -
wa no go, że na za jutrz, czy li 20 lip ca,
ma zgło sić się na od dział – mó wił
męż czy zna. – Oczy wi ście we wto rek
po raz ko lej ny za wieź li śmy ta tę
do szpi ta la, gdzie zo stał przy ję ty.
Po po łu dniu ka za no wdro żyć die tę,
gdyż na śro dę prze wi dzia no prze pro -
wa dze nie za bie gu. W śro dę ra no ta -
cie za ło żo no cew nik, po da no już kro -
plów kę przed za bie giem i na gle za -
czął się szum wśród pra cow ni ków
szpi ta la, że praw do po dob nie do za -
bie gów nie doj dzie, gdyż znów bra -
ku je ane ste zjo lo ga...

Jak stwier dził pan Piotr, wśród
pa cjen tów za pa no wa ła uza sad nio na
fru stra cja i stres, któ ry i tak jest wy so -
ki w sy tu acji, gdy są od cię ci od ro dzi -
ny. – Od pra cow ni ków szpi ta la uzy -
ska li in for ma cję, że tyl ko zgła sza jąc
tę sy tu ację w ad mi ni stra cji pla ców ki
al bo w NFZ, mo gą coś zdzia -
łać – oznaj mił nasz roz mów ca, któ ry

zresz tą tak wła śnie uczy nił – w imie -
niu swo je go oj ca.

– Czy czło wiek w wie ku 73 lat
za słu gu je na ta kie trak to wa nie? Czy
w ogó le pa cjen ci, któ rzy są już przy -
go to wa ni do ope ra cji, mo gą być na ra -
ża ni na tak wiel ki stres? – py tał re to -
rycz nie syn pa cjen ta. – Sam po byt
w szpi ta lu dla każ dej oso by jest sy tu -
acją stre su ją cą. W obec nej chwi li, gdy
ro dzi na nie mo że wes przeć cho re go
na miej scu, ta ki ktoś po zo sta wio ny
jest sa me mu so bie. My na ta kie za -
cho wa nie się nie zga dza my. Czy pa -
cjen ci i ich ro dzi ny, ja ko płat ni cy skła -
dek, mo gą być tak trak to wa ni? Gdzie
w tym wszyst kim są pra wa pa cjen ta?
Gdzie po sza no wa nie pa cjen ta? – de -
ner wo wał się męż czy zna. – Po tra fię
zro zu mieć, że mo gą cza sa mi wy stą -
pić pro ble my ka dro we, ale czy za rząd
szpi ta la nie po wi nien być na ta kie sy -
tu acje przy go to wa ny? Ha sło z bra ku -
ją cym ane ste zjo lo giem po ja wia się
już od ja kie goś cza su. Czy w szpi ta lu
pra cu je tyl ko je den ane ste zjo log?
Uwa żam, że przy to czo na sy tu acja
jest wy so ce ra żą ca i nie po win na się
przy da rzyć – za koń czył pan Piotr,
któ ry te go sa me go dnia zło żył ofi cjal -

ną skar gę, żą da jąc od szpi ta la, ja ko bli -
ski pa cjen ta, pod ję cia na tych mia sto -
we go roz wią za nia tej sy tu acji i jak naj -
szyb sze go prze pro wa dze nia za bie gu.

Już na stęp ne go dnia kie row nic -
two kro to szyń skie go szpi ta la wy sto so -
wa ło od po wiedź na skar gę P. Ko ło -
dziej czy ka, oświad cza jąc, że prze wi -
dzia ny dla 73-lat ka za bieg za pla no wa -
no na ten wła śnie dzień, czy li
na czwar tek, 22 lip ca. – W od po wie -
dzi na zło żo ną skar gę in for mu je my,
że pa cjent przy ję ty zo stał do szpi ta la
w Kro to szy nie w dniu wczo raj szym,
zo stał za kwa li fi ko wa ny do za bie gu,
któ ry miał od być się wczo raj, jed nak
zmia nie uległ ter min za bie gu i jest za -
pla no wa ny dziś na godz. 12.00.
Z uwa gi na brak sta wien nic twa
dwóch ane ste zjo lo gów – jed na oso ba
zgło si ła nie dy spo zy cję cho ro bo wą,

dru ga nie do je cha ła na za pla no wa ny
dy żur ane ste zjo lo gicz ny – pra ca by ła
za bez pie czo na przez ane ste zjo lo gów
w or dy na cji i na dy żu rze. Zmie nio no
ter min za pla no wa nych za bie gów
z dnia wczo raj sze go na dziś. Prze pra -
sza my za za ist nia łą sy tu ację. In for mu -
je my jed no cze śnie, że ca ły ze spół ad -
mi ni stra cji oraz me dy ków pra cu je
nad po lep sze niem bie żą cej pra cy ca łej
or ga ni za cji. Nie ste ty z uwa gi na ob cią -
że nie ka dry me dycz nej, spo wo do wa -
ne dłu go trwa łym ob cią że niem i nie -
jed no krot nie he ro icz ną pra cą w cza sie
CO VID, część ka dry ko rzy sta wła śnie
z za pla no wa nych urlo pów, co mo że
spo wo do wać prze su nię cia w wy ko ny -
wa niu za bie gów, za co jesz cze raz
prze pra sza my. Zwra ca my rów nież
uwa gę, że mi mo naj szczer szych chę ci
nie za wsze uda je się w szpi ta lach prze -
pro wa dzić za bieg ope ra cyj ny te go sa -
me go dnia – za ko mu ni ko wa ła Be ata
Maj, dy rek tor ds. ad mi ni stra cyj no -fi -
nan so wych w SPZOZ Kro to szyn.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

SŁUŻBA ZDROWIA

Syn pacjenta złożył skargę, szpital przeprasza

 
 



22 lip ca na dzie dziń cu Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie od by -
ła się uro czy stość z oka zji Świę ta Po -
li cji. Tra dy cyj nie by ła to oka zja
do mia no wa nia gru py funk cjo na riu -
szy na wyż sze stop nie służ bo we. 

Przy po mnij my, że Świę to Po li cji

przy pa da 24 lip ca. Zo sta ło ono usta no -
wio ne przez Sejm RP w 1995 ro ku. Prócz
kro to szyń skich funk cjo na riu szy i pra cow -
ni ków po li cji w uro czy sto ści przy ko men -
dzie uczest ni czy li I za stęp ca ko men dan ta
wo je wódz kie go po li cji w Po zna -
niu – insp. Sła wo mir Pie kut, sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka, wi ce bur mistrz Ry szard

Czusz ke, ko men dan ci Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej i Stra ży Miej skiej.

Nie za bra kło oczy wi ście ży czeń
z oka zji świę ta oraz po dzię ko wań dla po li -
cjan tów za ich do tych cza so wą służ bę. Jak
co ro ku ogło szo no tak że awan se. Tym ra -
zem na wyż sze stop nie służ bo we mia no -
wa no 36 po li cjan tów. (AN KA)

Na Bieżąco4 WTOREK, 27 lipca 2021

W Ła giew ni kach (gmi na Ko by lin)
mia ło miej sce uro czy ste pod pi sa nie
umów na do fi nan so wa nia w ra -
mach XI edy cji kon kur su „Pięk nie je
wiel ko pol ska wieś”. Do pię ciu so -
łectw z trzech gmin po wia tu kro to -
szyń skie go tra fi łącz nie 189 469 zł.

Na spo tka nie przy by li wi ce mar -
sza łek wo je wódz twa wiel ko pol skie -
go – Krzysz tof Gra bow ski, rad na sej -
mi ku wo je wódz kie go – Jo an na Król
Trąb ka, a tak że wło da rze gmin, z te re -
nu któ rych so łec twa otrzy ma ły do fi -
nan so wa nie na re ali za cję zgło szo nych
pro jek tów. 

To już je de na sta edy cja kon kur su
w ra mach pro gra mu Wiel ko pol ska
Od no wa Wsi. – Wspól ny mi si ła mi
uchwa li li śmy pro gram Wiel ko pol ska
Od no wa Wsi, któ ry w na szym re gio -
nie bar dzo do brze się spraw dza i bę -

dzie kon ty nu owa ny co naj mniej
do 2030 ro ku. W tym ro ku zmie ni ły
się nie co za sa dy – do fi nan so wa nie
mo że wy nieść do 50 ty się cy zło tych,
a nie do 30 tys. zł. Do brze wie my, że
wszyst ko dro że je w na szym kra ju,
w związ ku z tym te środ ki rów nież

mu szą być więk sze. Na kon kurs
„Pięk nie je wiel ko pol ska wieś” prze -
zna czy li śmy 5,5 mi lio na zło tych.
Zło żo no po nad 280 wnio sków, z cze -
go 137 otrzy ma ło do fi nan so wa -
nie – mó wił Krzysz tof Gra bow ski. 

Środ ki na re ali za cję pro jek tów

tra fią do trzech gmin z po wia tu kro -
to szyń skie go – Zdu ny, Roz dra żew
i Ko by lin. Je śli cho dzi o pierw szą
z nich, to do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 29 500 zł otrzy ma ło so łec two
Basz ków na pro jekt „Cen trum ak -
tyw no ści lo kal nej – bu do wa bo iska
spor to we go w Basz ko wie”. Z ko lei
Cha chal ni przy zna no 30 000 zł
na bu do wę bo iska spor to wo -re kre -
acyj ne go. Wy ki (gmi na Roz dra żew)

zy ska ły 40 000 zł na pro jekt „Prze bu -
do wa świe tli cy w miej sco wo ści Wy ki,
czy li miej sce nie tyl ko na wy bry ki”.
W gmi nie Ko by lin do ta cję otrzy ma ły
dwa so łec twa – Za le sie Ma -
łe 44 603 zł na re ali za cję pro jek tu
„Dba my o na szą ‘Pe reł kę‘ i jej oto cze -
nie”, a Ła giew ni ki 45 366 zł na przed -
się wzię cie „Nie strasz na nam po go -
da – bu du je my wia ty na pla cu
przy świe tli cy”. (LE NA)

ŁAGIEWNIKI

Dofinansowania dla pięciu sołectw

UROCZYSTOŚĆ

Krotoszyńscy policjanci świętowali 
AWANSE
Awans przedterminowy na aspiranta sztabowego policji:

st. asp. Jarosław Kozupa
Na aspiranta sztabowego policji: st. asp. Iwona Karżewicz, st. asp. Dawid
Klarzyński, st. asp. Tomasz Kurzawa, st. asp. Maciej Maciejewski
Na starszego aspiranta policji: asp. Kamil Nagler, asp. Maciej Pawlik, 
asp. Teresa Walkowiak
Na aspiranta policji: mł. asp. Tomasz Kaczmarek, mł. asp. Krystian
Kunicki, mł. asp. Rafał Maćkowiak, mł. asp. Mariusz Przybył, mł. 
asp. Tomasz Zmyślony
Na młodszego aspiranta policji: sierż. szt. Piotr Fiołka, sierż. szt. Łukasz
Stanisławski, sierż. szt. Karol Jańczak
Na sierżanta sztabowego policji: st. sierż. Anna Białek, st. sierż. Marlena 
Kuczyńska, st. sierż. Kamila Panek, st. sierż. Martin Alcer, 
st. sierż. Norbert Brzoski, st. sierż. Marcin Czubak, st. sierż. Kamil Jencz, 
st. sierż. Kamil Kołodziej, st. sierż. Maciej Rogowicz
Na starszego sierżanta policji: sierż. Mateusz Wronecki
Na sierżanta policji: st. post. Mirosław Baszczak, st. post. Mikołaj Kaj, 
st. post. Mariusz Karżewicz, st. post. Karol Krzywda, 
st. post. Bartosz Pytlik, st. post. Karol Swora, st. post. Piotr Nowak
Na starszego posterunkowego policji: post. Jakub Klauza, 
post. Kamil Łasicki, post. Krystian Wrzesiński.
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Tak twier dzi Mar le na Ma ląg – mi ni -
ster ro dzi ny i po li ty ki spo łecz nej, któ -
ra w so bo tę od wie dzi ła Sul mie rzy ce.
W trak cie wi zy ty mó wi ła o pro po zy -
cjach rzą du w ra mach tzw. Pol skie -
go Ła du, zwra ca jąc uwa gę na po -
trze bę wspie ra nia ro dzin i opie ki
nad dzieć mi. Spo tka nie zor ga ni zo -
wa no w par ku przy Sul mie rzyc kim
Do mu Kul tu ry, gdzie przy go to wa no
„Mia stecz ko 500 plus” z atrak cja mi
dla dzie ci.

Mar le nę Ma ląg po wi tał Da riusz
Dę bic ki – bur mistrz Sul mie rzyc,
wspo mi na jąc wie le lat wspól nej zna -
jo mo ści i owoc nej współ pra cy. – Za -
wsze mo głem na tej pa ni po le gać, ni -
gdy mnie nie za wio dła. Dzię ku ję
za to, co do tej po ry zro bi ła dla mnie
i dla te go mia sta – po wie dział wło -
darz Sul mie rzyc.

Mi ni ster Ma ląg na brie fin gu pra -
so wym wy ja śni ła, że jej od wie dzi ny
w Sul mie rzy cach oraz in nych mia -
stach w Pol sce ma ją na ce lu przed sta -
wie nie miesz kań com za ło żeń Pol skie -
go Ła du. – Dla pol skie go rzą du ro dzi -
na jest w cen trum ży cia i uwa gi.
Od pię ciu lat re ali zo wa ne są pro gra -
my wspar cia fi nan so we go. Po -

nad 150 mi liar dów zło tych tra fi ło
do ro dzin z dzieć mi. Te raz przy go to -
wu je my ko lej ne moc ne wspar cie dla
go spo dar ki, dla roz wo ju na sze go pań -
stwa. To jest wła śnie Pol ski Ład.
Zwra ca my uwa gę mło dych lu dzi
na to, co jest po trzeb ne w za ło że niu
ro dzi ny z dzieć mi. Są to po li ty ka
miesz ka nio wa, sta bil na i bez piecz na
pra ca, łą czo na z ży ciem ro dzin nym,
do brze fi nan so wa na opie ka zdro wot -
na – tłu ma czy ła M. Ma ląg. 

W kwe stii po li ty ki miesz ka nio -
wej rząd pro po nu je gwa ran cje

na wkład wła sny do 100 ty się cy zło -
tych, z moż li wo ścią umo rze nia, je śli
uro dzi się dru gie lub ko lej ne dziec ko.
Ma ją być bu do wa ne miesz ka nia
w mniej szych miej sco wo ściach,
do 70 me trów kwa dra to wych bez ko -
niecz no ści uzy ska nia po zwo le nia. 

– Bę dzie my dą ży li do te go, aby
Po la cy pra co wa li na umo wach o pra -
cę. Chce my, że by jak naj szyb ciej by ła
ona na czas nie okre ślo ny. Wpro wa -
dze nie moż li wo ści ela stycz ne go cza -
su pra cy po zwo li na łą cze nie ży cia za -
wo do we go z ro dzin nym. Pol ski Ład
za kła da tak że pod wyż sze nie kwo ty
wol nej od po dat ku do 30 tys. zł.
Dzię ki ta kim in stru men tom sy tu acja
każ dej ro dzi ny bę dzie lep sza – prze -
ko ny wa ła sze fo wa re sor tu ro dzi ny
i po li ty ki spo łecz nej.

Mi ni ster wspo mnia ła tak że o roz -
bu do wie pro gra mu „Ma luch plus”
oraz o Ro dzin nym Ka pi ta le Opie kuń -
czym, da ją cym 500 zł ro dzi com dru -
gie go i ko lej ne go dziec ka mię dzy 12.
a 36. mie sią cem ży cia.

Po kon fe ren cji pra so wej M. Ma ląg
roz da wa ła dzie ciom drob ne upo min -
ki i po zo wa ła do zdjęć. Z Sul mie rzyc
uda ła się na na stęp ne spo tka nie, tym
ra zem do Lesz na.

(FE NIX)

SULMIERZYCE

Rodzina jest w centrum uwagi rządu
F

O
T.

 w
w

w
.k

o
b
yl

in
.p

l

ZALESIE MAŁE

Wykonawca zrezygnował,
znaleziono innego 

Na po cząt ku czerw ca pi sa li śmy, że
trwa ją pra ce zwią za ne z re no wa cją
sta wu w Za le siu Ma łym. Na to za da -
nie gmi na Ko by lin po zy ska ła do fi -
nan so wa nie z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich. Tym cza sem oka -
za ło się, iż do tych cza so wy wy ko naw -
ca zre zy gno wał z re ali za cji tej in we -
sty cji i od stą pił od umo wy.

– Nie ustan nie przy po mi na li śmy
wy ko naw cy, że by dzia łał, po nie waż
miał ter min re ali za cji in we sty cji
do koń ca czerw ca. Wi dzie li śmy, że
fir ma tyl ko wy pom po wa ła część wo -
dy, a ko par ka pra co wa ła za le d wie je -
den dzień. Za da nie jest dla nas bar -
dzo waż ne nie tyl ko ze wzglę du
na ko niecz ność wy ko na nia prac, ale
tak że dla te go, że po zy ska li śmy pie -
nią dze z Unii Eu ro pej skiej, z któ rych
trze ba się roz li czyć – tłu ma czy To -
masz Le siń ski, bur mistrz Ko by li na. 

Pod ko niec czerw ca fir ma na pi sa -
ła do ko by liń skie go sa mo rzą du, że od -
stę pu je od re ali za cji umo wy z po wo -
du kło po tów fi nan so wych. – Zmo bi -
li zo wa li śmy wła ści cie li, by zda li nam
plac bu do wy i na tych miast przy stą pi -
li śmy do po szu ki wań ko lej ne go wy -
ko naw cy – mó wi wło darz Ko by li na. 

Na szczę ście zna le zio no wy ko -
naw cę, któ ry zgo dził się prze jąć za da -
nie. Umo wę z nim pod pi sa no 21 lip -
ca. Wła dze gmi ny ma ją na dzie ję, że
tym ra zem obę dzie się bez kom pli ka -
cji i in we sty cja zo sta nie zre ali zo wa na
w wy zna czo nym ter mi nie, czy li
do koń ca wrze śnia. Jest to o ty le re al -
ne, iż ze stro ny wy ko naw cy pa dła de -
kla ra cja, że in we sty cja bę dzie za koń -
czo na jesz cze w sierp niu. 

War tość in we sty cji pod na zwą
„Po pra wa kra jo bra zu miej sco wo ści
po przez od no wie nie zbior ni ka wod -
ne go oraz wpro wa dze nie ele men -
tów edu ka cji i re kre acji dla miesz -
kań ców” to 116 405 zł, a do fi nan so -
wa nie z Eu ro pej skie go Fun du szu
Rol ne go na rzecz Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich wy nie sie 62 513 zł.
Za da nie to ma na ce lu po pra wę lo -
kal ne go kra jo bra zu i sto sun ków
wod nych, jak rów nież bez pie czeń -
stwa prze ciw po ża ro we go, a tak że
sze rze nie war to ści edu ka cyj nych
zwią za nych z fau ną i flo rą. Po zre ali -
zo wa niu in we sty cji zbior nik bę dzie
miał tak że cha rak ter re kre acyj ny.
W pla nach jest mon taż ła we czek
oraz ta blic in for mu ją cych o fau nie
i flo rze.

(AN KA)
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Wiel ko pol ski Ośro dek Do radz twa Rol -
ni cze go w Po zna niu za pra sza
do udzia łu w kon kur sie „In no wa cyj -
na wieś”. Ma on na ce lu pro mo cję
i wspie ra nie zna cze nia in no wa cyj nych
dzia łań, któ re są pro wa dzo ne przez
go spo dar stwa rol ne oraz przed się bior -
stwa dzia ła ją ce na wsiach. Na naj lep -
szych cze ka ją na gro dy fi nan so we.

W kon kur sie mo gą wziąć udział pro du -
cen ci rol ni wpi sa ni do ewi den cji pro wa dzo -
nej przez Agen cję Re struk tu ry za cji i Mo der -
ni za cji Rol nic twa, któ rzy są wła ści cie la mi
go spo darstw rol nych w Wiel ko pol sce. Po -
nad to do kon kur su mo gą zgła szać się tak że
przed się bior cy wpi sa ni do cen tral nej ewi -
den cji dzia łal no ści go spo dar czej, któ rzy pro -
wa dzą dzia łal ność na ob sza rach wiej skich
w wo je wódz twie wiel ko pol skim.

Zgło sze nia do kon kur su mu szą być in -
no wa cyj ne. Co to ozna cza? Za in no wa cję
mo że być uzna ne wpro wa dze nie do go spo -
dar stwa no we go lub znacz nie ulep szo ne go
roz wią za nia w od nie sie niu do pro duk tu,
pro ce su, mar ke tin gu lub or ga ni za cji. Trze -
ba jed nak pa mię tać, że isto tą in no wa cji jest
wdro że nie no wo ści do prak ty ki. Wdro że -
nie no we go pro duk tu (to wa ru lub usłu gi)
po le ga na za ofe ro wa niu go na ryn ku.
Wdro że nie no we go pro ce su, no wych me -
tod mar ke tin go wych lub no wej or ga ni za cji
po le ga na ich za sto so wa niu w bie żą cym
funk cjo no wa niu go spo dar stwa rol ne go lub
przed się bior stwa. 

In no wa cje moż na za pre zen to wać za -
rów no po przez fo to gra fie, jak i krót ki film
wraz z opi sem przed się wzię cia. Ter min
nad sy ła nia zgło szeń upły wa 31 sierp -
nia2021. Nanaj lep szych cze ka ją na gro dy fi -

nan so we. Zwy cięz ca otrzy ma 6 tys. zł,
za dru gie miej sce prze wi dzia no 5 tys. zł,
a trze cia lo ka ta pre mio wa na bę dzie na gro dą
wwy so ko ści2 tys. zł. Po nad to przy zna ne zo -
sta ną trzy wy róż nie nia o war to ści 2 tys. zł.

Co trze ba zro bić, że by wziąć udział
w kon kur sie? Na le ży za po znać się w re gu la -
mi nem, wy peł nić kar tę zgło sze nio wą i prze -
słać ją wraz z wy ma ga ny mi za łącz ni ka mi
na ad res: Wiel ko pol ski Ośro dek Do radz twa
Rol ni cze go w Po zna niu, ul. Sie radz -
ka 29, 60-163 Po znań.

Od po wie dzi na do dat ko we py ta nia
udzie la ją pra cow ni cy Dzia łu Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich WODR w Po zna niu
(tel. 61 863 04 18, e -ma il: wrow@wodr.po -
znan.pl.). Re gu la min kon kur su oraz kar ta
zgło sze nio wa do stęp ne są nastro nie in ter ne -
to wej WODR w Po zna niu.

(RED)

INNOWACYJNA WIEŚ

Konkurs dla rolników 
i przedsiębiorców z Wielkopolski

W Ła giew ni kach (gmi na Ko by -
lin) do szło do pod pi sa nia umów do -
ty czą cych do fi nan so wa nia na bu do -
wę lub prze bu do wę dróg grun to -
wych. Wspar cie otrzy ma ły gmi ny
Ko by lin, Zdu ny i Kro to szyn. 

Pod pi sa nie umów od by ło się rów -
no cze śnie z prze ka za niem do fi nan so -

wań w XI edy cji kon kur su „Pięk nie je
Wiel ko pol ska Wieś” w ra mach pro -
gra mu Wiel ko pol ska Od no wa Wsi. 

Do dat ko we środ ki fi nan so we
na prze bu do wę lub bu do wę dróg do -
jaz do wych do grun tów rol nych przy -
zna no w ra mach Pro gra mu Ochro ny
Grun tów Rol nych. Łącz na kwo ta do fi -
nan so wa nia wy nio sła 794 500 zł.

Wszyst kie gmi ny otrzy ma ły
po 113 500 zł. Oprócz sa mo rzą dów
Ko by lin, Zdu ny i Kro to szyn umo wy
z wi ce mar szał kiem wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go, Krzysz to fem Gra bow -
skim, pod pi sa li wło da rze gmin Miej ska
Gór ka, Ra wicz, Pa ko sław i Po go rze la. 

– W ma ju otrzy ma li -
śmy 110 250 zł, któ re prze zna czy my
na ul. Tu li pa no wą i ul. Czer wo na Ró -
ża. Te raz ta kwo ta 113 500 zł po mo -
że nam utwar dzić ul. Po lną. Ser decz -
nie dzię ku ję pa nu mar szał ko wi
za wspar cie, bo wiem te pie nią dze
znacz nie wspar ły nasz gmin ny bu -
dżet – po wie dział To masz Le siń ski,
bur mistrz Ko by li na.

Po dzię ko wa nia w stro nę wi ce -
mar szał ka Gra bow skie go skie ro wa ła
rów nież rad na Sej mi ku Wo je wódz -
kie go Wiel ko pol skie go – Jo an na
Król -Trąb ka, któ ra za zna czy ła, iż po -
dział te go ty pu środ ków jest bar dzo
du ży, gdyż po trzeb jest znacz nie wię -
cej niż moż li wo ści fi nan so wa nia. 

(LE NA)

POWIAT

Dotacje na drogi gruntowe
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26 lip ca roz po czął się re mont prze -
jaz du ko le jo we go na li nii Łódź Ka li -
ska -Tu pli ce w cią gu uli cy Rasz kow -
skiej w Kro to szy nie. In we sty cję re -
ali zu je PKP Pol skie Li nie Ko le jo -
we S.A. Za kład Li nii Ko le jo wych
w Ostro wie Wlkp. 

Re mont prze jaz du ko le jo we go ma
za koń czyć się do 28 sierp nia. W cza sie
prac mo der ni za cyj nych prze jazd bę dzie
za mknię ty, a ob jazd wy zna czo no uli ca -
mi Wi śnio wą i Spar tań ską w Kro to szy -
nie, da lej przez Du rzyn i Tom ni ce,
do Ko bier na. Po wia to wy Za rząd Dróg,
w imie niu wy ko naw cy, ser decz nie prze -
pra sza za po wsta łe utrud nie nia. 

(AN KA)

KROTOSZYN

Uwaga – remont przejazdu kolejowego!

W Par ku im. Woj ska Pol skie go
w Kro to szy nie trwa prze bu do wa
ścież ki na od cin ku od ron da Wła dy -
sła wa Kę dzier skie go do uli cy Pia -
stow skiej. 

Z użyt ko wa nia wy łą czo na jest ta
część par ku, w któ rej re ali zo wa ne są pra ce
bu dow la ne. Ścież ka ma być go to wa wraz
z koń cem lip ca. 

(AN KA)

KROTOSZYN

Przebudowa ścieżki w parku
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Da riusz Ro zum po now nie zo stał wy -
bra ny na pre zy den ta Eu ro pej skiej Fe -
de ra cji Su mo. Kro to szyń ski dzia łacz
bę dzie kie ro wał tą or ga ni za cją przez
naj bliż sze 5 lat.

Po now ny wy bór na fo tel pre zy den ta
fe de ra cji bez wąt pie nia jest do wo dem za -
ufa nia, ja kim w krę gach eu ro pej skie go su -
mo da rzo ny jest D. Ro zum. War to przy -
po mnieć, iż jest on rów nież pre ze sem Pol -
skie go Związ ku Su mo.

(AN KA)

SPORT

Dariusz Rozum nadal szefem federacji

W so bo tę w kro to szyń skim par ku
sta nął... pta si bu fet. To pierw sze te -
go ty pu urzą dze nie w Wiel ko pol sce. 

Au to mat w ła twy spo sób wy da je
zdro wą kar mę dla pta ków wod nych (ziar -
na, drob no kro jo ne wa rzy wa). Urzą dze -
nie ma na ce lu wpro wa dze nie pra wi dło -
wych na wy ków w spo łe czeń stwie na te -
mat do kar mia nia ptac twa, tj. czym wol no
kar mić, a czym nie. Pa mię taj my, że by nie
do kar miać pta ków pie czy wem!

(AN KA)

KROTOSZYN

Ptasi bufet 
w parku
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BIBLIOTEKA

Czytanie dzieciom 
- sposób na dobre wakacje

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej im. Ar ka de go Fie dle ra od by ło
się spo tka nie „Ca ła Pol ska czy ta
dzie ciom – VIP -y czy ta ją” w ra mach
pro jek tu „Bi blio tecz ny spo sób
na do bre wa ka cje”. W wy da rze niu
wzię li udział ma li miesz kań cy gmi -
ny oraz se nio rzy z Uni wer sy te tu Trze -
cie go Wie ku.

W bi blio te ce go ści li Ma rio la Ko czo -
row ska – na czel nik Wy dzia łu Pro mo cji
i Współ pra cy w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie, Mo ni ka Waw rzy -
niak – pe da gog oraz lo go pe da w Śro do wi -
sko wym Do mu Sa mo po mo cy, Jo lan ta
Bor ska – wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia

na Rzecz Dzie ci i Osób Nie peł no spraw -
nych, Jan Paw lik – spo łecz nik, re gio na li -
sta, przy ja ciel bi blio te ki, Mi ro sła wa Mar -
ci niak – czy tel nicz ka oraz sym pa tycz ka
książ ni cy. 

Dzie ci wy słu cha ły utwo rów Ja -
na Brze chwy i chęt nie od po wia da ły na za -
da wa ne py ta nia. W dru giej czę ści za jęć
uczest ni cy wy ko ny wa li pra ce pla stycz ne
na te mat swo jej ulu bio nej książ ki. Na stęp -
nie przy szedł czas na gry i za ba wy ru cho -
we oraz in te gra cyj ne. 

Spo tka nie zor ga ni zo wa no w ra mach
pro jek tu do fi nan so wa ne go ze środ ków
Mi ni ster stwa Kul tu ry, Dzie dzic twa Na ro -
do we go i Spor tu, po cho dzą cych z Fun du -
szu Pro mo cji Kul tu ry. (AN KA)

Z oka zji przy pa da ją cej we wrze -
śniu 75. rocz ni cy utwo rze nia Kro to -
szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
oraz 35. rocz ni cy nada nia jej imie nia
Ar ka de go Fie dle ra na ścia nie tej in sty -
tu cji po wstał pięk ny, oka za ły mu ral. 

Gra fi kę przed sta wia ją cą Ar ka de go
Fie dle ra, słyn ne go po dróż ni ka i li te ra ta,
wy ko nał kro to szyń ski ar ty sta – Łu kasz
Gro bel ny, któ ry jest au to rem wie lu mu ra -
li, w tym dwóch znaj du ją cych się na te re -
nie na sze go mia sta. Dzie ło na mu rze bi -
blio te ki przed sta wia A. Fie dle ra w to wa -
rzy stwie le mu ra. 

Sym bo licz ne od sło nię cie mu ra lu
mia ło miej sce 19 lip ca. Przy oka zji Ewa
Bu kow ska, dy rek tor KBP, przy to czy ła naj -
waż niej sze fak ty z ży cia Fie dle ra. Przy po -
mnia ła rów nież oko licz no ści wy bo ru po -
dróż ni ka na pa tro na bi blio te ki. W spo tka -
niu wzię li udział wi ce bur mistrz Ry szard
Czusz ke, przed sta wi cie le ro dzi ny pa tro -
na – syn Ra do sław Fie dler i wnuk Ar ka dy

Pa weł Fie dler, naj młod szy w czy tel nik kro -
to szyń skiej bi blio te ki – Woj ciech Pa szek,
a tak że czy tel ni cy i sym pa ty cy książ ni cy.
Dy rek tor KBP wrę czy ła Mar cie Krzy ka le,
bi blio te kar ce Od dzia łu dla Dzie ci i Mło -
dzie ży, dwie ma skot ki -le mu ry, któ re bę dą
to wa rzy szyć naj młod szym czy tel ni kom. 

Po tem od by ło się spotkanie z A. P.
Fie dle rem za ty tu ło wa ne „Elek trycz nym
au tem przez Afry kę”. Po dróż nik opo -
wie dział o swo ich przy go dach z wy pra -
wy, pod czas któ rej prze mie rzał busz,
afry kań skie wio ski czy za tło czo ne mia -
sta elek trycz nym sa mo cho dem. Kom -
plet ny opis wy pra wy moż na zna leźć
w książ ce „Pod prąd. Elek trycz nym au -
tem przez Afry kę”, któ ra znaj du je się
kro to szyń skiej czy tel ni. Spo tka nie by ło
też oka zją do pro mo cji Mu zeum – Pra -
cow ni Li te rac kiej Ar ka de go Fie dle ra,
któ re znaj du je się w Pusz czy ko wie. 

Wy da rze nie pod ha słem „Pik nik
z pa tro nem”, w ra mach pro jek tu „Miesz
(k) amy na skwe rze D -O -M”, do fi nan so -
wa no ze środ ków Pro gra mu „Lo kal ne
part ner stwa PAFW” Pol sko -Ame ry kań -
skiej Fun da cji Wol no ści, re ali zo wa ne go
przez Aka de mię Roz wo ju Fi lan tro pii
w Pol sce. 

(LE NA)

BIBLIOTEKA

Wielki mural z Arkadym Fiedlerem
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23 lip ca po kil ku la tach prze rwy
w Kro to szy nie od był się Tar get One
Fe sti val. DJ -e, któ rzy za pre zen to wa li
się na sce nie, przy cią gnę li set ki słu -
cha czy. 

Po kil ku let niej prze rwie Tar get One
Fe sti val po wró cił do Kro to szy na. W tym
ro ku im pre za by ła wpraw dzie jed no -
dnio wa, ale trwa ła do ra na. Zmie ni ło się
tak że miej sce wy da rze nia, bo wiem zor -
ga ni zo wa no je na kro to szyń skim pla cu
tar go wym. Na sce nie po ja wi ło się kil ku
DJ -ów, do brze zna nych mi ło śni kom mu -
zy ki klu bo wej. Z każ dą go dzi ną na miej -
scu im pre zy po ja wia ło się co raz wię cej
pu blicz no ści, któ ra od da wa ła się do brej
za ba wie. 

Na sce nie za pre zen to wa li się STA -
WEK, Hu her ko, Ro obs, DJ Wa is, a tak że
Ta ito, je den z naj lep szych pro du cen tów

w na szym kra ju, któ ry mu zycz ną przy go -
dę roz po czął w wie ku 15 lat. Na stęp nie
przy szedł czas na DNF, któ ry za grał też
kil ka utwo rów z I. GOT. U, by póź niej
ustą pić mu miej sca na sce nie. Kro to szyń -
skiej pu blicz no ści za pre zen to wał się rów -
nież Sky tech, naj czę ściej słu cha ny na Spo -
ti fy pro du cent mu zycz ny, któ ry od no si
suk ce sy za rów no na pol skim, jak i za gra -
nicz nym ryn ku mu zycz nym. By li też
Adam De Gre at, któ ry go ści na fe sti wa lo -
wej i klu bo wej sce nie nie prze rwa nie
od 1997 ro ku, jak rów nież DJ Qu iz, któ -
re go po cząt ki ka rie ry się ga ją tak że lat 90.
Ja ko ostat ni mi ło śni ków mu zy ki klu bo -
wej do za ba wy po rwał DJ Kre cik, zna ny

m. in. ze słyn ne go klu bu PRO TEC TOR.
Za ba wa trwa ła do bia łe go ra na. Or ga ni za -

to rzy za dba li o wy so ki po ziom ar ty stów
oraz wie le atrak cji. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Piątkowa zabawa w klubowych rytmach
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Po peł nym wy zwań ro ku zdal nej na -
uki pod opiecz ni or ga ni za cji spo łecz -
nych z wo je wódz twa wiel ko pol skie go
ko rzy sta ją z atrak cji ko lej nej edy cji
wa ka cyj nej ak cji PEP CO lan dia. Jej
uczest ni cy, tak że z Kro to szy na, mo gą
re ali zo wać swo je pa sje, roz wi jać
zdol no ści oraz bu do wać re la cje z ró -
wie śni ka mi m. in. po przez wspól ną
za ba wę, ak tyw ność fi zycz ną, warsz -
ta to wą i pro spo łecz ną. Wspar cie uzy -
ska ło m. in. kro to szyń skie Sto wa rzy -
sze nie na Rzecz Prze ciw dzia ła nia
Uza leż nie niom i Roz wo ju Psy chicz -
ne go Dzie ci i Mło dzie ży „Szan sa”.

PEP CO lan dia to pro gram gran to -
wy ma ją cej swo ją cen tra lę w Po zna -
niu sie ci skle pów PEP CO. W je go ra -
mach pra cow ni cy zgła sza ją wy bra ne
przez sie bie or ga ni za cje spo łecz ne
i po ma ga ją im po zy skać do fi nan so wa -
nie na re ali za cję pro jek tów de dy ko -
wa nych dzie ciom. W czwar tej edy cji
PEP CO lan dii wspar ciem ob ję tych
zo sta nie w te wa ka cje 66 or ga ni za cji
po za rzą do wych, w tym aż dzie więć
z wo je wódz twa wiel ko pol skie go. Pro -
jek ty, któ re uzy ska ły do fi nan so wa nie,
za pew nią naj młod szym udział w róż -
ne go ro dza ju za ję ciach kre atyw nych,

spor to wych, warsz ta tach, wy ciecz -
kach, a tak że po zwo lą na za kup sprzę -
tu spor to we go i sen so rycz ne go.

Wspar cie uzy ska ło m. in. Sto wa -
rzy sze nie na Rzecz Prze ciw dzia ła nia
Uza leż nie niom i Roz wo ju Psy chicz ne -
go Dzie ci i Mło dzie ży „Szan sa” z Kro -
to szy na, któ re zor ga ni zu je dla swo ich
pod opiecz nych z trud nych śro do wisk
za ję cia wa ka cyj ne m. in. z ar te te ra pii
czy tań ca in te gra cyj ne go. Bę dą tak że
wy pra wy ro we ro we, pie sze wę drów ki,
ogni sko i dwie wy ciecz ki. Po zwo li to

dzie ciom od re ago wać emo cje i na pię -
cia zwią za ne z cza sem za mknię cia spo -
wo do wa nym pan de mią. Do dat ko wo
pod opiecz ni Sto wa rzy sze nia „Szan sa”
bę dą roz wi jać umie jęt no ści ta kie jak
współ pra ca w gru pie oraz ra dze nie so -
bie ze stre sem.

Dla PEP CO to dzie ci oraz ich roz -
wój, edu ka cja i wy rów ny wa nie szans
ży cio wych są prio ry te tem w dzia ła -
niach pro spo łecz nych. – PEP CO lan -
dia jest ini cja ty wą, w któ rej od da je my
głos na szym pra cow ni kom – to oni

zgła sza ją or ga ni za cje i pro jek ty, któ re
chcie li by wes przeć. Dzię ki te mu za an -
ga żo wa niu, wy czu le niu na to, co się
dzie je w ich naj bliż szej oko li cy, gdzie
miesz ka ją i pra cu ją, mo że my wspie rać
lo kal ne spo łecz no ści w re ali za cji ini cja -
tyw, któ re re al nie i naj traf niej od po -
wia da ją na po trze by dzie ci – stwier -
dza Ka ro li na Kot kow ska, ko or dy na tor -
ka pro jek tu PEP CO lan dia. 

Pro gram PEP CO lan dia skon -
stru owa ny jest w spo sób, któ ry da je
du żą spraw czość pra cow ni kom sie ci

i umoż li wia za spo ko je nie po trzeb
ich lo kal nych spo łecz no ści. W wo je -
wódz twie wiel ko pol skim pra cow ni -
cy PEP CO wspar li dzie więć or ga ni -
za cji spo łecz nych w re ali za cji róż no -
rod nych po my słów, z któ rych w te
wa ka cje sko rzy sta łącz nie kil ka set
dzie ci. 

– Je ste śmy mło dym sto wa rzy sze -
niem, któ re dzię ki PEP CO lan dii mo -
gło zre ali zo wać pro jekt gry te re no wej
dla dzie ci i ro dzin z gmi ny Lu basz. Po -
zy ska ne fun du sze otwo rzy ły nam
dro gę do pod ję cia pierw szych dzia łań
na rzecz lo kal nej spo łecz no ści, da jąc
nam si łę i mo ty wa cję do dal szej pra cy.
Je ste śmy wdzięcz ni pra cow ni kom
PEP CO za wspar cie me ry to rycz ne
i fi nan so we” – oznaj mia Ka ro li na
Czu ba ła, wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia
„Bar wy Po ko leń”, któ re zor ga ni zo wa -
ło grę te re no wą „Ta jem ni czy Lu basz”.

W wo je wódz twie wiel ko pol skim
więk szość or ga ni za cji, któ re uzy ska ły
do fi nan so wa nie, re ali zo wać bę dzie
pro jek ty pro mu ją ce ruch oraz ak tyw -
ność fi zycz ną. Wspól nym mia now ni -
kiem wie lu wspar tych przez PEP CO
pro jek tów jest in te gra cja spo łecz na,
bu do wa nie re la cji nad szarp nię tych
przez czas za mknię cia spo wo do wa -
ne go pan de mią, a tak że wy rów ny wa -
nie szans i za pew nia nie roz wo ju
i edu ka cji dzie ciom i mło dzie ży. 

OPRAC. (AN KA)

PEPCOlandia 

Tysiące dziecięcych uśmiechów przez całe wakacje
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W mi nio ny week end na te re nie Ro -
dzin nych Ogród ków Dział ko wych
„Przy szłość” w Sul mie rzy cach od był
się pik nik ro dzin ny. Przy pięk nej po -
go dzie miesz kań cy ba wi li się do bia -
łe go ra na. Dla dzie ci or ga ni za to rzy
przy go to wa li mnó stwo atrak cji.

Tra dy cyj nie na pik ni ku zor ga ni -
zo wa no lo te rię fan to wą, któ ra cie szy -
ła się wiel kim za in te re so wa niem ze
wzglę du na sze reg bar dzo cie ka wych
na gród, ta kich jak hu laj no ga elek -
trycz na, dron, 50-ca lo wy te le wi zor,
ko siar ka spa li no wa, grill ga zo wy czy
sprzęt AGD. Na dzie ci cze ka ło wie le

atrak cji – dmu cha na zjeż dżal nia, za -
mek, ma lo wa nie twa rzy i za ba wa z al -

pa ka mi – zwie rzę ta mi po cho dzą cy -
mi z Ame ry ki Po łu dnio wej. Sto isko
na pik ni ku mia ła rów nież Ka ta rzy na
Geo r giou – wro cław ska pi sar ka i po -
et ka, człon ki ni Związ ku Li te ra tów
Pol skich. Jej warsz ta ty li te rac ko -pla -
stycz ne, zwłasz cza dla dzie ci, są ce -
nio ne w wie lu bi blio te kach pu blicz -
nych. Udzie la rów nież po rad w kwe -
stii zio ło lecz nic twa.

Pod czas ofi cjal ne go otwar cia im -
pre zy Ka mil Ło pu szyń ski, pre zes Za -
rzą du Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych „Przy szłość”, po dzię ko wał
wszyst kim uczest ni kom za tak licz ne
przy by cie. – To pierw sza tak du ża im -

pre za po pan de mii. Mam na dzie ję, że
po że gna my się do pie ro o świ cie. Ży -
czę pań stwu do brze spę dzo ne go cza -
su wśród przy ja ciół i zna jo mych.
Chciał bym rów nież ser decz nie po -
dzię ko wać pa nu Krzysz to fo wi Gra -
bow skie mu, wi ce mar szał ko wi Sej mi -
ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go.
Rów no rok te mu, w to wa rzy stwie
bur mi strza, rad nej Jo an ny Król -Trąb -

ki i wi ce prze wod ni czą cej Ire ny Rę ko -
sie wicz, pod pi sa li śmy umo wę na do -
ta cję na mo der ni za cję na sze go ogro du
dział ko we go. By ła to kwo ta ok. 17 ty -
się cy zło tych, jed na z naj więk szych
w wo je wódz twie – mó wił pre zes sul -
mie rzyc kich ogro dów dział ko wych.
O go dzi nie 21.00 roz po czę ła się za ba -
wa ta necz na. Wszy scy ba wi li się zna -
ko mi cie. (FE NIX)

SULMIERZYCE

Zabawa do białego rana

Kro to szyń scy po li cjan ci przy łą cza ją
się do ape lu wiel ko pol skiej po li cji,
do ty czą ce go do kład ne go we ry fi ko -
wa nia osób, któ re ma my za miar
wpu ścić do do mu. W ostat nim cza -
sie od no to wu je się ko lej ne prze stęp -
stwa, któ rych spraw cy pod szy wa ją
się pod róż ne oso by. 

Wa ka cje to nie ste ty okres wzmo żo -
nych dzia łań prze stęp czych zło dziei
i oszu stów. W ostat nim cza sie w na szym
re gio nie mia ło miej sce kil ka zda rzeń
zwią za nych z kra dzie żą go tów ki, bi żu te -
rii, jak i in nych war to ścio wych przed -
mio tów, bez po śred nio z miej sca za -
miesz ka nia osób po krzyw dzo nych.
Oszu ści wy ko rzy sta li kla sycz ną me to dę

i pod szy wa li się pod pra cow ni ków po go -
to wia wo do cią go we go. 

Spo sób te go ty pu dzia ła nia jest bar -
dzo pro sty. Po le ga na rze ko mym usu nię -
ciu uster ki, jed nak że ce lem oszu stów są
pie nią dze i wszel kie dro go cen ne przed -
mio ty znaj du ją ce się w miesz ka niu. Zło -
dzie je mo gą w trak cie uda wa nia na pra wy
po pro sić nas o po moc, któ ra po le ga ła bę -
dzie na wy ko na niu ja kiejś czyn no ści w in -
nym po miesz cze niu. W cza sie na szej nie -
obec no ści oszust ma moż li wość zaj rze nia
w naj bar dziej praw do po dob ne miej sca
prze cho wy wa nia dro go cen nych rze czy.
Prze stęp cy nie po trze bu ją na to du żo cza -
su, gdyż dzia ła ją we dle wy pra co wa ne go
sche ma tu, a miej sca, w któ rych prze cho -
wu je się pie nią dze i in ne war to ścio we

przed mio ty, z re gu ły się po wta rza ją.
Wpra wie ni oszu ści po tra fią spraw dzić
róż ne za ka mar ki w bar dzo krót kim cza -
sie, pro wa dząc z na mi jed no cze śnie roz -
mo wę i wy da jąc po le ce nia. Czę sto nie po -
zo sta wia ją po so bie śla dów, przez co oso -
by po krzyw dzo ne od kry wa ją po peł nio ne
prze stęp stwo na wet po kil ku ty go dniach
od zda rze nia. 

Oszu ści pod szy wa ją się pod róż ne
oso by, rze ko mo re pre zen tu ją ce ja kieś in -
sty tu cje. Po win ni śmy więc być przy go to -
wa ni na wie le wa rian tów. Naj waż niej sze
jest to, aby do kład nie spraw dzić, ko go za -
mie rza my wpu ścić do do mu. W przy pad -
ku osób po da ją cych się za przed sta wi cie li
in sty tu cji, któ re zja wi ły się w na szym
miesz ka niu z po wo du awa rii, upew nij my
się, czy rze czy wi ście coś się ze psu ło. Je śli
je ste śmy w do mu sa mi – po pro śmy o po -
moc są sia da, któ ry bę dzie wspar ciem
w do kład nym przy glą da niu się ta kie mu
„fa chow co wi”. 

Gdy zo rien tu je my się, że ma my
do czy nie nia z oszu stem, na le ży pa mię -
tać, że to nie pie nią dze, a zdro wie i ży cie
są naj waż niej sze. Prze stęp cy to oso by bez -
względ ne i po zba wio ne skru pu łów. Funk -
cjo na riu sze po li cji przy po mi na ją, iż je śli
pad nie my ofia rą ta kiej sy tu acji, to naj lep -
szym roz wią za niem bę dzie jak naj szyb sze
po łą cze nie się z nu me rem alar mo wym,
opusz cze nie miesz ka nia i gło śne wo ła nie
o po moc.

OPRAC. (LE NA)

Z POLICJI

Przestępcy nie mają wakacji!
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Od 12 do 17 lip ca w koź miń skiej bi -
blio te ce od by wa ły się wa ka cyj ne spo -
tka nia pod ha słem „Je stem wol -
ny – na ło gom dzię ku ję”. Dzie ci uczest -
ni czy ły w za ję ciach pro fi lak tycz nych,
spę dza jąc przy tym mi ło czas.

Pro jekt zo stał do fi nan so wa ny z bu -
dże tu gmi ny Koź min Wlkp. Dzie ci bio -
rą ce w nim udział przez ca ły ty dzień

uczest ni czy ły w za ję ciach o te ma ty ce
pro fi lak tycz nej. Pierw sze go dnia oma -
wia no ro dza je uza leż nień, dru gi po świę -
co ny był al ter na tyw nym for mom spę dza -
nia wol ne go cza su, a na stęp ne go zgłę bia -
no wie dzę na te mat bi blio te ra pii. Uczest -
ni cy spo tkań wzię li udział rów nież
w kon kur sie pla stycz nym „Nie pi ję, nie
bio rę, nie pa lę”. 

Ale za ję cia teo re tycz ne to nie wszyst -
ko. Dzie ci spę dza ły też ak tyw nie czas
na pla cu za baw, zwie dza ły park oraz gra ły
w roz ma ite gry. Ostat nie go dnia przy -
szedł czas na pod su mo wa nie pro jek tu.
Uczest ni cy mie li moż li wość spraw dze nia
swo jej wie dzy z za kre su te ma tów, któ re
wcze śniej z ni mi omó wio no. Roz ma wia -

no tak że o pla ka tach kon kur so wych,
a na ko niec wrę czo no na gro dy wy róż nio -
nym oso bom. 

W so bo tę zor ga ni zo wa no warsz ta ty
bęb niar skie, któ re po pro wa dził te ra peu -
ta i mu zyk – Jan Pu dłow ski. Wcze śniej
dzie ci po roz ma wia ły z nim o uza leż nie -
niach i ich kon se kwen cjach. J. Pu dłow -
ski jest też wy cho waw cą, pra cu je z mło -
dzie żą zma ga ją cą się z pro ble ma mi zwią -
za ny mi z uza leż nie nia mi w Mło dzie żo -
wym Ośrod ku So cjo te ra pii we Wro cła -
wiu. Wszy scy uczest ni cy pro jek tu otrzy -
ma li kub ki z na pi sem „Je stem wol -
ny – na ło gom dzię ku ję” oraz z lo go bi -
blio te ki. 

(LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Wolni 
od nałogów

W mi nio ny week end w Sie dl cach od -
by wa ły się Mi strzo stwa Eu ro py Mło -
dzi ków, Ka de tów i Ju nio rów w Su -
mo. Za wod ni cy z klu bów z po wia tu
kro to szyń skie go jak zwy kle spi sa li
się re we la cyj nie.

Dory wa li za cji oty tu ły mi strzów Sta re go
Kon ty nen tu sta nę ło 340 za wod ni ków i za -
wod ni czek, re pre zen tu ją cych 14 kra jów.
Wka drze Pol ski zna leź li się oczy wi ście przed -
sta wi cie le UKS Sam son Ko by lin oraz To wa -
rzy stwa Atle tycz ne go Ro zum Kro to szyn. 

Kro to szy nia nie wy wal czy li sześć me -
da li w zma ga niach in dy wi du al nych.
Wśród ju nio rek świet nie za pre zen to wa ła
się Zu zan na Kry stek, zwy cię ża jąc za rów -
no w ka te go rii +75 kg, jak i w open. Zło ty
krą żek zdo by ła rów nież Le na An drze jak
w kat. 70 kg. Na trze ciej lo ka cie po śród ju -
nio rów upla so wał się Mi ko łaj Mro wiń ski

(kat. 80 kg). W ry wa li za cji ka de tów zna -
ko mi cie po ra dził so bie Pa tryk Sta niek,
któ ry był nie po ko na ny w kat. +95 kg.
W gro nie mło dzi ków brą zo wy me dal wy -
wal czył Fi lip Urba niak (kat. 50 kg). Po -

nad to ze spół ju nio rek, w skła dzie któ re go
zna la zła się Zu zan na Kry stek, sta nął
na naj wyż szym stop niu po dium. 

Re pre zen tan ci UKS Sam son Ko by -
lin zdo by li czte ry krąż ki. W kat. 55 kg ju -

nio rów trze cie miej sce za jął Da wid Lesk.
W gru pie mło dzi ków w kat. 60 kg bez -
kon ku ren cyj ny oka zał się An to ni Gren -
da. Z ko lei An to ni Cze ba tu ra zgar nął sre -
bro w kat. 50 kg. W zma ga niach dru ży -

no wych na naj niż szym stop niu po dium
sta nął ze spół z Ka mi lą Ko niecz ną. Za -
wod nicz ka Sam so na wy gra ła wszyst kie
swo je wal ki. 

(LE NA)

SUMO

Młody narybek z medalami mistrzostw Europy 
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Ostat nim me czem w mi nio nym se -
zo nie pił ka rze Pia sta Ko by lin po że -
gna li się z tre ne rem Ja ro sła wem
Plo tą. W zbli ża ją cym się se zo nie ko -
by liń ski ze spół po pro wa dzi no wy
szko le nio wiec.

Wła dze Pia sta po in for mo wa ły, iż no -
wym tre ne rem dru ży ny se nio rów zo -
stał 39-let ni Krzysz tof Ma tu szak. Bę dzie

on jed no cze śnie gra czem ze spo łu na po zy -
cji de fen syw ne go po moc ni ka. K. Ma tu -
szak w swo jej pił kar skiej ka rie rze re pre -
zen to wał Astrę Kro to szyn, Cen trę Ostrów
Wlkp., KS Ra szyn, Bia łe go Or ła Koź min
Wlkp. oraz Ja ro tę Ja ro cin. War to wspo -
mnieć, iż no wy tre ner Pia sta grał w je go
bar wach w se zo nie 2011/2012, gdy ko by -
li nia nie ry wa li zo wa li w III li dze ku jaw sko -
-po mor sko -wiel ko pol skiej. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Piast ma nowego trenera

W dniach 15-18 lip ca na 50-me tro -
wym ba se nie Asto ria w Byd gosz czy
prze pro wa dzo no Let nie Mi strzo stwa
Pol ski Ju nio rów 17-18 lat w Pły wa -
niu. W gro nie star tu ją cych zna la zła
się Ju lia Bie law na z KS Kro tosz. 

W szran ki sta nę li naj lep si pły wa cy z ca -
łe go kra ju w tej ka te go rii wie ko wej, z me da -
li sta mi mi strzostw Eu ro py z Rzy mu na cze -
le – Ksa we rym Ma siu kiem, Mi cha łem
Chmie lew skim i Fi li pem Ko siń skim. 

Ju lia Bie law na naj le piej spi sa ła się
w wy ści gu na 50 me trów sty lem kla sycz -
nym, zaj mu jąc 24. miej sce i usta na wia jąc
ży cio wy re kord – 35,65. Po nad to pły -

wacz ka KS Kro tosz by ła 28. na 100 m sty -
lem kla sycz nym (1: 21,54) i 31. na 200 m
sty lem kla sycz nym (3: 12,93). Z ko lei

na 50 m sty lem mo tyl ko wym (35,45)
upla so wa ła się na 59. lo ka cie.

(AN KA)

PŁYWANIE

Julia na mistrzostwach Polski juniorów

Od 5 czerw ca do 18 lip ca trwa ły roz -
gryw ki w ra mach In dy wi du al nych
Mi strzostw Gmi ny Ko by lin w Te ni sie
Ziem nym. Zwy cięz cą zo stał Da riusz
Szy mań ski.

W ry wa li za cji wzię ło udział dwu na -
stu za wod ni ków. W me czu o trze cie miej -
sce zmie rzy li się Mi ro sław Grze siak i Ra -
fał Frąc ko wiak. Dru gi z wy mie nio nych
wy grał 2: 1 (4: 6, 6: 4, 6: 4). W fi na ło wym

po je dyn ku spo tka li się Da riusz Szy mań -
ski i Ry szard Bru der. D. Szy mań ski nie dał
szans ry wa lo wi, zwy cię ża jąc pew nie
w dwóch par tiach 6: 2, 6: 0. 

Pa miąt ko wy pu char dla zwy cięz cy
oraz sta tu et ki i na gro dy rze czo we dla naj -
lep szej czwór ki za wod ni ków wrę czył bur -
mistrz To masz Le siń ski. (LE NA)

TENIS ZIEMNY

Zmagania 
tenisistów 
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KITESURFING 

Julia Damasiewicz
mistrzynią świata!

We wło skiej Giz ze rii od by ły się Mi -
strzo stwa Świa ta Ju nio rów w Ki te -
sur fin gu. W kon ku ren cji for mu la ki te
fo il mi strzow ski ty tuł wy wal czy ła Ju -
lia Da ma sie wicz!

Po cho dzą ca z Koź mi na Wlkp. 17-let -
nia spor t smen ka mi mo mło de go wie ku
na le ży już do ści słej świa to wej czo łów ki.
Nic więc dziw ne go, że by ła fa wo ryt ką mi -
strzostw glo bu. 

Ju lia ry wa li zo wa ła w kon ku ren cji for -

mu la ki te fo il. Koź mi nian ka jak zwy kle
po ka za ła kla sę, wy gry wa jąc trzy na ście
z sie dem na stu wy ści gów. Nie prze szko -
dzi ła jej na wet nie sprzy ja ją ca, bez wietrz -
na i desz czo wa au ra. Tym sa mym J. Da -
ma sie wicz wy wal czy ła ty tuł mi strzy ni
świa ta do lat 19. 

War to do dać, że po dium w ca ło ści
by ło bia ło -czer wo ne, gdyż dru gie miej sce
za ję ła Mag da le na Woy cie chow ska, a brąz
zdo by ła Ni na Ar cisz. 

(LE NA)

BIEGI

Anita Jadczak tuż za podium
11 lip ca w Tar cha łach Wiel kich od -
by ły się za wo dy z cy klu Grand Prix
Po wiat Ostrow ski Bie ga. Do ry wa li -
za cji przy stą pi ło kil ku set uczest ni -
ków, po śród któ rych zna la zło się kil -
ko ro bie ga czy z na sze go po wia tu.

Po go da do pi sa ła, by ło bar dzo cie -
pło. O ochło dę za dba li stra ża cy, któ rzy
przy go to wa li kur ty ny wod ne, miesz -
kań cy, któ rzy schła dza li roz grza nych
słoń cem bie ga czy, a tak że or ga ni za to -
rzy, za pew nia jąc punk ty z na wod nie -
niem na tra sie. 

Za wod ni cy mie li do po ko na nia 10-
ki lo me tro wy dy stans. Pro wa dzą ca w kla -
sy fi ka cji łącz nej Grand Prix w ka te go rii
K40 Ani ta Jad czak upla so wa ła się
na 108. lo ka cie w open. W swo jej ka te go -
rii by ła bli sko po dium, lecz osta tecz nie
zna la zła się na czwar tym miej scu z cza -
sem 51: 16. Re pre zen tant ka Kro to szyń -
skiej Gru py Bie go wej utrzy ma ła po zy cję
li der ki w kat. K40.

W bie gu star to wa li tak że Mar cin
Wojt ko wiak z gru py Koź min Bie ga, któ ry
za jął 39. lo ka tę, a tak że dwaj przed sta wi -
cie le Bia łe go Or ła Koź min Wlkp. – Grze -
gorz Wit czak (92. miej sce) i Ka mil Szew -
czyk (173. miej sce).

(AN KA)
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W mi nio ny week end od by ła
się XII edy cja tur nie ju Sum mer Cup.
Na ko niec emo cjo nu ją cych roz gry wek
ze zdo by cia Pu cha ru La ta mo gli cie -
szyć się za wod ni cy Pan co mu Zdu ny.

W so bo tę na or li kach przy dep ta -
ku oraz przy LO im. Hu go na Koł łą ta -
ja to czy ły się bo je w gru pach. W gru -
pie A do mi no wa ły Re pre zen ta cja
Play are na Ostrów Wiel ko pol ski oraz
Pro -Met. Ostro wia nie osią gnę li lep -
szy bi lans bram ko wy i to oni awan so -
wa li z pierw sze go miej sca. W gru pie
B Al ba tro sy strze li ły aż 17 go li, jed -
nak żad ne go dru ży nie MTV Roz dra -
żew, któ ra – z kom ple tem punk -
tów – oka za ła się naj lep sza. 

Po raz pierw szy w hi sto rii tur nie -
ju do szło do nie co dzien nej sy tu acji.
W ostat niej chwi li, przez brak jed nej
z ekip, gru pa C zo sta ła uszczu plo -
na do trzech ze spo łów. Do dal szej fa -
zy awan so wa ły A Se ree Tee i B. N. O.
T. Z ostat niej gru py wy szły na to -
miast dru ży na The Glob bers oraz
Pan com Zdu ny.

Se rię ćwierć fi na łów otwo rzy ła
wy gra na ostrow skie go ze spo łu 3: 1
z B. N. O. T. Z ko lei eki pa MTV Roz -
dra żew ule gła 1: 2 The Glob bers. Te -
am A Se ree Tee wy eli mi no wał
trium fa to ra po przed niej edy cji, koź -

miń ski Pro -Met, zwy cię ża jąc 4: 2.
W czo ło wej czwór ce za mel do wał się
tak że Pan com po ogra niu 3: 2 Al ba -
tro sów. 

W pół fi na le Re pre zen ta cja Play -
are na Ostrów Wlkp. po ko na ła 6: 4
The Glob bers. Jesz cze bar dziej za cię -
ta by ła kon fron ta cja Pan co mu z AST,
z któ rej osta tecz nie zwy cię sko wy szli
zdu no wia nie, wy gry wa jąc 4: 3.

W pierw szej po ło wie fi na ło we go
po je dyn ku na pro wa dze nie wy szli
pił ka rze ze Zdun. Po prze rwie ostro -
wia nie zdo ła li wy rów nać. Oba ze spo -
ły stwa rza ły so bie do bre sy tu acje, ale
w re gu la mi no wym cza sie gry wy nik
już się nie zmie nił. W do gryw ce za -
wod ni cy Pan co mu wy da wa li się mieć
du żo wię cej sił. Do dat ko we 10 mi nut
to by ła ich do mi na cja. Zdu no wia nie
w peł ni kon tro lo wa li spo tka nie, a co
naj waż niej sze – strze la li go le. Pan -

com wy grał aż 5: 1 i tym sa mym zdo -
był Pu char La ta. Trze cie miej sce za ję -
ła dru ży na A Se ree Tee.

Tra dy cyj nie przy zna no rów nież
na gro dy in dy wi du al ne. Kró lem
strzel ców zo stał Ad rian Ra do jew ski
z Pan co mu – au tor dzie wię ciu tra -
fień. Za naj lep sze go gol ki pe ra
uzna no Ada ma Perza z ostrow skiej
Play are ny, a wśród gra czy mło de go
po ko le nia wy róż nio no Fi li pa Pin -
kow skie go z The Glob bers. Mia no
MVP tur nie ju, któ re go to wy bo ru
do ko na ła Ga le ria Kro to szyń ska,
przy zna no Mi ko ła jo wi Mar ci nia ko -
wi z AST.

Week en do we me cze ob fi to wa ły
nie tyl ko w go le, ale też żół te i czer wo -
ne kart ki. – Pił ka rze do brze się zna ją,
czę sto gra ją ra zem i moż na po wie -
dzieć, że są ko le ga mi. Jed nak że prze -
kra cza jąc bra mę or li ka, za wod ni cy
nie my ślą o ko le żeń stwie, wszak li czy
się wy gra na w me czu. Po ostat nim
gwizd ku jed nak wszyst ko mi -
ja – stwier dził Do mi nik Gó ral, je den
z or ga ni za to rów im pre zy. Po dał też
re cep tę na suk ces w roz gryw -
kach. – Bo isko jest ma łe. Tu nie ma
miej sca na in dy wi du al no ści. Każ dy
mu si grać na sto pro cent. Tak osią ga
się suk ces – pod su mo wał. (MS)

POD NASZYM PATRONATEM

Pancom Zduny zdobył Puchar Lata!


