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Trójka z Krajową Odznaką Jakości

FOT.

KOŹMIN WLKP.

Krajowa Odznaka Jakości jest przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning
tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony poziom. Jest to dla pedagoga wyraz uznania
jego dokonań, dla uczniów większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych
działań, a dla szkoły publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości.
Projekt dotyczył wykorzystania matematyki w życiu codziennym. Uczniowie
budowali modele figur przestrzennych,
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Projekt „Matematyka i my”, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3
im. K. Makuszyńskiego w Koźminie
Wlkp., otrzymał Krajową Odznakę
Jakości. Nauczycielki matematyki,
Alicja Gawrońska i Elżbieta Śmigielska, zarejestrowały go podczas Regionalnego Seminarium Kontaktowego eTwinning.
stosując różne techniki. Szukali w swoim
otoczeniu przykładów figur na płaszczyźnie, figur przestrzennych i wykonywali zadania praktyczne z nimi związane. Potem
porównali i ocenili swoje prace.
Podczas wideokonferencji, zorganizowanej na eTwinning Live „Liczby i działania”, uczniowie rozwiązywali m. in. zadania dotyczące obliczeń praktycznych, zawartych w książeczkach elektronicznych
oraz rywalizowali w quizie „Ułamki dziesiętne”. Wymieniali swoje spostrzeżenia

na czacie lub na forum projektu. Wspólnie obchodzono Dzień Kropki oraz Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Produktami projektu są wspólnie
stworzone książeczki elektroniczne oraz
quizy, zadania z kodami QR, dotyczące
wykorzystania matematyki w życiu codziennym. Realizując projekt, uczniowie
rozwinęli wiele kompetencji kluczowych,
m. in. matematyczne, językowe, informatyczne, społeczne, obywatelskie.

SP NR 4 KROTOSZYN

Czwórkowe spotkanie z Mikołajem

OPRAC. (NOVUS)

ZSP ZDUNY

Dzień życzliwości
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach 21 listopada obchodzono Dzień Życzliwości. Z tej okazji
uczniowie przygotowali żółte
uśmiechnięte buźki.
W tym szczególnym dniu cała społeczność szkolna zwracała uwagę na rangę
i znaczenie słowa 'życzliwy'. Jak podkreślali organizatorzy, aby przeciwdziałać zanikowi życzliwości wobec innych, trzeba pamiętać, że wzajemny szacunek i otwartość
na drugiego człowieka sprawiają, że to, co

Stowarzyszenie Wojskowej Czwórki
po raz pierwszy zorganizowało dla
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Krotoszynie spotkanie z Mikołajem. Atrakcji nie brakowało.
robimy, daje nam większą satysfakcję i motywuje do dalszego działania. Tak więc doceniajmy i szanujmy siebie nawzajem.
(ANKA)

Uczestników spotkania powitali dyrektor Ireneusz Nowak, wicedyrektor Dorota
Rutkowska i Halszka Kobierska-Obal – prezes wspomnianego stowarzyszenia.

Dzieci najpierw wysłuchały listu
od św. Mikołaja, a następnie ozdabiały
pierniki i uczyły się tańca małych pomocników św. Mikołaja. Potem przybył wyczekiwany przez wszystkich gość, który
oczywiście wręczał uczniom SP nr 4 podarunki. Dzieci również miały prezent
dla Mikołaja – taniec, który wywarł na gościu ogromne wrażenie.
(ANKA)

Komunikacja
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INWESTYCJE

Mikołajkowe strzelanie Otwarcie nowoczesnej hali w MAHLE
5 grudnia odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia nowej hali produkcyjnej tłoków stalowych w MAHLE
Polska. Należy ona do najnowocześniejszych obiektów tego typu
na świecie, a podczas produkcji wykorzystywane będą najnowsze i innowacyjne technologie.

3 grudnia na strzelnicy krotoszyńskiego Bractwa Kurkowego odbyły
się mikołajkowe zawody strzeleckie.
Uczestnicy rywalizowali w czterech
konkurencjach: strzelaniu do tarczy
mikołajowej, do tarczy z zabytkami
Krotoszyna, do tarczy losowej
i do kura.
W pierwszej konkurencji najlepszy
był Krzysztof Smoleński (Książ Wielkopolski), wyprzedzając Marcina Stańka
(Krotoszyn) i Stefana Michalskiego (Krotoszyn). Strzelanie do tarczy „Zabytki
Krotoszyna” wygrał Jerzy Wojnowski (Ligota), na drugim miejscu ponownie zna-

lazł się Marcin Staniek, a na trzecim – Jan
Ciszewicz (Dolsk).
W tarczy losowej triumfowała Alina
Stefańska (Raszków), a za nią uplasowali
się Jarosław Wojtczak (Ostrów Wlkp.)
i Marek Stefański (Raszków). Z kolei w tradycyjnym strzelaniu do kura zwyciężył Leszek Wawrzyniak (Krotoszyn), a na podium znaleźli się także Jerzy Wojnowski
(Ligota) i Ryszard Bura (Włoszakowice).
Nagrody i upominki najlepszym
strzelcom wręczał Maciej Błażejewski,
starszy krotoszyńskiego Bractwa Kurkowego.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

W uroczystości wzięli udział zarówno przedstawiciele najwyższych władz
MAHLE Polska Sp. z o. o., jak i włodarze
Krotoszyna oraz powiatu krotoszyńskiego, na czele ze starostą Stanisławem
Szczotką, wicestarostą Pawłem Radojewskim i burmistrzem Franciszkiem Marszałkiem. Ceremonię uświetnił występ
artystyczny uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej w Krotoszynie.
Dr Andreas Kosicki, prezes MAHLE
Polska, przypomniał historię krotoszyńskiego przedsiębiorstwa oraz współpracy
polsko-niemieckiej. – Czterdzieści procent produkcji naszego zakładu stanowią
tłoki, kolejne czterdzieści procent to tuleje, pozostała produkcja to zawory i części
zamienne – mówił A. Kosicki. – Niemal
w połowie samochodów w Europie są nasze części, co jest szczególnym powodem
do dumy. Do tej pory produkowaliśmy
tłoki aluminiowe, a teraz, dzięki najnowszej technologii, będziemy wykonywać
tłoki stalowe. To ogromny skok technologiczny – podkreślił prezes MAHLE.
Zakład powstał w 1877 roku pod nazwą Krotoszyńska Fabryka Maszyn i Lejarnia Paliwa. Od czerwca 1999 roku należy do Grupy MAHLE. W tym czasie
pracowało tu 980 pracowników, którzy
produkowali tuleje cylindrowe i elementy
rozrządu dla światowego przemysłu samochodowego i motoryzacyjnego. Dziś
firma zatrudnia ponad 3000 pracowników. Wiodącymi klientami MAHLE są
takie światowe marki jak BMW, Volkswagen, Skoda, Honda, Toyota, Mercedes-Benz czy Renault. Wartość zakładu szacowana jest na ponad miliard złotych.
Wielkie nadzieje na szybki rozwój fabryki i zacieśnienie współpracy z władza-

mi lokalnymi wyraził wiceprezydent koncernu MAHLE. Z kolei burmistrz Franciszek Marszałek podziękował za wieloletnią, owocną współpracę pomiędzy MAHLE a samorządem lokalnym. – To jest bardzo ważna chwila dla firmy oraz dla Krotoszyna – oznajmił F. Marszałek. – Chciałbym, żeby takie inwestycje były tutaj realizowane. Dzięki temu nasze miasto również się rozwija. Gratulujemy bardzo nowoczesnego zakładu. Co istotne, młodzi
ludzie mają szanse na stabilne zatrudnienie. Życzę, by mówiło się, że jest to najważniejszy zakład koncernu MAHLE na świecie – powiedział włodarz Krotoszyna.
Historię nowej hali produkcyjnej
przedstawił dr inż. Paweł Lisiak, dyrektor
zakładu produkcji tłoków. – Świętujemy
ważne dla nas wszystkich wydarzenie.
Otwarcie hali tłoków stalowych jest
zwieńczeniem dwóch lat wytężonej pracy
i zaangażowania wielu osób. Kwiecień 2015 roku jest dla nas pamiętną datą, ponieważ wtedy nastąpiło przekazanie
przez pana Franka Weipperta opracowanych danych, dotyczących produkcji tłoków stalowych. Miesiąc później otrzymaliśmy koncepcję budowy, po czym powo-

łaliśmy zespół projektowy. I tak od czerwcu rozpoczęły się cykliczne spotkania zespołu – opowiadał P. Lisiak.
Wraz z początkiem października ruszyły prace ziemne i fundamentowe
pod budowę nowej hali. Inwestycja o łącznej wartości 100 mln euro pozwoli
na uruchomienie pięciu linii produkcyjnych, opartych na nowoczesnej technologii i innowacyjnych rozwiązaniach inżynieryjnych – czterech do produkcji tłoków stalowych, a jednej do aluminiowych. Proces produkcyjny uwzględni m.
in. obróbkę wstępną, obróbkę na gotowo
oraz obróbkę powierzchniową. Przy pełnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych każdego roku w nowej hali produkowanych będzie 3,5 mln tłoków stalowych. Trafią one na europejski rynek motoryzacyjny, a odbiorcami będą światowe
koncerny samochodowe, jak choćby Honda czy Renault.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi
i przekazanie kluczy do bram nowej hali.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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ZDUNY

2 grudnia w jednym z domów jednorodzinnych na ul. Pocztowej w Zdunach
wybuchł pożar. Cztery osoby, w tym
dwoje dzieci, zostały poszkodowane.
Gdy straż pożarna dotarła na ul.
Pocztową, w domu paliło się pomieszczenie kuchenne. Ze wstępnych informacji
wynikało, że doszło do wybuchu gazu,
lecz na miejscu tego nie potwierdzono.
– Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej cztery osoby opuściły obiekt objęty pożarem – mówi Tomasz Niciejewski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie. – Dwie kobiety były już pod opieką
ratowników medycznych w karetce pogotowia, natomiast dwójka małych dzieci
znajdowała się u rodziny w pobliskim domu. Wewnątrz mieszkania panowało duże zadymienie. Poparzona kobieta trafiła

NA DRODZE

Nie udzieliła pierwszeństwa

niezwłocznie do szpitala. Strażacy zaopiekowali się matką z dwójką dzieci, którym
udzielono wsparcia psychicznego. Maluchy otrzymały Misia Ratownika. Druga
karetka zabrała matkę z dziećmi do szpitala – dodaje T. Niciejewski.
Strażacy, wyposażeni w kamerę termowizyjną i sprzęt ochrony dróg oddechowych, wprowadzili do wnętrza budynku linie gaśnicze, skutecznie tłumiąc ogień. Nadpalone materiały i butle gazowe usunięto
na zewnątrz, pomieszczenia oddymiono,
przewietrzono i sprawdzono urządzeniami
pomiarowymi – zagrożeń nie stwierdzono.
Na miejsce zdarzenia przyjechał również burmistrz Tomasz Chudy, który zaoferował pomoc poszkodowanym w pożarze. Strażacy apelują do mieszkańców
o ostrożność i rozwagę przy wykonywaniu codziennych, zdawałoby się – prostych, czynności.

FOT. PSP Krotoszyn

Pożar w domu jednorodzinnym

– Niech pośpiech i rutyna nie doprowadzą do sytuacji, w której możemy stracić zdrowie lub życie. Wykonujmy czynności zgodnie z zaleceniami producenta
i instrukcjami. Pamiętajmy, że pośpiech
jest złym doradcą – apeluje T. Niciejewski.
(NOVUS)

Wieczorem 3 grudnia na ul. Mahle
w Krotoszynie doszło do zderzenia
dwóch samochodów osobowych.
Na szczęście nikt poważnie nie
ucierpiał.
Kierowca BMW samodzielnie opuścił pojazd i nie uskarżał się na żadne dolegliwości, natomiast kobieta jadąca samochodem Opel Corsa w chwili przybycia
strażaków znajdowała się wewnątrz auta.
– Strażacy wykonali dostęp do osoby
poszkodowanej, następnie udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy, polegającej
na wsparciu psychicznym i stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa kołnierzem ortopedycznym. Po przybyciu na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego kobietę
przeniesiono na desce ortopedycznej
do karetki. Będący na miejscu lekarz zdecy-

dował o przewiezieniu jej do Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w Krotoszynie – informuje Tomasz Patryas z Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie.
Strażacy odłączyli akumulatory w pojazdach, a z drogi usunęli płyny eksploatacyjne i pozostałości karoserii.
– Jak ustalono, kierująca samochodem Opel Corsa mieszkanka gminy Krotoszyn, jadąc od strony Kobierna, nie
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu podczas skrętu w lewo na parking. W rezultacie doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącym z przeciwka pojazdem
marki BMW. Uczestnicy zdarzenia byli
trzeźwi. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 300 zł – mówi Piotr
Szczepaniak, oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

Zderzenie osobówki z ciężarówką
1 grudnia na drodze krajowej nr 36,
w Lutogniewie, doszło do czołowego
zderzenia samochodu osobowego
z ciężarowym. Jedna osoba została
poszkodowana.
Gdy służby ratownicze dotarły
na miejsce wypadku, stwierdzono wyciek
paliwa z uszkodzonego zbiornika w ciągniku siodłowym. Kierowcą osobówki zajął się lekarz z Zespołu Ratownictwa Medycznego.
Strażacy zabezpieczyli wyciek paliwa
z ciężarówki, a pozostałe paliwo przepompowali do podstawionego zbiornika.
W samochodzie osobowym odłączono
akumulator. Poszkodowany został przewieziony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Krotoszynie. Na koniec
działań z jezdni usunięto pozostałości
po zdarzeniu.

FOT. PSP Krotoszyn

FOT. PSP Krotoszyn

WYPADEK

– Kierujący samochodem marki Fiat
Punto 51-letni mieszkaniec Krotoszyna nie
dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał
na przeciwny pas ruchu i doprowadził
do zderzenia bocznego z pojazdem marki
Iveco, którym kierował 31-letni mężczyzna. Kierowcy byli trzeźwi. Sprawcę ukarano mandatem w wysokości 300 zł – infor-

muje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
Policja apeluje do kierowców o większą ostrożność na drodze w przypadku
pogorszenia warunków atmosferycznych,
opadów deszczu, ograniczenia widoczności i świateł odbijających się od mokrej nawierzchni drogi.
(NOVUS)

Kultura/Finanse
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KABARET

Kazik sam w domu...
Taki tytuł nosi najnowszy program
Neo-Nówki. Pierwszego dnia grudnia słynny wrocławski kabaret wystąpił dla krotoszyńskiej publiczności w hali widowiskowo-sportowej.
Neo-Nówka to kabaret założony
w 2000 roku przez grupę wrocławskich

studentów. Przez pierwsze miesiące działalności grupa funkcjonowała pod nazwą
To-Niemy. Kabaret porusza głównie tematy społeczne i polityczne.
W programie „Kazik sam w domu”
artyści w nader zabawny sposób zaprezentowali archetypową polską rodzinę.
Widownia bawiła się wyśmienicie, Nie za-

BIBLIOTEKA

Wizyta Jerzego Fedorowicza
1 grudnia gościem Krotoszyńskiej
Biblioteki Publicznej był Jerzy Feliks
Fedorowicz – polski aktor teatralny
i filmowy, reżyser, poeta, pisarz, poseł na sejm V, VI i VII kadencji, senator IX kadencji.
Jerzy Fedorowicz jest również społecznikiem pracującym z niepełnosprawnymi
itrudną młodzieżą, świetnym organizatorem,
wytrawnym tenisistą i zagorzałym kibicem.
Ukończył studia na PWST w Krakowie. Jako
aktor związany jest z krakowskimi teatrami
Rozmaitości i Starym oraz Państwowymi Teatrami Dramatycznymi wSzczecinie.
Występował m. in. w takich filmach jak
„Koncert życzeń”, „Pułapka”, „Kopernik”,
„Potop”, „Znikąd donikąd” czy „Noce idnie”.
W latach 90. był najpierw dyrektorem Wy-

brakło też autorskich piosenek, które są
stałym elementem występów i niewątpli(NOVUS)
wym atutem Neo-Nówki.
działu Kultury Urzędu Miasta Krakowa,
a następnie radnym krakowskiej Rady Miejskiej i przewodniczącym Komisji Kultury
(1994-1998). Od 1998 do 2005 sprawował
mandat radnego sejmiku małopolskiego I i II kadencji, w którym również przewodniczył Komisji Kultury.
W wyborach parlamentarnych w 2005
został z ramienia Platformy Obywatelskiej
wybrany na posła V kadencji w okręgu krakowskim i był nim przez trzy kadencje. Znalazł się w gronie 15 najlepszych posłów V kadencji w rankingu „Polityki”. Zasiadał m. in.
w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Był
członkiem Komisji Łączności z Polakami
za Granicą.
W2015 uzyskał mandat senatoraIXkadencji. W listopadzie 2016 został powołany
na stanowisko wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego wgabinecie cieni, utworzonym przez Platformę Obywatelską.
J. Fedorowicz bierze udział wlicznych ak-

cjach charytatywnych – Fundacji Mam Marzenie, Koliber, Dar Serca i innych. Założył
Fundację Teatru Ludowego wKrakowie, działającą wobszarze terapii przez sztukę. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m. in. Nagrody Polcul Foundation, Nagrody Wojewody Krakowskiego, Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa, Nagrody Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej, Nagrody CTN „Monar” Kraków (wolontariusz 1996), pierwszej
nagrody Prezydenta RP w dziedzinie sztuki
dla dzieci imłodzieży (w2005).
Wizyta w krotoszyńskiej bibliotece była
związana z premierą jego najnowszej książki,
która ukazała się wpaździerniku2017 podtytułem „Absolwenci. Rocznik69”. Wtej publikacji autor pyta, jak ułożyło się życie zawodo-

we i prywatne absolwentów rocznika 69 krakowskiej PWST. Jak zaznaczył, jest to legendarna uczelnia. Absolwenci rocznika 69 są
znakomitymi aktorami i dyrektorami teatrów. Są to m. in. Mikołaj Grabowski, Adam
Kopciuszewski, Rudolf Moliński, Janusz Szydłowski, Henryk Talar, Andrzej Bogusz.
W trakcie spotkania J. Fedorowicz opowiadał, na czym polega praca z aktorem, jaką
cenę płaci się za uprawianie tego zawodu,
wktórym, wchodząc nascenie winną postać,
przez dwie godziny żyje się cudzymi emocjami. Mówił, ile wtym radości isatysfakcji, aile
rozczarowań. Opowiedział również o swojej
pracy z trudną młodzieżą, o problemach i radościach z tym związanych.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

WYWIAD

PUŁAPKI KREDYTOWE - czy można się przed nimi uchronić?
Takie pytanie otrzymaliśmy od jednego z naszych Czytelników. Postanowiliśmy więc na ten temat po raz kolejny porozmawiać
z Jarosławem Budnym z Biura Kredytowego ECWF w Ostrowie Wielkopolskim.
Panie Jarku, czy w swojej pracy
często spotyka Pan osoby, które borykają się z problemem związanym z kredytem/kredytami?

Zatem może Pan w kilku punktach
wymienić najważniejsze zasady, które
uchronią nas przed pułapkami kredytowymi?

– Tak, dość często do naszego biura
trafiają osoby w takiej sytuacji.
Czy może nam Pan przybliżyć, jakiego typu są to problemy?

– Są bardzo różne, ale te najczęstsze
to – po pierwsze – zbyt wysokie raty miesięczne, wynikające z posiadania kilku
czy nawet kilkunastu różnych zobowiązań, po drugie – zadłużanie się w tak zwanych „chwilówkach” i popadanie w pętle
zadłużeń, a po trzecie – posiadanie opóźnień w spłacie aktualnych czy też dawnych kredytów i pożyczek.
Czy osoby, o których Pan mówi powyżej, mogły jakoś uniknąć tych kłopotów?

– Oczywiście, że tak. Ale jak wiadomo, nie jest to takie proste. Dla większości
osób świat finansów jest niezwykle zagmatwany i niezrozumiały. Dodatkowo klienci
boją się, często nawet wstydzą poprosić
o pomoc osoby, które posiadają wiedzę

i kompetencje w tym temacie. A to jest
właśnie klucz do sukcesu. Niejednokrotnie
zbyt wysokie zadłużanie się nie wynika ze
zwykłej fanaberii, tylko z mocnej życiowej
potrzeby, np. choroby kogoś bliskiego czy
też innego istotnego problemu. Wtedy
kredytobiorcy nie myślą o tym, czy decydują się na dobre i przemyślane rozwiązanie kredytowe, liczy się tylko fakt uzyskania pieniędzy. Z tego powodu niejednokrotnie podejmują błędne decyzje, które
później trzeba jak najszybciej „naprawiać”.
Czyli co jest największą pułapką
czy tez pułapkami dla takich ludzi?

– Mówiąc wprost – niewiedza, wstydzenie się swoich zobowiązań czy też
zbyt późne reagowanie na problemy ze
spłatą kredytów. Zaciągając zobowiązanie, klienci często zwracają uwagę
na oprocentowanie, zamiast na inne, niezwykle ważne koszty dodatkowe, takie
jak np. ubezpieczenia, opłaty za przedłużenie spłaty (w przypadku chwilówek),
opłaty za rozpatrzenie wniosku itp. Przestrzegam też przed wspieraniem się chwilówkami tylko po to, by zapłacić bieżącą
ratę innego kredytu. Jest to szybka droga
to wpadnięcia w spiralę zadłużeń, z której
wychodzi się dość trudno. Gdy zaczynamy mieć problemy ze spłatami rat, to
ostatni moment, aby zdecydować się
na kredyt konsolidacyjny, który pozwoli
znacząco obniżyć comiesięczne zobowiązanie. Ponadto radzę zawsze przed skorzystaniem z usług jakiejkolwiek instytucji finansowej najpierw poznać opinie
na jej temat np. w Internecie.

– Oczywiście:
Kontroluj swoje finanse, nie zaciągaj krótkotrwałych zobowiązań bez
podstaw
Gdy tylko poczujesz, że nie radzisz
sobie ze spłatą rat, nie zaciągaj kolejnego
zobowiązania, lepszym rozwiązaniem
jest połączenie wszystkich kredytów w jeden i obniżenie comiesięcznej raty
Nigdy nie zwlekaj z działaniem, gdy
pojawiają się opóźnienia w spłacie, bowiem późniejsze wyjście z problemu będzie znacznie trudniejsze
Oprocentowanie to nie wszystko!
Ubezpieczenia, opłaty za wniosek, opłaty
za przedłużenie spłaty także podnoszą
koszty kredytu
Pamiętaj, że o pomoc zawsze możesz

zwrócić się do profesjonalnych doradców,
którzy znajdą optymalne rozwiązanie
problemów
Przy zawieraniu umów kredytowych
staraj się maksymalnie wydłużyć okres
spłaty, po to aby mieć niższą ratę i spać
spokojnie; nic nie stoi na przeszkodzie,
aby w miarę możliwości wpłacać więcej
pieniędzy, dzięki czemu szybciej zakończysz spłatę.
Dziękuję za rozmowę i niezwykle
cenne informacje

– Dziękuję również i oczywiście zapraszam do naszego biura w Ostrowie
Wielkopolskim, znajdującego się przy ul.
Kolejowej 5, czyli w dawnym Domu Towarowym na trzecim piętrze. Można tu
uzyskać darmowe porady w zakresie finansów osobistych lub też pomoc
w otrzymaniu kredytu na preferencyjnych warunkach.

Biuro Finansowe ECWF
ul. Kolejowa 5, Ostrów Wlkp.
Tel. 62 584 22 52, 662 75 83 83
www.ecwf.pl
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LIONS CLUB

Odwiedzili dzieci w szpitalu

Św. Mikołaj i personel szpitala podarowali małym pacjentom odrobinę rado-

ści. Św. Mikołaj przekazał dzieciom maskotki i słodycze, życząc wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia i wesołych
świąt Bożego Narodzenia.
– Mikołajki to nasza cykliczna akcja,
w którą Lions Club Krotoszyn włącza się
od wielu lat, pomagając przetrwać trudne
chwile dzieciom przebywającym w kroto-

IMPREZA

Mikołajki w Sulmierzycach

6 grudnia na rynku w Sulmierzycach
z okazji mikołajek zorganizowano
zabawę dla dzieci. Imprezę prowa-

dził TK Music. Organizatorami byli
burmistrz Sulmierzyc i Sulmierzycki
Dom Kultury.

HUFIEC PRACY

Kolejna akcja Klubu Aktywnych
W listopadzie młodzież Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie przeprowadziła akcję „Czytamy dla Was” dla
podopiecznych Ośrodka Wsparcia
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach. To już kolejna tego typu inicjatywa Klubu Aktywnych, działającego w HP 15-2.

Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości pracowników Specjalistycznego
Ośrodka Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach. Pod okiem wychowawców, Darii Lisiak i Iwony Łuczak,
młodzież wprowadziła dzieci w świat bajek, przygotowując kolorową i świetlną
dekorację.

szyńskim szpitalu – powiedział Jacek Zawodny z krotoszyńskiego Lions Clubu.
(ANKA)

SP ROSZKI

Współpracują z UAM

Dla uczestników imprezy przygotowano wiele atrakcji. Św. Mikołaj i towarzyszące mu elfy rozdawali wszystkim
słodycze i drobne upominki. Przygotowano zimowe gry i zabawy, jak na przykład
odpalanie zimnych ogni czy rysowanie
na kostce brukowej najładniejszego bałwana.
Na przygotowanej z tektury choince
każde dziecko złożyło swój podpis,
po czym prezent ten wręczono burmistrzowi Dariuszowi Dębickiemu. Włodarz Sulmierzyc podziękował dzieciom
za przybycie i życzył wszystkim wesołych
świąt.

FOT. www.krotoszyn.pl

6 grudnia, jak co roku, członkowie
Lions Club Krotoszyn, wraz ze świętym Mikołajem, odwiedzili dzieci,
które w tym dniu były hospitalizowane w krotoszyńskim szpitalu.

(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Daria Wasielewska, Daria Jankowska
i Klaudia Lorentowicz z ZSP w Zdunach
przeczytały małym słuchaczom „Dziwną
historię o kocie czarodzieju, podkutych
butach i małym Kacperku”, a następnie
razem z dziećmi tworzyły plakaty związane z tematyką bajki.
Zwieńczeniem spotkania była niespodzianka – przedstawicielki Klubu Aktywnych pomalowały dzieciom twarze,
zamieniając je w koty.
OPRAC. (GN)

W listopadzie w Szkole Podstawowej
w Roszkach odbył się cykl warsztatów,
które prowadzili doktoranci oraz studenci Instytutu Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława
Pawłowskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział
Nauk Geograficznych i Geologicznych.
Doszło do tego po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zorganizowanie zajęć dla uczniów, który szkoła skierowała
do dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, prof. dra

hab. Pawła Churskiego. Zajęcia prowadzili Inga Szymanowska, Olga Dajek, Michał Micek i Wojciech Wachowiak. Naukowcy w bardzo przystępny sposób wyjaśnili dzieciom ideę planowania przestrzennego w miastach. Uczniowie dowiedzieli się więc, jak istotne jest usytuowanie osiedli mieszkaniowych czy terenów rekreacyjnych, jak dużą rolę odgrywają pasy zieleni czy komunikacja w mieście. Ponadto dyskutowano o tym, co jest
najważniejsze w urbanistyce, na przykładach miast z filmów, bajek i gier komputerowych.
OPRAC. (NOVUS)

Edukacja
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MAHLE zacieśnia współpracę z Ceramą

7 grudnia w Starostwie Powiatowym
w Krotoszynie podpisana została
umowa o współpracy między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
a MAHLE Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Krotoszynie. Umowę sygnował
starosta krotoszyński.
W imieniu MAHLE Polska dokument podpisali Michał Lejkowski – dyrektor finansowy oraz dr inż. Tadeusz Karolczak – dyrektor produkcji tulei. Popularną Ceramę reprezentowała dyrektor
Mirosława Cichowlas wraz z wicedyrektorami.
Współpraca polegać będzie na utworzeniu klasy patronackiej w Technikum
nr 1 w zawodzie technik-analityk. – MAHLE ma już klasy patronackie
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3, teraz nadszedł czas na ZSP nr 1. Myślę, że przyniesie to obopólne korzyści – i dla szkoły, i dla firmy MAHLE.

Przydadzą się nowi pracownicy, którzy
zasilą kadry największego zakładu w Krotoszynie – mówił starosta Stanisław
Szczotka.
Dyrektor Ceramy zaznaczyła, że jest
to duże wyróżnienie dla szkoły i uczniów.
Współpraca z takim przedsiębiorstwem
pozwoli młodzieży połączyć zagadnienia
teoretyczne, przyswajane na lekcjach,
z praktycznymi zajęciami w MAHLE.
– Taki pracownik po ukończeniu
szkoły jest najbardziej potrzebny zakładowi pracy. Nasi analitycy, korzystając z propozycji zwiedzenia firmy MAHLE, pracy
na urządzeniach, będą przydatni w przyszłości. Współpracujemy ze sobą od dawna, ale jak dotąd nie podpisaliśmy umowy
patronackiej – stwierdził Michał Lejkowski, dyrektor finansowy MAHLE, dodając, że to kolejny krok ku temu, by Krotoszyn miał wykształcone kadry, a młodzi
ludzie – możliwości zatrudnienia.
(NOVUS)

ZSP 3 KROTOSZYN

Z wizytą w Banku Spółdzielczym
W ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości uczennice klasy III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Krotoszynie udały się do Banku
Spółdzielczego. Celem wizyty było
zapoznanie się z codziennym funkcjonowaniem placówki.
Gości w banku powitała Barbara
Wiatrak, która opowiedziała młodzieży,
jak działają Banki Spółdzielcze na polskim i lokalnym rynku, jakich mają klientów i jakie możliwości oferują. Z kolei Ma-

riola Torzecka przybliżyła zagadnienia
związane z depozytową ofertą, funkcjonowaniem rachunku płatniczego czy
bankowością internetową.
Uczennice uzyskały też informacje

na temat działalności kredytowej banku.
Szczególnie zainteresował je temat bezpiecznych płatności gotówkowych i bezgotówkowych.
(GRZELO)

Wydarzenia
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CHARYTATYWNIE

Zagrali dla trzech chłopców

W koźmińskim kinie Mieszko odbył
się II Koncert Charytatywny. Zagrały
trzy rockowe zespoły, strażacy zbierali datki. Przeprowadzono też licytację. Dochód z imprezy zostanie przekazany na kosztowną rehabilitację
Eryka, Tobiasza i Huberta.
Na scenie wystąpiły zespoły The Senders, The Monarchy oraz False Experiance, które rozgrzały widownię rockowymi

WYDARZY SIĘ

brzmieniami. Między występami publiczność licytowała unikatowe bombki,
zestawy świec, prezenty od firmy Lege
oraz koszulkę Rafała Murawskiego z Lecha Poznań. Najtańsza bombka została
wylicytowana za kwotę 100 zł.
Dochód z koncertu zostanie przekazany na rzecz Eryka, Tobiasza i Huberta,
których rehabilitacja jest bardzo kosztowna. Chłopcy wraz z rodzinami pojawili się
na koncercie. Inicjatorem tego wydarzenia był Tomasz Bielawski.
(KOSTKA)

KONKURS

Olimpiada PCK
W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej
odbyła się XXVI edycja Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu PCK. W szranki
stanęli uczniowie klas VII SP, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy olimpiady muszą wykazać się wiedzą w dziedzinach zdrowego
odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, HIV/AIDS, ekologii i Polskiego
Czerwonego Krzyża, a także znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.
Do rywalizacji przystąpiło pięcioro
uczniów ze szkół podstawowych i pięcio-

(KOSTKA)

Igrzyska sumo przedszkolaków – wizyta
XVII koncert „Śpiewamy kolędy – wieczór
Wtorki-czwartki
wigilijny” o godz. 17.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece gwiazdora, w hali przy ulicy Olimpijskiej.
Kino Przedwiośnie
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w Publicznej.
12-30 grudnia
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali
17 grudnia
Do 29 grudnia
godz. 15.00 – GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
Złota niedziela na krotoszyńskim rynku od godz.
14 grudnia
Wystawa malarstwa Danuty Stępień w galerii
JEDI - USA, przygodowy/sci-fi, 150' - 3D dubbing
9.00, organizowana przez Lions Klub Krotoszyn
Spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim o
godz. 18.00 – GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI
V kolejka Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki
godz. 18.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. Nożnej.
Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
JEDI - USA, przygodowy/sci-fi, 150' - 2D dubbing

Krotoszyn

godz. 21.00 – GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI
JEDI - USA, przygodowy/sci-fi, 150' - 2D napisy

ro z ponadgimnazjalnych. W młodszej
kategorii zwyciężyła Natasza Dolata ze
Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie, natomiast w grupie uczniów szkół
ponadgimnazjalnych najlepsza była Joanna Klupś z I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie.

15 grudnia

Sport
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POD NASZYM PATRONATEM

Triumf Pro-Metu w turnieju dla Mariusza

W minioną niedzielę w hali sportowej
przy ulicy Olimpijskiej w Krotoszynie
odbył się Turniej Charytatywny
„Gramy dla Mariusza”. Zwyciężyła
ekipa koźmińskiego Pro-Metu, która
w finale pokonała 3:0 Byłą Astrę.
Nadrzędnym celem turnieju było
zebranie środków na rzecz Mariusza
Ratajczaka. Znany wszystkim działacz
piłkarski, od lat związany z Astrą
Krotoszyn, potrzebuje bowiem nowej
protezy, która kosztuje ponad 50 tysięcy
złotych. Tak więc środowisko piłkarskie

zjednoczyło się, aby wesprzeć
wiceprezesa krotoszyńskiego klubu.
Do zawodów zgłosiło się dwanaście
zespołów, które rywalizowały najpierw w
dwóch grupach. W grupie A najlepsza
była Astra Krotoszyn (11 pkt.),
wyprzedając Guantanamerę (8 pkt.),
Odolanovię Odolanów (7 pkt.), Lwa
Pogorzela (7 pkt.), Creative Team (3 pkt.)
i Czarną Mambę (2 pkt.).
W grupie B pierwsze miejsce zajął
zespół złożony z byłych graczy Astry (11
pkt.), a na kolejnych lokatach uplasowały
się Pro-Met (10 pkt.), A Seree Tee (10

pkt.), MTV (6 pkt.), Dream Team FC (3
pkt.) i EMTE (1 pkt.).
W półfinałach Pro-Met pokonał
Astrę 2:0, natomiast Była Astra wygrała
1:0 z Guantanamerą. Mecz o trzecie
miejsce zakończył się remisem 1:1. Rzuty
karne lepiej egzekwowali zawodnicy
Astry, zwyciężając 3:2.
W finale popis dała drużyna ProMetu, w której zagrali m.in. Sebastian
Kamiński (Drutex Bytovia), Bartosz
Kieliba (Warta Poznań) czy Karol
Danielak (Chrobry Głogów). Ten dream
team nie dał szans byłym graczom Astry,

wygrywając gładko 3:0. Królem strzelców
turnieju został Dawid Przybyszewski,
który strzelił pięć goli.
Należy podkreślić, że już od pewnego
czasu na portalu społecznościowym
Facebook prowadzone były licytacje
rozmaitych gadżetów, pozyskanych od
znanych sportowców. Tym sposobem z
różnych aukcji łącznie udało się zebrać
ponad 18 tys. zł.
Chciałbym
podziękować
wszystkim, którzy tak aktywnie
zaangażowali się w organizację turnieju,
szczególnie Przemkowi Gustowskiemu i

Maciejowi Parczyńskiemu. Udało nam się
zebrać sporą sumę pieniędzy, która
pozwoli mi na zakup nowej protezy.
Gratuluję każdemu uczestnikowi
sportowej rywalizacji. Dzięki temu
wydarzeniu mogę śmiało stwierdzić, że
prawdziwych przyjaciół poznaje się w
biedzie – skomentował Mariusz
Ratajczak.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

SPARTAKIADA

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Cieślak obronił mistrzowski tytuł

Zimmermann ponownie wicemistrzem
Po raz piąty z rzędu Szczepan Zimmermann został srebrnym medalistą Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym Sprzętowym w Spale. Na drugim stopniu podium stanął także
Andrzej Rusek, który rywalizował
w kategorii juniorów (do 18 lat).

W restauracji Cristal odbyło się uroczyste podsumowanie 46. edycji
Krotoszyńskiej Spartakiady Sportowej. Tak jak w poprzedniej edycji,
tak i teraz najlepszym sportowcem
okazał się Mariusz Cieślak. W klasyfikacji drużynowej triumfował Gabi-Plast.
Pierwsze zawody między zakładami
odbyły się w 1971 roku. Pomysłodawcami projektu byli Henryk Walczak i Jan
Grzonka. Po trzech latach zmagania przyjęły nazwę Krotoszyńska Spartakiada
Sportowa. Wtedy to opracowany został
regulamin oraz wybrano dyscypliny sportowe. Od trzech lat nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe.

W tej edycji ponownie zwyciężył Mariusz Cieślak (Mahle), który zgromadził 884 punkty. Na drugim miejscu znalazł się Piotr Motyl (Mahle – 862 pkt.),
a trzeci był Łukasz Jędrzak (Gabi-Plast – 837 pkt.). Na uwagę zasługuje
Dorota Ludwiczak (LZS Bożacin – 614
pkt.), która była jedyną kobietą rywalizującą w KSS i uplasowała się na wysokiej,
dziesiątej pozycji.
O miano najlepszej drużyny walczyło
sześć ekip. Po raz kolejny najlepszy okazał
się Gabi-Plast (927 pkt.), wyprzedzając
MAS (883 pkt.), Mahle (763 pkt.), LZS
Bożacin (746 pkt.), Piwniczankę (566
pkt.) i TG Sokół (308 pkt.).
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Szczepan Zimmermann trójbój siłowy uprawia od wielu lat. – W 2011 roku
na pierwszych zawodach związkowych
udało mi się wygrać rywalizację w kategorii 93 kg. Później zdecydowałem się
przejść do wyższej grupy wagowej,
a w tym roku ponownie wróciłem do korzeni – wyjaśnia krotoszyński trójboista.
Zmiana skutkowała pewnymi utrudnieniami w przygotowaniach do zawodów. – Z racji mniejszej wagi moje kostiumy do przysiadu, wyciskania i martwego
ciągu stały się zbyt luźne, przez co nie
spełniały swojej roli. Kilka z nich wymieniłem, ale i tak nie były optymalnie dopasowane – przyznaje Zimmermann.
Krotoszynianin rozpoczął zmagania
od przysiadu z ciężarem 310 kg. – Moje
pierwsze podejście sędziowie uznali
za spalone z powodu zbyt płytkiego zejścia. W kolejnym poprawiłem technikę,
a w trzecim zaliczyłem 320 kg – opowiada trójboista. – W wyciskaniu uzyskałem

kolejno 185, 195 i 205 kg z zapasem.
W martwym ciągu podniosłem 260, 275
i 285 kg. Łącznie uzyskałem więc 810 kg,
co dało mi wicemistrzowski tytuł w mojej
kategorii wagowej.
Warto odnotować wyczyn Jana Węgierki, który jest wielokrotnym rekordzistą oraz medalistą MŚ i ME. 50-letni sportowiec zanotował 320 kg w przysiadzie, 270 kg w wyciskaniu i 270 kg
w martwym ciągu, ucierając nosa swoim
rywalom.
– Ze swojego startu jestem bardzo zadowolony, założenia zostały zrealizowane. Myślę, że z bardziej dopasowanym
sprzętem mógłbym powalczyć o zwycięstwo. Dla mnie to siódmy medal w gronie
seniorów, a więc nieprzerwanie od 2011

roku udaje mi się utrzymać na podium
–
podkreśla
Zimmermann. – Chciałbym podziękować
Agnieszce Nowak, Romanowi Szymkowiakowi, Michałowi Nowakowi, Patrykowi Krasińskiemu i Mateuszowi Łagódce
za wsparcie podczas zawodów – dodaje
wicemistrz Polski.
Z bardzo dobrej strony pokazał się
młodszy podopieczny naszego trójboisty – Andrzej Rusek. Trenujący
od trzech lat zawodnik wywalczył srebrny
medal w kategorii juniorów do 18. roku
życia, pobijając przy tym dwa rekordy kraju. Rusek przysiadł 253 kg, wycisnął 147,5 kg, a w martwym ciągu uzyskał 220 kg.
(GRZELO)
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Darterski Puchar Polski w Krotoszynie
Przez dwa dni w restauracji Leśniczówka trwały zawody Pucharu Polski w Darcie. Świetnie spisali się krotoszyńscy zawodnicy. W rywalizacji
par Jacek Cieślak i Sebastian Szostak zajęli drugie miejsce. W rozgrywkach indywidualnych Ewa Pawlicka była najlepsza wśród pań, a S.
Szostak przegrał dopiero w finale.
Piątek to rywalizacja par. Dwadzieścia zespołów podzielono na cztery grupy.
Do fazy pucharowej awansowały trzy krotoszyńskie duety. W ćwierćfinałach S.
Szostak i J. Cieślak pokonali 4: 2 Mroza
i Stachowiaka, Wojtaszek i Paweł Pawlicki
musieli uznać wyższość Kowalczyk i Misiaka – 0: 4, a Przemysław Pawlicki
i Rochmankowski ograli 4: 0 Pawłowskiego i Makiewicza.
W półfinałach para Andrzejewski / Dodot wygrała 4: 2 z Pawlickim i Rochman-

kowskim, natomiast Szostak i Cieślak pokonali, również 4: 2, duet Kowalczyk / Misiak.
W finale krotoszynianie nie sprostali Andrzejewskiemu i Dodotowi, ulegając 1: 5.
Do sobotnich zmagań indywidualnych przystąpiło 60 graczy. W rozgryw-
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Pewne wygrane faworytów
Czwarta kolejka rozgrywek Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej
nie przyniosła niespodzianek. Faworyci odnieśli pewne zwycięstwa.
Juniorzy Astry prowadzili z Tornadem
już 5: 2. Ale rywale, po czterech trafieniach
W. Szczepaniaka, zdołali zremisować 6: 6.
Dla Astry trzy gole strzelił K. Kuźnicki. LZS
Kobierno-Tomnice wygrał z Ekipą z Sulmierzyc 10: 5. Trzy razy do siatki trafił K.
Krystek, a po dwa razy na listę strzelców
wpisali się M. Kowalski i M. Pyrzewski.
Ozdobą spotkania Igloo-Dream Team (8: 4) było trafienie A. Szymanowskiego, który uderzył z woleja niemal z połowy boiska. Ekipa A Seree Tee rozgromiła 10: 2 MTV, a sześć bramek zdobył D.
Przybyszewski.
W derbach Koźmina Wlkp. Pro-Met
okazał się lepszy od Octagonu, zwyciężając 6: 3. Czerwoną kartkę w tym meczu

otrzymał F. Oleśków. Na zakończenie kolejki Żubry rozbiły zespół Luntrusy 19: 0.
(GRZELO)
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kach kobiet znakomicie spisała się Ewa
Pawlicka. W grupie krotoszynianka zajęła
drugie miejsce, następnie pokonała 3: 1
swoją mamę, Danutę Pawlicką, a w finale
okazała się lepsza od Kingi Głydziak, zwyciężając 4: 2. – Dla mnie były to bardzo

udane zawody. Po raz pierwszy w mojej
przygodzie z dartem wygrałam turniej
na tak dużej imprezie. Swoje zwycięstwo
chciałabym zadedykować rodzinie, która
wspierała mnie przez cały weekend – skomentowała E. Pawlicka.
W rywalizacji męskiej świetnie poczynał sobie S. Szostak. W drodze do finału
pokonał Marcina Kowalczyka (3: 1), J.
Cieślaka (4: 3), Daniela Makiewicza (4: 0)
i Konrada Pawłowskiego (4: 3). W decydującym pojedynku nie sprostał jednemu
z najlepszych zawodników w kraju, Tytusowi Kanikowi, przegrywając 0: 5.
– Puchar Polski w Krotoszynie oceniam bardzo pozytywnie. W piątek wraz
z Jackiem byliśmy blisko końcowego zwycięstwa. Swoją wysoką formę potwierdzi-

łem następnego dnia, przegrywając jedynie z Tytusem w finale. Tak dobre wyniki
mogłem osiągnąć dzięki intensywnym
treningom z moim przyjacielem, Piotrem
Figlakiem, za co mu serdecznie dziękuję – powiedział S. Szostak.
Tak dużo impreza darterska odbyła
się dzięki zaangażowaniu licznej grupy
sponsorów. A byli nimi: Urząd Miejski
w Krotoszynie, burmistrz Krotoszyna,
Gabinet Fizjoterapii i Osteopatii Bartłomiej Nowak, Art-Styl, Skalmet, A. T.,
Grzegorz Kaźmierczak, Mediasort, Akademia Piłkarska Reissa Krotoszyn, Fach-Stol, Gabinet Kosmetyczny Estetyka
i Elegancja, Intermarche, pizzeria Venus,
Gabi-Plast, LAB. Krotoszyn, Centrum
Tańca Show Dance, Studio Fryzur Bednarek, M-Partner, Karol Pietrzak, Agencja
Reklamowa Reklamania, restauracja
„U Bartosza”, a także Galeria Krotoszyńska i Wielkopolska Gazeta Lokalna KROTOSZYN, które były partnerami strategicznymi tego wydarzenia.
(GRZELO)
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