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PSL

Jokś żegna się z polityką
Podczas spotkania noworocznego
członków i sympatyków Polskiego
Stronnictwa Ludowego Julian Jokś,
radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wieloletni burmistrz Krotoszyna, ogłosił, że przechodzi na „polityczną emeryturę”
i rezygnuje ze startu w najbliższych
wyborach samorządowych.
– Teraz czas na innych, by pokazali,
co potrafią. Tak jak kiedyś zrezygnowałem
z funkcji burmistrza, tak i teraz trzeba
odejść. Myślę, że wystarczy już polityki
w moim życiu. Teraz Poznań nie będzie
mi się kojarzył wyłącznie ze sprawami
służbowymi. Choć nie będę w czynnej
polityce, to jednak będę bacznie wszystko
obserwował – powiedział Julian Jokś.
J. Jokś ukończył studia z zakresu inżynierii melioracji wodnych na Akademii
Rolniczej w Poznaniu, a następnie podyplomowe studia dotyczące samorządu terytorialnego. W latach 1981-1990 pracował jako zastępca naczelnika gminy Krotoszyn. Później został wiceburmistrzem.
W 1994 Rada Miejska powołała go po raz
pierwszy na urząd burmistrza. Od tego
czasu zajmował to stanowisko nieprzerwanie do listopada 2014 roku. Ponownie był wybierany przez radnych w 1998,
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KOŹMIN WLKP.

Wspólne kolędowanie
14 stycznia w koźmińskiej Farze odbył się koncert kolęd i pastorałek.
Gospodarzem i organizatorem wydarzenia był Chór im. Cz. Czypickiego z dyrygentem Kasprem Ekertem.
Chórzyści zaprosili do wspólnego kolędowania Koźmińską Orkiestrę Dętą oraz zespoły młodzieżowe.

Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl

a następnie w bezpośrednich wyborach
samorządowych – w 2002 i 2006. W wyborach w 2010 roku wywalczył reelekcję
na piątą z rzędu kadencję, wygrywając
w pierwszej turze z poparciem blisko 62
procent.
W 2014 roku został wybrany do sejmiku wielkopolskiego V kadencji.
W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej J.
Jokś uhonorowany był m. in. Złotym
i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Znane wszystkim od najmłodszych
lat kolędy oraz mniej znane pastorałki zaprezentowano w różnych aranżacjach

i ciekawych wykonaniach. Jako pierwsza
wystąpiła Koźmińska Orkiestra Dęta,
po czym zaprezentował się Chór im. Cz.
Czypickiego. Potem publiczność mogła
posłuchać zespołów Do-Re-Mi i Seven,
działających przy Gminnym Zespole Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp.
Na koniec zagrała gimnazjalna kapela
Pod Tytułem.
– Patrząc na dzisiejszych wykonawców, można być pewnym, że piękna tradycja kolędowania nie zaniknie – powie-

dział Zygmunt Lewandowski, proboszcz
koźmińskiej Fary, dziękując wszystkim

za udział w tym muzycznym, bożonarodzeniowym spotkaniu.
(NOVUS)
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UROCZYSTOŚĆ

To był pracowity rok
W restauracji Cristal odbyło się spotkanie noworoczne krotoszyńskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Była to okazja
do podsumowania poprzedniego roku
i przedyskutowania inicjatyw zaplanowanych na najbliższe miesiące.
Na uroczystość przybyli członkowie 12 kół z powiatu, a także burmistrz
Franciszek Marszałek, Julian Jokś – radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
Zofia Jamka – przewodnicząca Rady

Miejskiej w Krotoszynie, Leszek Kulka – przewodniczący Rady Powiatu oraz
Andrzej Piotrowski – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W ubiegłym roku członkowie związku ośmiokrotnie odwiedzili ośrodki
wczasowe, w takich miejscowościach jak
Darłówko, Rewal, Poddąbie, Mielno-Unieście i Ustronie Morskie. Zorganizowano również dziewięć wycieczek jednodniowych – do Poznania, Uniejowa,
Świdnicy, Książa, Spycimierza, Cieszkowa, Goszcza oraz Wrocławia, jak również

liczne imprezy dla członków związku.
We wszystkich tych przedsięwzięciach
łącznie udział wzięło 2319 osób.
– Poprzedni rok był dla nas wszystkich bardzo aktywny i pracowity – stwier-

dziła Irena Marszałek, przewodnicząca
związku. Ten będzie równie aktywny. Zaplanowano m. in wycieczkę do kaliskiego
teatru, zabawę w walentynki, andrzejki
czy imprezę na Dzień Kobiet.

Burmistrz Krotoszyna docenił seniorów za ich aktywność i wspomniał
o wsparciu władz. – Gmina na wielu poziomach stara się pomagać seniorom – powiedział F. Marszałek. – W niedługim czasie zostanie utworzony Dzienny Dom Seniora. Dzięki dobrej współpracy ze starostwem udało się przejąć budynek przy ul. Kobierskiej, gdzie będzie się
mieścić ta placówka. Jesteśmy na etapie
składania wniosku o dofinansowanie, ale
niezależnie od decyzji taki dom z pewnością powstanie – zaznaczył burmistrz.
Wpodobnym tonie wypowiadał się Leszek Kulka, który zadeklarował dalsze
wspieranie seniorów przez władze powiatu.
(NOVUS)
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Spotkanie z przedstawicielami
jednostek pomocniczych
KROTOSZYN

Jesteście filarem społecznego dobrobytu
11 stycznia odbyło się tradycyjne,
noworoczne spotkanie władz samorządowych z lokalnymi przedsiębiorcami. Była to okazja do podsumowania wspólnych dokonań i współpracy oraz wyróżnienia miejscowych
firm za ich osiągnięcia.
Burmistrz Franciszek Marszałek podziękował wszystkim przedsiębiorcom
za ich ciężką pracę na rzecz rozwoju wspólnoty samorządowej, na rzecz innowacyjności, a także za współpracę z samorządem we
wspólnym dążeniu do powiększania potencjału gospodarczego gminy Krotoszyn.
– Czas mija szybko i oto znowu nadeszła pora na wspólne przywitanie nowego
roku – mówił włodarz Krotoszyna. – Przywitanie to wykorzystajmy nie
tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą, spokojną
i pożyteczną przyszłość, ale także jako
okazję do podsumowania samorządowej
działalności – działalności, która w tym
roku zamknie siódmą już kadencję samorządu gminnego. Nie ustajemy w wysiłkach unowocześniania, modernizowania
i upiększania naszego miasta, naszej gminy. Pozwala nam na to budżet, który rośnie nieprzerwanie od lat kilkudziesięciu.
Porównanie jego obecnej wysokości z wysokością z początków tego stulecia uzmysławia nam cywilizacyjny skok, którego
dokonała nasza gmina. A jeśli gmina,
to – rzecz jasna – nie samorząd, lecz
przede wszystkim krotoszyńska gospodarka. Zdajemy sobie doskonale sprawę,
że to państwo są filarem społecznego dobrobytu. Dziękuję za to wszystkim krotoszyńskim firmom.
Burmistrz przypomniał, że wydatki
majątkowe gminy Krotoszyn w latach 2014-2018 łącznie przekroczą kwotę 90 milionów złotych, co oznacza, że
średnio co roku na inwestycje wydaje się
prawie 23 miliony złotych. Jak zaznaczył, 2018 rok będzie rokiem szczególnym, ponieważ przewidziano prawie 43
mln zł na około 80 inwestycji.

Samorząd pomaga przedsiębiorcom,
wykupując udziały w Samorządowym
Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Z jego poręczeń mogło skorzystać
do tej pory aż 224 przedsiębiorców, a suma poręczeń osiągnęła blisko 19,5 mln
zł. 63 osoby wybrały poręczenia w ramach programu JEREMI na kwotę ponad 6,5 miliona.
– Wpływy z PIT-u w 2017 roku wyniosą prawie 31 milionów złotych – kontynuował F. Marszałek. – W roku 2011
rok wynosiły nieco ponad 18 milionów,
co oznacza wzrost w ciągu sześciu lat aż
o 72,2%, czyli ok. 12% rocznie. Wpływy
z CIT-u natomiast w roku ubiegłym wyniosły ponad 4,5 miliona, gdy sześć lat
wcześniej była to kwota ok. 1 miliona złotych. Wpływy z podatku od nieruchomości to 25 milionów złotych. W roku 2011
gmina uzyskała z tego podatku mniej
niż 15 milionów. Jest to wzrost o ponad 11% każdego roku. Dochody gminy
liczone na jednego mieszkańca w roku 2017 wyniosły 4008 złotych. Trzy lata wcześniej wynosiły 3 147 złotych. Zadłużenie gminy na początku kadencji wynosiło ponad 72 mln zł. Pod koniec tego
roku zmniejszy się do 57,5 mln. Stabilny
i dobrze skonstruowany budżet pozwala
nam zarówno na duże inwestycje, jak
i na spłacanie zaciągniętych zobowiązań – podkreślił burmistrz.

Później głos zabrali także dr Bartłomiej Machnik (Departament Obsługi Inwestora Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej), dr Zygmunt Niechoda
(Polski Komitet Normalizacyjny) i Aneta
Karkosz (prezes Zarządu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.
z o. o. w Gostyniu). Życzenia noworoczne
złożyli również starosta Stanisław Szczotka oraz przedstawiciele parlamentarzystów.
Następnie burmistrz oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Jamka wręczyli gratulacje przedsiębiorcom. W ten
sposób uhonorowane zostały następujące
firmy: Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne
„Agrounima” Cezary Sztuder, AT S.A.,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Centnas” Sp. z o. o., DINO Polska S.A., D&K Technology Sp. z o. o.,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EWA S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Gabi-Plast” Gabriela
Kośmider, Gembiak-Mikstacki Sp. Jawna, Jerzy Stanisławski – Zduny, Las-Kalisz Sp. z o. o., NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o. o., Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
w Kobiernie, Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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W auli Szkoły Podstawowej nr 5
w Krotoszynie odbyło się spotkanie
przewodniczących rad osiedli oraz sołtysów z naszej gminy z burmistrzem
Franciszkiem Marszałkiem i przedstawicielami krotoszyńskiego samorządu. Uroczystość uświetnił koncert Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej pod batutą
Roberta Kaczorowskiego.
Burmistrz podziękował przedstawicielom jednostek pomocniczych miasta
i gminy za bardzo dobrą, całoroczną pracę
na rzecz lokalnej społeczności. Przypomniał także krótko najważniejsze, z punktu widzenia samorządu, wydarzenia
na naszym terenie w minionym roku.
– Chciałbym podkreślić, że to państwu przypada ważna rola w funkcjonowaniu naszej samorządowej wspólnoty,
ponieważ wy, jako sołtysi, przewodniczący
rad osiedli, członkowie rad sołeckich i osiedlowych, spełniając zadania samorządowe, pozostajecie w ścisłym kontakcie
z mieszkańcami gminy – mówił F. Marszałek. – To państwo przekonują mieszkańców miasta i wsi do społecznej aktywności, do wpływania na kształt najbliższego otoczenia. W realizacji waszych pomysłów pomagają fundusz sołecki, otwarty
konkurs ofert, w którym startują stowarzyszenia, a także skierowana bezpośrednio do was inicjatywa lokalna. W jej ramach wnioski można składać do 30 stycznia, a kwota, którą w tym roku na to przeznaczamy, to 110 tysięcy złotych – przypomniał burmistrz Krotoszyna.
Wspomniał również o inwestycjach
realizowanych przez gminę, na które
w ostatnich czterech latach wydano z budżetu kwotę ponad 90 milionów zł.

W tym roku samorząd planuje przeznaczyć co najmniej 43 miliony na zadania
inwestycyjne.
W dalszej części spotkania Jacek Kępa, naczelnik Wydziału Promocji
i Współpracy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, przypomniał zasady ogłoszonego przez burmistrza konkursu Piękna Gmina, promującego sołectwa i osiedla. Uczestnicy konkursu przez cały rok,
poprzez miejską stronę internetową, informowali mieszkańców o swojej działalności oraz o walorach turystycznych i ciekawostkach ze swojej okolicy. Wszystkie
publikowane teksty i zdjęcia były punktowane, a suma zebranych punktów złożyła
się na końcową klasyfikację.
Najaktywniejsze sołectwa i osiedla
uhonorowano nagrodami finansowymi
na potrzeby danej jednostki pomocniczej.
Laureatów nagradzali burmistrz Marszałek i Zofia Jamka – przewodnicząca Rady
Miejskiej w Krotoszynie. Zwyciężyła Rada Sołecka Bożacina, która otrzymała bon
na 3 tys. zł. Osobą koordynującą uczestnictwo Bożacina w konkursie, czyli odpowiadającą za wysyłane teksty i zdjęcia, była Dagmara Wachowiak, której wręczono
zestaw upominków miejskich. Warto
przypomnieć, że Bożacin wygrał również
pierwszą edycję Pięknej Gminy.
Drugie miejsce zajęła Rada Sołecka
Wielowsi, za co nagrodzona została bonem o wartości 2 tys. zł. Zestaw upominków trafił w tym przypadku do Mikołaja
Naskrętskiego. Trzecia lokata przypadła
Radzie Sołeckiej Roszek, która odebrała
bon na tysiąc zł. Z kolei upominkami nagrodzono Paulinę Adamczak.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Na Bieżąco

5

ZALESIE WIELKIE

FOT. www.kobylin.pl

Nowy pojazd dla OSP

OSP Zalesie Wielkie, które jest włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dysponowało do tej pory
samochodem pożarniczym marki
STAR 244 z 1988 roku, który nie spełnia
już wymogów technicznych jak dla takiej
jednostki.

W związku z tym, że OSP w Kobylinie otrzymała w minionym roku nowy
samochód marki MAN, nadarzyła się
okazja, aby dotychczasowy pojazd przekazać innej jednostce KSRG z terenu
gminy Kobylin, czyli OSP Zalesie Wielkie. Decyzję taką podjął komendant
główny PSP w Warszawie, na prośbę komendanta Miejsko-Gminnego Związku
OSP Oddział w Kobylinie. Samochód
oficjalnie przekazano na uroczystości 13 stycznia.
(NOVUS)

STRAŻ POŻARNA

Zakwalifikowali się do wojewódzkiego finału

Odprawa służby dyżurnej

13 stycznia w Młodzieżowym Domu
Kultury nr 2 w Poznaniu odbył się
półfinał XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Do finału
awansowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp.
W kategorii klas I-III koźmińską Trójkę reprezentowali Grzegorz Ulka z kla-

PSP Krotoszyn

FOT. SP nr 3

SP NR 3 KOŹMIN WLKP.

FOT.

W sobotni wieczór, 13 stycznia,
przed remizą OSP w Zalesiu Wielkim odbyła się uroczystość przekazania jednostce samochodu pożarniczego marki STAR L 70.

sy I (wychowawczyni – Ewa Dubisz)
i Krzysztof Patalas z klasy III (wychowawczyni – Danuta Wawrzyniak).
W wojewódzkim półfinale rywalizowało 34 recytatorów. Poziom konkursu
był bardzo wysoki. Do finału jury zakwalifikowało 15 uczestników, a pośród nich
przedstawicieli SP nr 3 w Koźminie Wlkp.

– Dziękuję za dobrze wykonaną pracę – tymi słowy komendant powiatowy PSP w Krotoszynie st. bryg. mgr
inż. Jacek Strużyński otworzył odprawę dyżurnych operacyjnych powiatu,
która odbyła się 12 stycznia.

(NOVUS)

W spotkaniu uczestniczyli także za-

stępca komendanta – bryg. Tomasz Niciejewski, naczelnik Wydziału ds. Operacyjnych i Kontrolno-Rozpoznawczych – mł. bryg. mgr inż. Janusz Kalak
oraz specjalista mgr Piotr Kopka.
Jak zaznaczyli uczestnicy odprawy,
miniony rok nie należał do łatwych. Bywały okresy, kiedy telefon alarmowy nie

milknął, a zdarzeń przybywało w zawrotnym tempie. To głównie okresy anomalii
pogodowych w naszym powiecie, które
wpłynęły na znaczny wzrost liczby interwencji.
Spotkanie było okazją do obszernego
podsumowania działalności Stanowiska
Kierowania oraz omówienia ważnych
kwestii wynikających z toku pełnienia
służby. Zwrócono uwagę na aspekty
przyjmowania zgłoszeń, dysponowania sił
i środków do zdarzeń w oparciu o procedury, współpracy z jednostkami OSP
na terenie powiatu krotoszyńskiego, obiegu istotnych informacji oraz współpracy
dyżurnych z dowódcami poszczególnych
szczebli.
Ponadto podsumowano proces doskonalenia zawodowego i wskazano priorytety na najbliższe miesiące. Miła, merytoryczna i rzeczowa dyskusja pozwoliła
wypracować wiele cennych wniosków,
wynikających z dotychczasowej pracy dyżurnych, które z pewnością zaowocują
w przyszłości.
(NOVUS)

Na Sygnale
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Z POLICJI

FOT. KPP Krotoszyn

Zatrzymani za handel narkotykami

KROTOSZYN

Przerwane przyłącze gazowe
W piątek, 12 stycznia, na ulicy Transportowej w Krotoszynie minikoparka
wykonująca wykop wąsko przestrzenny uszkodziła rurę sieci gazowej średniego ciśnienia, stanowiącej
przyłącze do zakładu produkcyjnego.
Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Krotoszynie poinstruował zgłaszającego, aby wraz z pracownikami zakładu
będącego w bezpośrednim zagrożeniu opuścił obiekt i oddalił się w miejsce bezpieczne.
Do działań natychmiast zadyspono-

wano zastępy strażaków. W przeprowadzonym rozpoznaniu ustalono, że w wyniku awarii sieci przesyłowej nastąpił niekontrolowany wypływ gazu pod ciśnieniem. W pobliżu miejsca zdarzenia
wstrzymano ruch drogowy, w czym pomogli policjanci i strażnicy miejscy.
Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej wspomagało pogotowie gazowe. W oparciu o przeprowadzone pomiary stężenia gazów niebezpiecznych
skorygowano wielkość strefy do 40 metrów wokół uszkodzonej rury.
– Po konsultacji z gazownikami

do strefy niebezpiecznej wprowadzono rotę wyposażoną w sprzęt ochrony dróg oddechowych, która uwidoczniła fragment
uszkodzonej rury w celu założenia zaciskarki – opowiada Tomasz Patryas z Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie. – Rotę pracującą w strefie zabezpieczało dwóch ratowników. Zgodnie z instrukcjami przedstawicieli pogotowia gazowego
wykonano zacisk uszkodzonej rury, neutralizując nieszczelność. Dalsze czynności
związane z likwidacją awarii pozostawiono
pracownikom pogotowia gazowego.
Na koniec działań teren wokół wykopu oraz obiekty przylegające sprawdzono
urządzeniami pomiarowymi. Zagrożeń
nie stwierdzono.
(NOVUS)

Kryminalni z krotoszyńskiej Komendy Powiatowej Policji zatrzymali
mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości narkotyków i handel nimi. W ich mieszkaniach znaleziono 23 porcje środków odurzających. Zatrzymanym grozi kara
do dziesięciu lat więzienia.
Do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn w wieku 20 i 21 lat doszło 9 stycznia. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego w trakcie kontroli zaparkowanego
samochodu marki Mercedes przy stadionie miejskim w Krotoszynie ujawnili u jednego z nich środki odurzające.
Mężczyzn umieszczono w policyjnym areszcie do wyjaśnienia. W trakcie
zbierania informacji ustalono, że zamie-

BIADKI

NA DRODZE

Nie ustąpił pierwszeństwa Wybuch pieca

Po otrzymaniu zgłoszenia na akcję
wysłano jeden samochód pożarniczy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i dwa pojazdy z OSP Biadki. Jak

FOT. PSP Krotoszyn

W sobotę, 13 stycznia, w Biadkach
doszło do wybuchu pieca centralnego ogrzewania. Na szczęście nikomu
nic się nie stało.

się okazało, w budynku gospodarczym
doszło do wybuchu pieca na paliwo stałe.

szane w tę sprawę są jeszcze dwie osoby.
Praca kryminalnych przyczyniła się do zatrzymania kolejnych młodych krotoszynian, również w wieku 20 i 21 lat. Podczas przeszukania ujawniono łącznie 22,7 g marihuany.
– Trzech mężczyzn usłyszało w sumie 22 zarzuty – między innymi posiadania środków odurzających, ich udzielania
i sprzedaży. Wobec dwóch zastosowano
środek zapobiegawczy w postaci dozoru.
Dilerom grozi do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Policjanci nadal prowadzą
intensywne czynności, które mogą przyczynić się do postawienia kolejnych zarzutów – informuje Piotr Szczepaniak, oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
(NOVUS)

Piec znajdował się na zewnątrz, ściana
oraz strop były uszkodzone. Panowało
niewielkie zadymienie.
Osób poszkodowanych nie było. Strażacy, wyposażeni w sprzęt ochrony dróg
oddechowych, podali jeden prąd gaśniczy
wody w natarciu na palący się żar, który
w trakcie wybuchu wyleciał z pieca. Następnie przy użyciu przyrządów pomiarowych sprawdzono pomieszczenie gospodarcze. Po całkowitym usunięciu zagrożenia działania zakończono.
(NOVUS)

W minioną środę na drodze krajowej
nr 15, w miejscowości Perzyce, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobówką. Na szczęście
nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Na miejsce wysłano zastępy strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie i z OSP Zduny. Jak się
okazało, samochód osobowy marki
BMW zderzył się z pojazdem ciężarowym marki Volvo. Osób poszkodowanych nie było.
Na skutek zdarzenia uszkodzony zo-

stał zbiornik paliwa w ciężarówce, w efekcie czego na jezdnię wyciekł olej napędowy.
Strażacy odłączyli akumulator w osobówce i przemieścili ją na pobocze drogi,
po czym usunęli z jezdni olej napędowy.
– Do zdarzenia doszło w wyniku
nieudzielenia pierwszeństwa przez kierowcę pojazdu ciężarowego, przez co zderzył się z prawidłowo jadącym BMW.
Uczestnicy kolizji byli trzeźwi. Na sprawcę nałożono mandat w wysokości 300
złotych – informuje Piotr Szczepaniak,
oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

Kolizja w Nowej Obrze
W środę, 17 stycznia, w miejscowości Nowa Obra (gmina Koźmin
Wlkp.) doszło do zderzenia dwóch
samochodów osobowych. Jedna
osoba została poszkodowana. Przyczyną kolizji było nieudzielenie
pierwszeństwa przejazdu.
Gdy strażacy dotarli na miejsce, kierujący znajdowali się poza pojazdami.
Kierowca samochodu Ford Fusion nie
uskarżał się na żadne dolegliwości, natomiast kierująca autem Renault Scenic oddaliła się, znajdując schronienie w pobliskiej firmie.
Strażacy zabezpieczyli i oświetlili teren. Po zlokalizowaniu kobiety, która je-

chała renault, udzielili jej kwalifikowanej
pierwszej pomocy, polegającej na stabilizacji kręgosłupa poprzez założenie kołnierza ortopedycznego oraz wsparciu psychicznym. Lekarz z Zespołu Ratownictwa Medycznego po przebadaniu poszkodowanej podjął decyzję o przewiezieniu
jej do szpitala.
Druga rota strażaków odłączyła akumulatory w rozbitych pojazdach. Na koniec działań z jezdni usunięto plamy płynów eksploatacyjnych i elementy karoserii samochodowych.
– Do kolizji doszło w wyniku nieudzielenia pierwszeństwa przez kierującą
pojazdem Renault Scenic podczas wyjeżdżania z pobliskiej firmy. Kobietę prze-

FOT. PSP Krotoszyn

FOT. PSP Krotoszyn

NA DRODZE

wieziono do szpitala i nie stwierdzono poważniejszych obrażeń. Na miejscu zdarzenia technik kryminalistyki dokonał
wstępnych oględzin i zebrał dokumentację fotograficzną. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem w wysokości 300 złotych – informuje Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie.
(NOVUS)

Na Bieżąco

7

POLICJA

FOT. KPP Krotoszyn

Podsumowali miniony rok

18 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie, w obecności zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Romana Kustera oraz zaproszonych gości,
odbyło się podsumowanie pracy naszych funkcjonariuszy w minionym
roku. Gospodarzem spotkania był
insp. Mariusz Jaśniak.
Jak co roku zaproszono przedstawicieli współpracujących z policją służb i instytucji. W odprawie uczestniczyli starosta
Stanisław Szczotka, burmistrz Krotoszyna
Franciszek Marszałek, szefowa Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie – Maria Kołodziejczyk, a także kierownictwo, policjanci
i pracownicy krotoszyńskiej komendy.
Komendant powiatowy Mariusz Jaśniak przedstawił osiągnięte wyniki i efekty pracy krotoszyńskich policjantów, rezultaty działań poszczególnych pionów
komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. Omówiono również szereg programów i działań prewencyjnych,
realizowanych w ubiegłym roku przez
KPP w Krotoszynie, mających wpływ
na poprawę bezpieczeństwa.
Insp. Mariusz Jaśniak podziękował

za dobrą współpracę władzom samorządowym. Szczególne słowa uznania skierował do starosty i burmistrza. Przy okazji
wyraził wdzięczność za wsparcie finansowe w wielu kwestiach, jak choćby w zakupie trzech nowych samochodów, które
już niedługo pojawią się na drogach naszego powiatu, alkometru do badania stanu
trzeźwości czy latarek.
Zaproszeni goście podkreślili znaczenie i trudy policyjnej służby. Wszyscy
w swoich wystąpieniach podziękowali policjantom, jak również pracownikom cywilnym za poświęcenie w codziennej pracy i służbie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednocześnie wskazali na bardzo dobre relacje
z szefami krotoszyńskiej policji.
Insp. Roman Kuster, zastępca komendanta wojewódzkiego, ocenił pracę policjantów krotoszyńskiej komendy bardzo
dobrze. Od lat jednostka zajmuje czołowe
miejsca w województwie pod kątem wyników w służbie. Szef krotoszyńskiej policji pokreślił, że w dalszym ciągu działania
komendy zmierzać będą do stałej i systematycznej poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
(NOVUS)

ZSP ZDUNY

Z wizytą u przedszkolaków

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach wraz z opiekunami odwiedzili miejscowe przedszkole. Tematyką spotkania były
przyjaźń i miłość.
Młodzież przeczytała dzieciom dwie
książeczki, które nawiązywały do wspo-

mnianych wartości. Po czytaniu przeprowadzono pogadankę. Nie zabrakło też
wspólnych zabaw.
Przedszkolaki dowiedziały się, iż
w życiu każdego z nas bardzo ważną rolę
odgrywa przyjaciel oraz inne bliskie osoby, jak choćby mama.
(ANKA)

POLITYKA

Zmiana w rządzie była wyczekiwana
W biurze Prawa i Sprawiedliwości
w Krotoszynie odbyła się konferencja prasowa senatora Łukasza Mikołajczyka. Parlamentarzysta skomentował niedawną rekonstrukcję rządu, mówił też o sprawach lokalnych
i zbliżających się wyborach samorządowych.
– Mamy teraz niezwykle ważny dla
Polski okres – zaznaczył Ł. Mikołajczyk. – Dokonała się rekonstrukcja rządu,
a ponadto nowym wicemarszałkiem sejmu została pani Beata Mazurek, rzecznik
Prawa i Sprawiedliwości. Zmiana w rządzie była wyczekiwana. Wiele osób mówiło, że trwa to już zbyt długo. Jest to głęboka zmiana, wynikająca z potrzeby nowych zadań. Uważam, że ten rząd poprowadzi Polskę w kierunku kolejnych dobrych zmian – stwierdził senator.
Ł. Mikołajczyk podziękował odwołanym ministrom za ich ciężką pracę
i wkład w rozwój naszego kraju. Jak oznajmił, dokonane zmiany personalne są formą kompromisu zawartego między Prawem i Sprawiedliwością a prezydentem
Andrzejem Dudą.
Ogłosił również, że 7 grudnia senat
jednogłośnie podjął uchwałę, by rok 2018
był poświęcony powstaniu wielkopolskiemu. – Cieszy mnie to niezmiernie, gdyż
powstanie wielkopolskie jest niezwykle
ważnym wydarzeniem w historii Polski.
Liczę na to, że będzie się o nim mówiło
głośno nie tylko w Wielkopolsce, ale
i w całym kraju. Zachęcam wszystkie instytucje, szkoły i samorządy, aby włączyły
się w uczczenie setnej rocznicy powstania. Będę wspierał wszelkie inicjatywy
upamiętniające to sławetne wydarzenie – podkreślił polityk PiS-u.
Przechodząc do tematyki lokalnej, Ł.
Mikołajczyk odniósł się do sprawy hali
sportowej w Krotoszynie i braku rzetelnych odpowiedzi ze strony burmistrza. – Do dzisiaj nie mam odpowiedzi
na wszystkie zadane pytania, które dotyczyły finansowania i zawartych umów.

Pan burmistrz na piśmie wskazał, że
urząd jest otwarty w kwestii wizyty.
W związku z licznymi obowiązkami parlamentarnymi zaproponowałem, aby
w moim imieniu przyszedł pełnomocnik – przygotowany merytorycznie do tej
sprawy adwokat – żeby przyjrzeć się dokumentacji związanej z halą sportową – wyjaśniał senator.
Propozycja parlamentarzysty spotkała się z odmową ze strony burmistrza, który – jak twierdzi Ł. Mikołajczyk – zasłania się ustawą o wykonywaniu obowiązków posła i senatora. – To „gra na czas”
i trzeba wyrazić wątpliwość w kwestii
transparentności Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie – oświadczył. – Jeżeli
sprawa byłaby od początku jasna i przejrzysta, nie byłoby problemu, by odpowiedzieć na wysłane pytania lub wpuścić wyznaczoną osobę. To pierwsza gmina,
w której nie wyrażono zgody na wpuszczenie mojego pełnomocnika – przyznał
polityk, dodając, iż prawdopodobnie
na przełomie stycznia i lutego osobiście
uda się do krotoszyńskiego magistratu.
Na konferencji ogłoszono również
zamiar zorganizowania spotkania
z przedsiębiorcami w związku z powołaniem lokalnego forum gospodarczego.

Jego celem będzie promowanie – pod patronatem senatora – przedsiębiorstw
z terenu naszego powiatu. – Chcę słuchać przedsiębiorców, którzy również
wysyłają pytania do mojego biura. Trwają
zaawansowane rozmowy o współpracy
z Januszem Michałkiem, prezesem Katowickiej Strefy Ekonomicznej – powiedział Ł. Mikołajczyk.
Niedługo ruszy również autorski projekt internetowego portalu doradczego,
o którym informowały już ogólnopolskie
media. Za pośrednictwem tego narzędzia
młodzież, studenci oraz inni zainteresowani będą mogli prowadzić dyskusje z senatorem. – Jest to skierowane do ludzi,
którzy niekoniecznie mają możliwość
przyjść na spotkanie, ale uczestniczą
w dyskusjach w Internecie, na portalach
społecznościowych – tłumaczył parlamentarzysta. Więcej na temat projektu
można dowiedzieć się na stronie www.lukasz-mikolajczyk.pl.
Wspomniano również o wsparciu
inicjatywy powołania klubu bokserskiego
w Krotoszynie pod patronatem Andrzeja
Gołoty i właśnie Łukasza Mikołajczyka. Wszelkie przedsięwzięcia, które mają służyć młodym ludziom, które odciągną ich
od komputerów i poprawią sprawność fizyczną, należy doceniać i wspierać – powiedział senator.
Jeśli chodzi o zbliżające się wybory
samorządowe, to do końca lutego zarząd
okręgu ma wyznaczyć pełnomocnika lokalnych struktur. Jego zadaniem będzie
sprawdzenie poprawności wszystkich dokumentów dotyczących ilości członków. – Weryfikujemy wszystkie dokumenty, ponieważ musi się zgadzać liczba
członków i płacenie składek. Pełnomocnik będzie miał określony czas, wyznaczony przez zarząd okręgu. Pod uwagę
branych jest kilka kandydatur. Mamy
w Krotoszynie osoby, które działają lojalnie i widzą dobro ugrupowania, a nie tylko swoje własne – wyjaśnił senator Mikołajczyk.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Cztery sportsmenki na prowadzeniu!
Trwa trzecia edycja Plebiscytu SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2017 pod patronatem Starosty Krotoszyńskiego, organizowanego przez naszą redakcję! Wybieracie jak zawsze
SPORTOWCA ROKU, ale także SPORTOWĄ IMPREZĘ ROKU oraz – co jest nowością – SPORTOWĄ OSOBOWOŚĆ ROKU!
Na naszej liście znajduje się 15 sportowców, 15 osobowości sportowych i 3 imprezy sportowe. Plebiscyt zakończy się
Sportową Galą w Restauracji Leśniczówka,
w trakcie której nagrodzimy także SPORTOWĄ NADZIEJĘ POWIATU. Tego wyboru dokona kapituła, powołana przez starostę krotoszyńskiego. Znajdą się w niej

przedstawiciele lokalnych mediów oraz
osoby z poszczególnych gmin, zajmujące się
sportem. Dla SPORTOWEJ NADZIEI POWIATU starosta krotoszyński ufunduje
roczne stypendium.
Głosowanie potrwa do 18 lutego,
do godziny 23.59. UWAGA – dla głosu-

jących przewidujemy atrakcyjne nagrody – szczegóły wkrótce! Przypomnijmy,
iż w poprzedniej edycji dla naszych Czytelników mieliśmy aż 14 nagród, a główną był wysokiej klasy telewizor 50”
Manta LED5003 Full Hd o war tości 2000 zł.
Póki co w naszym plebiscycie prym
wiodą sportsmenki. Na czele klasyfikacji
sportowców znajdują się aż cztery panie.
Prowadzi biegaczka Justyna Olejniczak,
która ma 44% głosów (stan na 22 stycznia,
godz. 11.00). Druga jest bilardzistka Weronika Karwik – 18,4%, na trzecim miejscu
plasuje się trójboistka Agnieszka Nowak – 15,6%, a tuż za podium znajduje się
darterka Marta Pawlicka – 10,1%. Dopiero

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl

za tą czwórką jest pierwszy przedstawiciel
płci męskiej – zapaśnik Robert Baran – 9,2%.
W kategorii OSOBOWOŚĆ SPORTOWA nadal zdecydowanie prowadzi piłkarka ręczna plażowa Sylwia Bartkowiak – 81,8%, wyprzedzając pływaka Konrada Powroźnika – 8,3% i lekkoatletę Cze-

sława Roszczaka – 6,1%. Jeśli chodzi o imprezy sportowe, to póki co uznanie Czytelników zyskuje LOGinLAB.
Regulamin PLEBISCYTU dostępny
jest na www.glokalna.pl. Klasyfikację on-line można śledzić przez cały czas na:
http://www.glokalna.pl/rusza-sportowy(ANKA)
-plebiscyt/

Jak głosować?
Wyślij sms pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
podając numer kandydata według wzoru:
SPRT.16
OSB.16
IMP.4
Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!
Oddaj 5 głosów na swojego faworyta. na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).
Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567

(koszt 7,38 zł z VAT).

10

Zdrowie/Uroda

WTOREK, 23 stycznia 2018

Zdrowie/Uroda

11

Wydarzenia

12

WTOREK, 23 stycznia 2018

KONCERT CHARYTATYWNY

Krwi w Koźminie Wlkp.) i Jacek Zawodny (SP nr 1 w Koźminie Wlkp.).
– Komitet przeprowadzi zbiórkę publiczną, której celem jest zebranie pieniędzy na wsparcie leczenia chorej na raka
Hani – nauczycielki, trenerki piłki ręcznej, członkini Klubu Honorowych Dawców Krwi – dodaje J. Zawodny.
Zachęcamy do aktywnego włączenia
się w pomoc poprzez obecność na koncercie. Wystąpią uczniowie koźmińskiej Jedynki oraz zespół Pod Tytułem z Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy.
Specjalne cegiełki można nabyć w sekretariacie SP nr 1 w Koźminie bądź
w sklepie Dompol (ul. Stary Rynek 3).

Walentynka dla Hani
8 lutego o godz. 18.00 w sali Perła
w Orli (gmina Koźmin Wlkp.) odbędzie się Koncert Charytatywny „Walentynka dla Hani”. Dochód z tego
wydarzenia zostanie przeznaczony
na leczenie Hani Frankowskiej, nauczycielki w Szkole Podstawowej
nr 1 w Koźminie Wlkp.

(ANKA)

FOT.

– Hania od wielu lat jest nauczycielką w naszej szkole, ucząc wychowania fizycznego i prowadząc pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki ręcznej. Dała się poznać jako osoba z pasją i wychowawczyni

dzieci i młodzieży – mówi Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp.,
a jednocześnie reprezentant Społecznego
Komitetu „Walentynka dla Hani”.
H. Frankowska zawsze angażowała
się w dzia ła nia spo łecz ne, m. in.
w Klubie Honorowych Dawców Krwi.
Teraz sama potrzebuje pomocy. Dlatego powołano społeczny komitet, który
sta nowią: Mał go rza ta Lewan dowicz
(SP nr 1 w Koźminie Wlkp.), Agnieszka Flejsierowicz (Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.), Wiesław Głuszek (Klub Ho no rowych Dawców

BIBLIOTEKA

Klaudia Mielcarek

Dzień Kubusia Puchatka

18 stycznia przypada Dzień Kubusia
Puchatka, który jest obchodzony
na pamiątkę urodzin jego twórcy – Alana Alexandra Milne'a. Z tej

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie

okazji już tydzień wcześniej w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się tematyczne spotkanie Klubu Mam.

Zchwilą, gdy w1926 roku wLondynie
ukazała się drukiem książka „Kubuś Puchatek”, a potem „Chatka Puchatka”, rozpoczęła się międzynarodowa kariera pisarza oraz
słynnego misia. Dzień Kubusia Puchatka to
dobra okazja, by jeszcze raz przeczytać o wesołych przygodach misia i jego przyjaciół.
Na wszystkich uczestników spotkania w bibliotece czekało wiele atrakcji: zabawy przy muzyce, głośne czytanie,
warsztaty plastyczne oraz słodka niespodzianka, czyli małe co nieco.
W drugiej części spotkania maluchy
obejrzały Teatr Kamishibai z bajką „Królewna Śnieżka”.
(ANKA)

godz. 20.45 – NARZECZONY NA NIBY – Polska, czaka. Zgłoszenia w oddziale PTTK w Krotoszynie Mieszko od godz. 15.00.
do 24 stycznia.
komedia romantyczna, 112' – 2D
Kobierno
Wtorki-czwartki

4 lutego

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w wie- VII Koncert Charytatywny „VIP-y śpiewają” – w ki23-25 stycznia
ku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali sporto- nie Przedwiośnie od godz. 17.00.
godz. 15.00 – MAGICZNA ZIMA MUMIN- wej przy ulicy Olimpijskiej.
9 lutego
KÓW – Finlandia/Polska, animacja familij- Do 26 stycznia
Trzeci turniej w ramach Otwartych Mistrzostw PoWystawa malarstwa, grafiki cyfrowej oraz instalacji wiatu Krotoszyńskiego w Szachach Szybkich w KBP
na, 80' – 2D dubbing
godz. 16.30 – FERNANDO – USA, animowa- interaktywnej autorstwa Dominika Janyszka w galerii im. Arkadego Fiedlera.
Refektarz KOK-u.
Koźmin Wlkp.
ny, 106' – 2D dubbing
28 stycznia
godz. 18.30 – NARZECZONY NA NIBY – Polska, 27 stycznia
LII Zimowy Rajd Turystyczny im. Hieronima Ławni- Christmas Dance Show – w sali widowiskowej kina
komedia romantyczna, 112' – 2D

29 stycznia

Spotkanie „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”
o godz. 10.00 w sali Wiejskiego Domu Kultury.
Orla
8 lutego

Koncert Charytatywny „Walentynka dla Hani” – sala
Perła, od godz. 18.00

Edukacja
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SP NR 5 KROTOSZYN

FOT. KPP Krotoszyn

Akademia bezpieczeństwa

Akademia bezpieczeństwa Fundacji
PZU – pod takim hasłem w Szkole
Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie zorganizowano akcję profilaktyczną. W przedsięwzięcie to zaangażowali się również
funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań, przed którymi staje nie
tylko policja, ale również inne instytucje,
którym dobro młodego pokolenia nie jest
obojętne.
Na spotkaniu poruszono problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, cyberprzemocy oraz bezpiecznego
dorastania dzieci i młodzieży szkolnej.
Zajęcia w ramach Akademii odbywały
się w kilku modułach. W szkole powstały
strefy tematyczne.
W strefie bezpiecznego ruchu i rozrywki uczniowie mogli sprawdzić swoje
umiejętności w zakresie poruszania się
na rowerach i segwayach, poznać podstawowe zasady ruchu drogowego, zaznajomić się z niebezpieczeństwami, jakie występują na drodze czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Głównymi elementa-

mi tej strefy były miasteczko ruchu drogowego i rowerowy tor przeszkód. Największym zainteresowaniem cieszyły się
segwaye. Przy okazji dzieci dowiedziały
się, jakie przepisy ruchu drogowego stosuje się wobec osób korzystających z takich urządzeń. W szkolnych pomieszczeniach znajdowała się strefa teatru. Tam
odegrano sztukę „Magiczne drzwi”.
W strefie pierwszej pomocy zaprezentowano pokazy pierwszej pomocy, przeprowadzono gry i zabawy związane z tą tematyką, a także zajęcia plastyczne.
Uczniowie obejrzeli również filmy instruktażowe.
W strefie bezpiecznego dorastania
policjanci rozmawiali z dziećmi o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Organizatorzy przygotowali kartki z pytaniami do funkcjonariuszy, które losowali
uczniowie. Niektóre były jednak puste
i wtedy uczestnicy sami mogli zapytać
o nurtujące ich tematy. W strefie tej zaprezentowano symulatory upośledzenia
zmysłów, występującego po spożyciu alkoholu bądź narkotyków, czyli alkogogle
i narkogogle. Ponadto uczniowie obejrzeli krótkie filmiki ze scenkami przedstawiającymi zagrożenia związane z mediami społecznościowymi i Internetem.

POD NASZYM PATRONATEM

Szał karnawałowych fryzur
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 w Krotoszynie zorganizował 13
stycznia I Międzyszkolny Konkurs
Fryzjerski „Karnawał 2018”. W kategorii szkół podstawowych najlepsze
okazały się Maria Kaczmarek i Magdalena Nowacka z krotoszyńskiej
Jedynki, a wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Hanna Gruszczyńska z Kobylina.

(NOVUS)

BIBLIOTEKA

FOT. Marlena Nabzdyk

Maluchy bliżej sztuki

W ramach projektu „Kamishibai – Papierowy Teatr” Krotoszyńska Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie w Żłobku Miś. Dzięki temu maluchy mogły się przekonać, na czym polega wyjątkowość
teatru Kamishibai.
Pozytywny obiór dzieci przerósł najśmielsze oczekiwania. W czasie spotkania maluchy z zainteresowaniem wysłuchały bajki „Królewna Śnieżka”. Ponadto
miały okazję obejrzeć książki z bajkami

i czasopisma dla najmłodszych, które zostały przywiezione z krotoszyńskiej biblioteki.
– Aktywnie działamy na rzecz animacji kultury i edukacji estetycznej.
Przybliżamy sztukę, zabieramy w świat
baśni, pomagamy w rozwijaniu wyobraźni i kreatywności. Działamy interdyscyplinarnie – wierzymy, że poprzez wymianę doświadczeń i wspólną pracę
można osiągnąć naprawdę wiele – mówi
Marlena Nabzdyk z KBP.
(ANKA)

Konkurs skierowany był do uczniów
szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach fryzjer
i technik usług fryzjerskich. Impreza miała na celu zaprezentowanie umiejętności
zawodowych, zaszczepienie wśród młodzieży zasad zdrowej rywalizacji, promocję wspomnianych kierunków kształcenia
i wymianę doświadczeń zawodowych.
Każdy z uczniów podstawówek miał
do wykonania modną plecionkę karnawałową, natomiast starsi musieli przygotować fryzurę karnawałową damską i stylizację męską. W szranki stanęło łącznie 21 uczestników. Młodzi adepci fryzjerstwa zaprezentowali wysoki poziom
umiejętności zawodowych, a modelki
piękne fryzury, makijaże i szałowe stroje
karnawałowe na czerwonym dywanie.

W młodszej kategorii najlepsze były
Maria Kaczmarek i Magdalena Nowacka
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie, na drugim miejscu znalazły się Daria
Poczta i Anna Szymczak (również reprezentantki SP nr 1), a trzecią lokatę zajęła
Patrycja Klajbert (SP w Chwaliszewie).
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych triumfowała Hanna Gruszczyńska (Szkoła Branżowa I stopnia w Kobylinie), wyprzedzając Agnieszkę Polańską
(SB I stopnia w Kobylinie) i Jagodę Aleksandrzak (ZSP nr 3 w Krotoszynie).
Nad przebiegiem konkursu czuwały na-

uczycielki przedmiotów zawodowych – Renata Nele, Aneta Kotala i Aleksandra Łopaczyk.
– Dziękujemy wszystkim uczestnikom i naszym gościom za przyjęcie zaproszenia i uatrakcyjnienie imprezy. Już teraz
zachęcamy uczniów szkół podstawowych
do podnoszenia umiejętności w zawodzie
technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetologiczną – wizaż i stylizacja paznokci – powiedziała Izabela Kossakowska, dyrektor ZSP nr 3 w Krotoszynie – Fryzjer
czy technik usług fryzjerskich to zawód
obecnie bardzo poszukiwany, a potencjalni klienci w salonach szukają nie tylko fryzjera, ale również doradcy z zakresu wizażu. Dlatego uczeń, kończąc naszą szkołę,
nabędzie kwalifikacje i umiejętności,
dzięki którym sprosta wymaganiom stawianym fryzjerom – podkreśliła dyrektor
ZSP nr 3.
W trakcie konkursu można było skorzystać z usług i porad kosmetycznych,
których udzielały konsultantki firmy
Avon, wizażystki Stowarzyszenia Twoja
Alternatywa oraz uczennice ZSP
nr 3 – Zuzanna Kierzek, Aleksandra Ciepła i Weronika Świtała.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Trenerzy APR na konferencji szkoleniowej
W sobotę, 13 stycznia, w Poznaniu
odbyła się V edycja warsztatów dla
trenerów piłki nożnej FootballProCoaching. Na szkolenie przybyło blisko 300 opiekunów najmłodszych
adeptów futbolu z ponad 90 lokalizacji Akademii Piłkarskiej Reissa.
Tematem przewodnim konferencji
był wszechstronny rozwój młodego zawodnika. Uczestniczyli w niej m. in. trenerzy Akademii Piłkarskiej Reissa, Akademii Piłkarskiej Falubaz czy Akademii

Piłkarskiej Stal Gorzów. Każdy słuchacz
otrzymał certyfikat i niezbędne materiały
szkoleniowe.
Oficjalnego otwarcia dokonał Piotr
Matecki, prezes APR, po czym zgromadzeni trenerzy mieli okazję wysłuchać
prelekcji, które połączone były z zajęciami
pokazowymi. Gościem specjalnym szkolenia był trener Benfiki Lizbona, Frederico Costa – absolwent Faculdade de Motricidade Humana, gdzie uczyli się tacy
wybitni szkoleniowcy jak Jose Mourinho
czy Carlos Queiroz. Portugalczyk wygło-

sił wykład i wraz z dziećmi z APR zademonstrował przykładową jednostkę treningową.
Nikodem Brzęcki skupił się na kwestii kształtowania umiejętności gry jeden
na jeden jako podstawy szkolenia. Thomas Rozworowski omówił klasyfikację
oraz nazewnictwo zwodów. Mateusz Kamiński wskazał na wartości wynikające
z komunikacji na linii trener – zawodnik – rodzic. Z kolei Michał Naulewicz
przedstawił komplementarny rozwój
szybkości młodego piłkarza.

Każde dziecko, które chce dołączyć
do Akademii Piłkarskiej Reissa, może
przyjść na trening pokazowy. Więcej informacji udzielają koordynatorzy lokalizacji: Krotoszyn – Grzegorz Nowak

(661 843 179) oraz Kobylin – Marcin Porzucek (534 516 265). Zachęcamy też
do odwiedzenia strony internetowej
www.akademiareissa.pl.
(JUNIOR)

DART

SIATKÓWKA

Nasi zawodnicy w Krakowie

W 73. rocznicę wyzwolenia
W hali widowiskowo-sportowej
przy Zespole Szkół nr 3 odbył
się VIII Turniej Piłki Siatkowej z okazji 73. rocznicy wyzwolenia Krotoszyna. Zwyciężyła drużyna z Bydgoszczy, która w finale pokonała 2: 0 team z Wrocławia.

Tradycyjnie zawody Grand Prix
POD trwały trzy dni. W piątek do walki
przystąpiły pary. Z krotoszyńskiej ekipy
najlepiej powiodło się Sebastianowi Szostakowi i Przemysławowi Pawlickiego.
Nasz duet w grupie zajął pierwsze miejsce. Potem krotoszynianie pokonali 3: 0
parę Fałat / Niedziela, a zmagania zakończyli po porażce 0: 3 z Brulińskim i Pałaszewskim.
Adrian Jasiński i Przemysław Sawicki
zostali sklasyfikowani na miejscach 6580. Marta Pawlicka i Joanna Kubowicz
zajęły trzecią pozycję w grupie, a w klasyfikacji końcowej turnieju – 9-12.
W sobotniej rywalizacji indywidualnej z drugiego miejsca awans do fazy pucharowej wywalczyli P. Sawicki i P. Pawlicki. Pierwszy z nich przegrał następnie
z Arkadiuszem Adamczykiem (0: 3), natomiast P. Pawlicki musiał uznać wyższość Michała Skorupy (1: 3). Na fazie
grupowej udział w zawodach zakończyli
S. Szostak, A. Jasiński i M. Pawlicka.

Trzeciego dnia krakowskich zmagań
do fazy pucharowej udało się dostać
dwóm naszym darterom. S. Szostak odpadł po porażce z Adrianem Michną
(0: 3), a P. Sawicki nie sprostał Waldemarowi Czajkowskiemu (0: 3). Z grup nie wyszli A. Jasiński, P. Pawlicki i M. Pawlicka.
– Po raz pierwszy w historii moich
występów na GP udało mi się dwa dni
z rzędu wyjść z grupy. Myślę, że duża
w tym zasługa regularnych czwartkowych
treningów oraz turniejów. Dzięki systematycznej pracy łatwiej jest mi rywalizować z najlepszymi w kraju. Zamierzam
w najbliższym czasie jeszcze bardziej zintensyfikować treningi, by postępy były
jeszcze większe – skomentował P. Sawicki.
Przy okazji imprezy w Krakowie rozegrano dwa kolejne spotkania w ramach
Polskiej Ligi Steeldarta. Połączone siły
Krotoszyna i Leszna, w składzie: Przemysław Pawlicki, Przemysław Sawicki, Daniel Makiewicz, Konrad Pawłowski, Michał Matuszewski, występują pod nazwą
GaliKrole. Tym razem team z naszego regionu nie dał rady drużynie 58-100 Świdnica (9: 11) i DT Zielona Góra (6: 14).
Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga
Darta dziękuje wszystkim sponsorom
i partnerom za wsparcie.
(GRZELO)

(21: 16, 21: 18) i uległa Pobiedziskom 1: 2 (15: 21, 24: 22, 10: 15). Grupę C wygrali bydgoszczanie, ogrywając
Wrocław 2: 1 (22: 24, 21: 16, 15: 11) i Jarocin 2: 0 (21: 17, 21: 18).
W ćwierćfinałach Bydgoszcz pokonała Kalisz 2: 0, Pobiedziska były lepsze
od Kościana 2: 0, Wrocław ograł KTPS Team 2: 0, a KTPS wygrał z Turkiem 2: 0. Półfinały należały do bydgoszczan (2: 0 z Po-

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Zagrali na rzecz WOŚP

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

Reprezentanci Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta rywalizowali
w dwóch turniejach w ramach Grand
Prix POD. W Krakowie najlepiej powiodło się parze Sebastian Szostak /
Przemysław Pawlicki, która ukończyła zmagania na dziewiątej pozycji.

Do zawodów pod patronatem starosty krotoszyńskiego i burmistrza Krotoszyna przystąpiło dziewięć zespołów. Organizatorem było Krotoszyńskie Towarzystwo Piłki Siatkowej. Drużyny podzielono na trzy grupy, w których grano systemem każdy z każdym. Nasze miasto reprezentowały dwie ekipy.
W pierwszej grupie najlepszy był zespół KTPS, który wygrał z Kościanem 2: 0
(21: 13, 23: 21) oraz Kaliszem 2: 1
(19: 21, 21: 11, 15: 11). W następnej grupie druga krotoszyńska drużyna, KTPS
Team, pokonała Turek 2: 0

W Koźminie Wlkp. na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowano Otwarty Turniej Halowej
Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora
Gminnego Ośrodka Sportu. Zawody
wygrali Kanonierzy Jarocin, którzy
w finale pokonali Promil Kickers.
Do rywalizacji przystąpiło czterna-

ście zespołów, które podzielone zostały
na trzy grupy. Pierwszą wygrali Kanonierzy Jarocin, ogrywając wszystkich rywali – Bnot (2: 0), Adros Borowski (2: 0),
Promil Kickers (2: 1) i Niedocenionych
Zawodników (3: 0). W grupie B najlepszy
był Henmar (7 pkt.), wyprzedzając – dzięki zwycięstwu w bezpośrednim
pojedynku – Młode Wilki (7 pkt.). W ko-

biedziskami) i wrocławian (2: 0 z KTPS).
Na piątej pozycji zawody ukończył
Kościan, po pokonaniu w dwóch partiach
Kalisza. Pobiedziska ograły KTPS 2: 1 i zajęły trzecie miejsce. W finale siatkarze
z Bydgoszczy po raz drugi tego dnia, tym
razem 2: 0, wygrali z drużyną ze stolicy
Dolnego Śląska.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

lejnej grupie pierwsze miejsce zajął Sław-Piek Jarocin, notując komplet wygranych – z Bartesko Junior (1: 0), Brodziak
Teamem (2: 1) i LZS-em Brzostów (2: 0).
W trzech spotkaniach ćwierćfinałowych potrzebne były serie rzutów karnych, w których skuteczniejsi od swoich
przeciwników byli Kanonierzy Jarocin,
Promil Kickers i Adros Borowski. Z kolei
ekipa Sław-Piek Jarocin pokonała 2: 0
Młode Wilki.
W półfinałach Kanonierzy Jarocin
bez trudu wygrali 3: 0 z Adrosem Borowski, a Promil Kickers po rzutach karnych
okazał się lepszy od zespołu Sław-Piek.
Ten ostatni team zajął trzecie miejsce
w turnieju, po zwycięstwie 1: 0 nad Adrosem. W finale Kanonierzy Jarocin pokonali 4: 2 Promil Kickers.
Za najlepszego gracza imprezy uznano Karola Łusiaka (Eldorado), a najlepszym bramkarzem wybrano Michała
Troszczyńskiego (MTV). Nagrody oraz
medale wręczał Sławomir Gruchała, dyrektor GOS Koźmin Wlkp.
(GRZELO)
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Pewne wygrane dwóch czołowych zespołów
Trzy kolejki przed końcem rozgrywek
Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej Żubry nadal zajmują pierwsze
miejsce w tabeli. W ósmej serii spotkań lider pokonał 10: 3 ekipę Igloo.
Do pojedynku z Igloo Żubry przystąpiły w optymalnym składzie, zaś rywale
z zaledwie jednym rezerwowym. Już
w dziesiątej minucie Bartek Galewski
(Igloo) otrzymał drugą żółtą kartkę, W takiej sytuacji, po dwóch minutach przymusowej gry w osłabieniu, zespół Igloo
musiał przez większą część meczu grać
bez zmian. Żubry wykorzystały to bezlitośnie, wygrywając 10: 3. Pięć goli strzelił
Jakub Kłobusek.
Liderowi po piętach depcze drużyna
A Seree Tee, która pokonała 8: 3 Octagon.
Trzy razy do siatki trafił Adrian Sójka, natomiast doświadczony Piotr Fabiś zanotował dwie asysty.
Do 15. minuty konfrontacji z Juniorami Astry Ekipa z Sulmierzyc prowadziła zaledwie jedną bramką. Ale później sulmierzyczanie przyspieszyli i ostatecznie
rozgromili Juniorów 9: 1. Po trzy razy
na listę strzelców wpisywali się Mateusz
Kowalski i Patryk Łuczak.
Pojedynek z MTV dobrze rozpoczął
Dream Team, który wyszedł na prowadze-

nie i miał kolejne sytuacje na podwyższenie
wyniku. Z czasem jednak kontrolę nad wydarzeniami na boisku przejął zespół z Rozdrażewa i zwyciężył 10: 5. Hat trickiem
w tym spotkaniu popisał się Tomasz Jagła.
Drugą wygraną z rzędu zanotowały
Luntrusy, które pokonały 12: 4 Tornado.
Do przerwy było już 6: 0, a w drugiej odsłonie Luntrusy kontrolowały sytuację.
Po trzy gole strzelili Mateusz Kaszub
i Olivier Kuszaj.
Na zakończenie tej kolejki doszło
do spotkania ekip z trzeciego i czwartego

PUBLIKACJE

Książka o Białym Orle

KKS Biały Orzeł w 2016 roku obchodził 90. rocznicę powstania. Z tej
okazji wydana została specjalna publikacja, którą zaprezentowano 18
stycznia na uroczystości w koźmińskim kinie Mieszko.
Książka „Koźmiński Klub Sportowy
Biały Orzeł 1926-2016. W 90. rocznicę
powstania” opisuje bogatą historię klubu.
Autorami publikacji są Michał Pietrowski
i Stefan Kaźmierczak, którzy w trakcie

uroczystości dziękowali za udostępnienie
zdjęć, materiałów i zapisków wspomnień
wielu osobom i instytucjom, z którymi
współpracowali podczas zbierania materiałów do książki.
– Niniejsze wydawnictwo ma szczególny charakter z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, pomyślane było jako
materiał promocyjny, który wiąże się
z 90. rocznicą powstania klubu sportowego KKS Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski. Po drugie, stanowi ono podsumowa-

miejsca. Do przerwy LZS Kobierno-Tomnice bezbramkowo remisował
z Pro-Metem Koźmin Wielkopolski.
Po zmianie stron sposób na koźmińskiego bramkarza znaleźli Karol Krystek,
Daniel Baran oraz Paweł Górka i LZS
wygrał 3: 0. Warto odnotować, że sędziowie pokazali aż osiem żółtych kartek
i dwie czerwone. Wcześniej z boiska musieli zejść Oskar Maciejewski i Piotr
Ochmanowicz.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

nie 90-letniej historii Klubu, przybliża
fakty i wydarzenia z okresów jego świetności oraz z tych momentów, gdy klub
znajdował się na niebezpiecznych zakrętach swych dziejów. Przypomina też postaci zarówno sportowców, jak i działaczy,
którzy przez dziesięciolecia stanowili o jego pozycji, kształtowali jego charakter
i znaczenie dla koźmińskiego środowiska,
czyli osób tworzących jego tożsamość.
Szczególny charakter tej publikacji wynika również z faktu, iż jest to pierwsza bodaj całościowa monografia Klubu, opracowana na podstawie wszelkich możliwie
dostępnych materiałów źródłowych oraz
relacji żyjących świadków jego historii – czytamy w słowie wstępnym burmistrza Macieja Bratborskiego.
W trakcie spotkania minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłego Ryszarda Kamińskiego, który miał duży udział w tworzeniu tej publikacji. Pan Ryszard podzielił się z autorami przede wszystkim swoimi wspomnieniami z dawnych lat działalności klubu.
Prezes KKS Biały Orzeł, Władysław
Olender, w geście podziękowania złożył
kwiaty na ręce autorów – M. Pietrowskiego i S. Kaźmierczaka – oraz burmistrza M. Bratborskiego.
Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Nie zabrakło
oczywiście okazałego tortu jubileuszowego.
KINGA KOSTKA

SUMO

Udany start w Pucharze Europy

Reprezentacja polskich sumoków
startowała w zawodach Pucharu Europy w węgierskim Erd. Bardzo dobrze spisali się przedstawiciele Towarzystwa Atletycznego Rozum Krotoszyn i UKS Samson Kobylin.
Złote medale na Węgrzech wywalczyli w kategorii wiekowej U'16 Kacper
Wiatrak (-65 kg) i Kacper Mikołaczyk
(+95 kg). W grupie U'14 drugą pozycję
zajął Jakub Hekiert, walczący
w kat. 40 kg. Srebrne krążki zdobyli Mikołaj Mrowiński (U'16 – 75 kg) i Michał
Fabianowski (U'18 – +100 kg). Z kolei Paweł Sikora (U'16) zgarnął brąz, a za podium w gronie seniorów uplasował się Patryk Swora (85 kg).

Bardzo zadowolona z występu w Erd
może być Aleksandra Rozum. Reprezentantka TA Rozum Krotoszyn była druga
w kategorii 65 kg juniorek, a w zmaganiach seniorek zajęła trzecią lokatę.
– Poziom zawodów był bardzo wysoki, dlatego jestem szczęśliwa, że wywalczyłam dwa medale. Na Pucharze Europy
było wielu reprezentantów Ukrainy, Niemiec czy Węgier, więc miałam okazję walczyć ze ścisłą czołówką – mówi A. Rozum. – Cieszy też wygrana w młodzieżówce z dziewczyną, która zdobyła złoto
wśród seniorów. Warto dodać, że na Węgrzech zdobyłam pierwsze punkty do kolejnych The World Games w Birmingham – podkreśla zawodniczka.
(GRZELO)

