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73 lata temu miasto zostało wyzwolone
We wtorek, 23 stycznia, obchodziliśmy 73. rocznicę wyzwolenia Krotoszyna spod okupacji hitlerowskich
Niemiec. W naszym mieście jak co
roku odbyły się uroczystości upamiętniające tamto wydarzenie.
Władze miasta i powiatu oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich
i szkół złożyły symboliczne wiązanki kwiatów pod tablicą na ratuszu, upamiętniającą
przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w powiecie krotoszyńskim: Antoniego Piaczyńskiego ps. Maria Jazłowiecki (delegata rządu RP na powiat), kapitana
Edwarda Bączkowskiego ps. Tata (inspektora rejonowego AK), podporucznika Józefa Pukackiego ps. Wiktor (szefa Sztabu Inspektoratu AK), podporucznika Stefana

Kurzawskiego ps. Kalina (komendanta
Obwodu AK). Wszyscy zostali zamordowani w obozie Żabikowo w 1944 roku.
Wiązanki kwiatów złożono również
przy tablicy znajdującej się na ul. Przemysłowej. Upamiętnia ona bohaterską

śmierć trzech ochotników biorących
udział w walkach o wyzwolenie Krotoszyna – Antoniego Gałeckiego, Antoniego
Klimczaka i Kazimierza Chybę.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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INTERWENCJA

Ostrzegamy przed oszustami!
Oszuści nie próżnują. Tym razem
podszywają się pod niejaki Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm (CRDGiF) i wysyłają pisma wzywające do „fakultatywnej
opłaty rejestracyjnej” w wysokości 295 zł.

FOT. SP Stara Obra

Tropiciele wiedzy

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, Natalia Kowal ze Szkoły Podstawowej w Starej Obrze, jako jedna z 35 wyróżnionych w całej Polski,
otrzymała grant w wysokości 2 500 zł na realizację własnego
projektu w ramach programu EduWydawca: Wielkopolska Squad S.C.
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kacja Inspiracja. Autorski projekt
„Tropiciele wiedzy” będzie realizować z uczniami klasy III w drugim semestrze.
Decyzję o przyznaniu grantów podjęła
Komisja Ekspertów. Po feriach trzecioklasi-

ści, pod opieką Natalii Kowal, rozpoczną
działania projektowe, które będą trwały
do końca maja. Relację z kolejnych etapów
można będzie śledzić na bieżąco na profilu
facebookowym szkoły w Starej Obrze.
Edukacja Inspiracja to program, którego celem jest docenienie i wsparcie rozwoju zawodowego wyróżniających się nauczycieli ze szkół z małych miejscowości – do 30 tys. mieszkańców. Program
ma również na celu wyrównanie szans
edukacyjnych oraz aktywizację dzieci
i młodzieży z tychże miejscowości.
Rekrutacja do pierwszej edycji miała
charakter zamknięty. Zaproszenia
do uczestnictwa kierowane było indywidualnie do konkretnych nauczycieli,
wskazanych przez stypendystów i alumnów programu Fundacji EFC „Marzenie
o nauce”, jak i również do wyróżniających
się nauczycieli uczestniczących w programie Szkoła z Klasą – tak było w przypadku Natalii Kowal. Warunkiem uzyskania
grantu było zgłoszenie własnego projektu
edukacyjnego.
(NOVUS)

(NOVUS)

ZDUNY

Warto pomagać!
Przyjaciele z miasta partnerskiego
Zdun, Emleben w Niemczech, zorganizowali zbiórkę dla pogorzelców,
którym przed świętami Bożego Narodzenia spalił się w domu cały dobytek. Darczyńcy przekazali zebrane
pieniądze samorządowcom.
W styczniu za 600 euro, które zebrano w Emleben, rodzina zakupiła elementy wykończeniowe do remontowanego
po pożarze budynku. Dzięki pomocy
mieszkańców, ludzi dobrej woli, wsparciu
samorządu Zdun, a także dzięki takim
zbiórkom jak w Emleben, rodzina z dwój-

FOT. www.zduny.pl

SP STARA OBRA

Nieuiszczenie wpłaty skutkować ma
brakiem wpisu do CRDGiF. O podobnej
sprawie pisaliśmy w czerwcu zeszłego roku, tyle że wtedy oszuści używali innej
nazwy owej instytucji.
– W związku ze złożeniem wniosku
w dniu 04.01.2018 r. dokonano wpisu
firmy do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ. Na podstawie art. 2
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.(Dz. U. 2004
Nr 173 poz. 187) został utworzony Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm (CRDGiF). Rejestr jest
na bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarczych,
prowadzonych w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych.
Brak terminowej płatności spowoduje
brak wpisu do Centralnego Rejestru
Działalności Gospodarczych i Firm. Ni-

niejsze pismo zostało sporządzone zgodnie z art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 k. c.(Dz. U. 2014 poz. 121
z późn. zm.). Ogłoszenie wpisu w Centralnym Rejestrze Działalności Gospodarczych i Firm wymaga uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej zgodnie
z aktualnym regulaminem CRDGiF (§2
wew. z dn. 17.08.2016) w wysokości 295 zł w terminie do 15.01.2018 roku – czytamy w piśmie.
Po pierwsze – CRDGiF to twór niewiadomego pochodzenia, a oficjalnym rejestrem dla każdej działalności jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po drugie – wpis do CEIDG jest bezpłatny
i można go dokonać w każdym urzędzie
gminnym.
By zweryfikować tego typu pisma,
trzeba sprawdzić dane nadawcy, o ile jest
podany adres, numer KRS czy REGON.
Policja uczula mieszkańców, żeby każdy
podejrzany dokument należycie sprawdzić i zweryfikować jego nadawcę, żeby
ustrzec się przed wyłudzeniem pieniędzy,
a także zgłaszać podobne przypadki
na policję lub do prokuratury.

ką dzieci niedługo znów zamieszka
w swoim wyremontowanym domu.
(NOVUS)
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W miniony czwartek w Szkole Podstawowej nr 1 w Krotoszynie odbył
konkurs historyczny, skierowany
do uczniów podstawówek z terenu
gminy. Uczestnicy musieli wykazać
się wiedzą na temat powstania wielkopolskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem udziału mieszkańców Ziemi Krotoszyńskiej.

W szranki stanęło 14 uczniów, którzy reprezentowali szkoły podstawowe:
nr 1, 4, 7 i 8 z Krotoszyna oraz z Lutogniewa, Orpiszewa, Świnkowa i Benic. Pytania konkursowe opracował Piotr Mikołajczyk, dyrektor krotoszyńskiego muzeum
i jednocześnie przewodniczący komisji
oceniającej.
P. Mikołajczyk zaznaczył, iż wiedza

uczniów w zakresie powstania wielkopolskiego jest bardzo duża, a różnice punktowe
były niewielkie. Żeby wyłonić laureata trzeciego miejsca, potrzebna była dogrywka.
Zwycięzcą konkursu został Jakub
Stasiak (SP nr 1 w Krotoszynie), drugą lo-

katę zajęła Anna Murawska (SP w Lutogniewie), a trzecia była Zofia Sójka (SP
w Lutogniewie). Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe z rąk Sławomiry Kalak, dyrektor SP nr 1.
(NOVUS)
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CHARYTATYWNIE

FOT. www.powiat-krotoszyn.pl

Kolejny sprzęt dla hospicjum

Dzięki akcji „Hospicjum – 2017”,
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Ziemi
Krotoszyńskiej, Zakład Opieki Paliatywnej SP ZOZ w Krotoszynie został
wyposażony w kolejny cenny
sprzęt. 24 stycznia przekazano placówce dziesięć materacy zmiennociśnieniowych przeciwodleżynowych
i zestaw piłek do rehabilitacji.
Wolontariusze z CWZK kolejny raz
zorganizowali akcję na rzecz krotoszyńskiego hospicjum. Tradycyjnie przybrała
ona formę koncertu charytatywnego oraz
datków od darczyńców. Są nimi zarówno
osoby prywatne, jak i organizacje.
Takim sojusznikiem wolontariuszy
w roku 2017 była m. in. OSP w Chwaliszewie, a na koncercie charytatywnym wystąpiły zespoły Zetka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie), Smile

(I LO w Krotoszynie) oraz Tacy Nie Inni
i chór ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.
24 stycznia Ryszard Łopaczyk – prezes
Stowarzyszenia CWZK – oraz Jan Pawlik
przekazali sprzęt na ręce Barbary Krzyżańskiej – kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wręczono także podziękowania osobom prywatnym oraz przedstawicielom organizacji i firm, które wsparły akcję.
W uroczystym przekazaniu uczestniczyli także wicestarosta Paweł Radojewski
i Krzysztof Kurowski – dyrektor SPZOZ
Krotoszyn, którzy podziękowali za ten
szczególny dar.
B. Krzyżańska zaznaczyła, iż dzięki
systematycznej i konsekwentnej pomocy
CWZK kierowana przez nią placówka
dysponuje już taką ilością materacy przeciwodleżynowych, że całkowicie pokrywa
ona zapotrzebowanie placówki.
(NOVUS)

ZDUNY

W Urzędzie Miejskim w Zdunach
miała miejsce prezentacja i uruchomienie testowanego od grudnia monitoringu. Jest on wyposażony w najnowocześniejszy system w powiecie
i da policjantom wiele możliwości
w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa w gminie.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie oraz pracownicy Urzędu
Miejskiego w Zdunach, na czele z burmistrzem Tomaszem Chudym i jego zastępcą, Miłoszem Zwierzykiem.
Władze Zdun zamierzają objąć monitoringiem większą część miasta.
W pierwszej kolejności kamery zaczną
„obserwować” te tereny, gdzie dochodzi
do aktów wandalizmu czy niebezpiecznych zdarzeń.
O monitoringu wizyjnym w Zdunach rozmawiano od 2016 roku. Od tej
pory dokonano rozeznania terenu, a następnie podjęto decyzję co do lokalizacji

FOT. www.zduny.pl

Monitoring miejski już działa

kamer i wyboru systemu komputerowego. Założenie monitoringu wsparł ubezpieczyciel gminy Zduny. Monitoring pomoże również w uzyskiwaniu odszkodowań w różnych przypadkach losowych.
– Uważam, że Zduny stały się dzisiaj
bezpieczniejszym miastem. A z tego, co
słyszę o zamiarach samorządu, wnioskuję, że w przyszłości będą jednym z najbezpieczniejszych miast – powiedział Mariusz Jaśniak, komendant powiatowy policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

KROTOSZYN

Tlenek węgla zaatakował
W nocy 24 stycznia mieszkańców
jednego z lokali w budynku wielorodzinnym na ulicy Łąkowej w Krotoszynie zaalarmował czujnik tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Właściciel obiektu poinformował Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie o zaistniałej sytuacji. Dyżurny
Operacyjny Powiatu polecił, by wszystkie
osoby niezwłocznie opuściły budynek.
Na miejsce natychmiast wysłano zastęp

z JRG Krotoszyn. W przeprowadzonym
rozpoznaniu ustalono, że lokatorzy, zgodnie z zaleceniem, opuścili mieszkanie
i znajdowali się poza budynkiem. Nikt nie
uskarżał się na żadne dolegliwości. W pomieszczeniu, gdzie zamontowany jest czujnik, znajdowała się terma gazowa.
Strażacy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, wyposażeni w detektor wielogazowy Sperian MultiPro, weszli
do wnętrza mieszkania i przeprowadzili
pomiary pod kątem występowania gazów
niebezpiecznych w atmosferze. Urządze-

nie potwierdziło obecność tlenku węgla.
Strażacy pootwierali więc okna w celu
przewietrzenia lokalu.
W tym samym czasie poinformowano
lokatorów pozostałych mieszkań o potrzebie opuszczenia budynku, rozszerzając zakres pomiarów. Prawdopodobną przyczyną
wystąpienia tlenku węgla była wadliwie
działająca terma gazowa w lokalu zgłaszającego. Dlatego zalecono zaprzestanie jej
użytkowania do momentu wykonania
przeglądu przez osobę do tego uprawnioną.
Ponowne sprawdzenie obiektu urządzeniami pomiarowymi potwierdziło
usuniecie zagrożenia. Lokatorzy mogli
więc wrócić do swoich mieszkań.
(NOVUS)
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FOT. www.zduny.pl

Rusza budowa kanalizacji

WSPOMNIENIE

Wieczorem 21 stycznia zmarł ks.
prałat Leon Spaleniak, były proboszcz Parafii pw. Św. Ap. Piotra
i Pawła w Krotoszynie. W kwietniu
skończyłby 86 lat.
Leon Spaleniak urodził się 11 kwietnia 1932 roku w Odolanowie. Lata dziecięce spędził w rodzinnym domu, uczęszczając do przedszkola prowadzonego przez
siostry Elżbietanki. W czasie II wojny światowej również przebywał w Odolanowie.
Po okupacji rozpoczął naukę w czwartej
klasie szkoły podstawowej. Po ukończeniu
szóstej klasy zdał egzamin do Liceum
Ogólnokształcącego w Odolanowie, które
ukończył maturą w 1951 roku.
Jesienią tego samego roku wstąpił
do Seminarium Duchownego. Pierwsze
dwa lata studiował w Gnieźnie, a następne
cztery w Poznaniu. Święcenia kapłańskie
przyjął 30 maja 1957 roku. Jako neopre-

FOT. Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła

Pożegnaliśmy ks. prałata Leona Spaleniaka

zbiter został skierowany do posługi kapłańskiej w Parafii pw. Św. Michała Archanioła
w Połajewie, gdzie pracował przez dwa lata.
W 1959 roku został przeniesiony, jako wikariusz, do Parafii Farnej pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu. Tam często uczestniczył
w nabożeństwach do Matki Bożej Świętogórskiej w bazylice na Świętej Górze.
Z Gostynia w 1961 roku został skierowany do posługi kapłańskiej w Parafii

pw. Św. Wita w Rogoźnie, a cztery lata
później do Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Poznaniu.
Po doświadczeniach zdobytych
w czterech parafiach 5 listopada 1969
roku rozpoczął posługę jako proboszcz
w Parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus w Panience, gdzie pracował 11
lat. 19 kwietnia 1980 roku rozpoczął
posługę proboszcza i dziekana w Parafii
pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie. Funkcję tę piastował przez 29 lat. 1
lipca 2009 przeszedł na emeryturę, pełniąc ciągle posługę kapłańską – w miarę
możliwości i sił. W 1995 roku papież
Jan Paweł II nadał ks. Leonowi Spaleniakowi godność prałata.
W miniony czwartek, tj. 25 stycznia,
w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
w Krotoszynie odbyła się msza żałobna
w intencji zmarłego.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na ulicach Łacnowej i Kopernika
w Zdunach ruszyła budowa kanalizacji. Wartość całego projektu, który
obejmie też kilka innych ulic, finansowanego ze środków europejskich,
wynosi 5,4 mln złotych.
Przypomnijmy, złożony przez gminę
Zduny do Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu wniosek o dofinansowanie
inwestycji został pozytywnie oceniony
i zakwalifikowany do wsparcia finansowego. Tym samym na wybudowanie ponad 7 kilometrów sieci kanalizacyjnej
w mieście samorząd otrzyma 3,7 mln złotych. Wartość całego projektu wynosi natomiast 5,4 mln złotych.
W ramach inwestycji wybudowana
zostanie kanalizacja sanitarna w rejonie
ulic Kopernika, Cegielskiego, Kobylińskiej,
Wrocławskiej, Łacnowej, Strzeleckiej, Sieniutowej, Ogrodowej, Piaskowej i Ostrowskiej oraz wzdłuż Borownicy. Warto dodać,
że po zakończeniu prac drogi zyskają nową
nawierzchnię. Dodatkowo zakupiona zostanie stacja zlewna, zabezpieczająca
przed napływem zanieczyszczeń mecha-

nicznych do oczyszczalni. Do tego etapu
prac będą włączone również ulice Krotoszyńska i 1 Maja. Projekt jest współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa.
Urząd Miejski w Zduny apeluje
do rodziców o szczególne zwrócenie uwagi na dzieci zmierzające do przedszkola
i szkoły na ul. Łacnowej Z pewnością pomocna będzie tu obecność osoby przeprowadzającej dzieci przez drogę. Apeluje się
również o nieparkowanie samochodów
na tej ulicy. Z kolei mieszkańcy, których
mogą spotkać trudności przy wyjeżdżaniu i wjeżdżaniu na teren posesji, proszeni są o bezpośredni kontakt z pracownikami wykonującymi czynności przy budowie kanalizacji. Ze strony wykonawcy jest
bowiem zapewnienie o maksymalnie
przyjaznym podejściu do mieszkańców.
Budowa kanalizacji rusza również
na ul. Kopernika. Jej mieszkańcy także
proszeni są o kontakt z ekipą budowlaną.
Warto też unikać przejazdu tą ulicą w najbliższym czasie.
(NOVUS)

POLICJA

Otrzymali nowy radiowóz

24 stycznia miało miejsce uroczyste
przekazanie kluczyków do nowego
oznakowanego radiowozu marki
Opel Astra, który będzie użytkowany
przez policjantów krotoszyńskiej komendy.
Kluczyki na ręce komendanta powiatowego policji w Krotoszynie, inspektora
Mariusza Jaśniaka, przekazał burmistrz

Franciszek Marszałek. W spotkaniu
udział wzięli także wiceburmistrz Ryszard Czuszke i wiceburmistrz Joanna
Król-Trąbka oraz skarbnik Grzegorz Galicki.
Nowy pojazd zakupiony został
przy finansowym wsparciu gminy Krotoszyn i Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu.
(ANKA)

Na Bieżąco
NASI PARTNERZY

Szkolenie w VISUSIE

W Galerii Optyki VISUS w Krotoszynie 19 i 20 stycznia odbywało się
szkolenie dla pracowników z zakresu sprzedaży i komunikacji.
Szkolenie prowadził wybitny ekspert
w dziedzinie sprzedaży i komunikacji
w branży optycznej – Szymon Grygierczyk.
– Pan Szymon w sposób rzeczowy

i kompetentny pokazał nam, w jaki sposób udoskonalić obsługę naszych drogich klientów – mówi Paweł Górnik,
właściciel Galerii Optyki VISUS. – Zależy nam na tym, aby klienci byli zadowoleni z zakupu nowych okularów
i przede wszystkim doskonale w nich
widzieli – podkreśla.
(KOSTKA)

POLITYKA

Odbudowujemy rynek pracy

W krotoszyńskim biurze Prawa
i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła Jana Mosińskiego. Spotkanie było
okazją do podsumowania pracy parlamentarnej, skomentowania wydarzeń politycznych oraz omówienia
zamierzeń na ten rok.
Jan Mosiński do maja 2017 był członkiem dwóch komisji sejmowych – Polityki
Społecznej i Rodziny oraz Unii Europejskiej. W związku z pracami w Komisji Weryfikacyjnej ds. Reprywatyzacji musiał
zrezygnować z członkowstwa w powyższych. Brał udział również w pracach podkomisji nadzwyczajnych – ds. prezydenckiego projektu ustawy przywracającej
wiek emerytalny 65 lat dla mężczyzn i 60
lat dla kobiet, ds. projektu ustawy o opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.
– Bardzo ważną dla mnie była praca
w podkomisji, gdzie opracowywano projekt ustawy odnośnie byłych funkcjonariuszy
aparatu
bezpieczeństwa

PRL – mówił J. Mosiński. – Obniżyliśmy
ich emerytury do 2 tys. zł. Moje prywatne
zdanie jest takie, że wyzerowałbym te
świadczenia. Należy bowiem zadać sobie
pytanie, czym zasłużyli sobie ci panowie,
broniąc zbrodniczego systemu, jakim był
komunizm? Poseł zaznaczył, że państwo
polskie stoi na straży praw obywatelskich,
dlatego głosował finalnie za tą ustawą.
Wspomniał również o pracach
nad ustawami dotyczącymi takich kwestii jak ustalenie minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilno-prawnych czy
wzrost płacy minimalnej, która wynosi
dzisiaj 2100 zł brutto. Ma to spowodować konieczne zmiany na rynku pracy,
głównie w kwestiach kształcenia „fachowców” i szkolnictwa zawodowego.
Zauważono także obniżenie stopy
bezrobocia. Z danych za 2017 rok wynika, iż w Krotoszynie wyniosła 3,7 procent. W kraju powstało ok. 320 tysięcy
nowych miejsc pracy. – Polityka państwa
zmierza w kierunku ulżenia mikro- i makroprzedsiębiorstwom. Niedługo w sejmie znajdzie się projekt „Konstytucja dla

biznesu”. Ma ona być impulsem do rozwoju gospodarczego w Polsce. Dwa lata
zajęło porządkowanie zdemolowanego
rynku pracy i polityki społecznej – oznajmił J. Mosiński.
Parlamentarzysta przedstawił również statystyki dotyczące rządowego programu Rodzina 500+. W 2017 roku kosztował on budżet państwa 22 miliardy złotych. W Krotoszynie z programu skorzystało 2741 osób, a łączna kwota wsparcia
rodzin wyniosła 27 327 000 zł. – Ma to
niemały wpływ na ożywienie gospodarcze, ponieważ rodzice inwestują w swoje
dzieci. Przynosi to również wzrost urodzeń w porównaniu z poprzednimi latami – stwierdził poseł.
J, Mosiński przyznał, że liczy na to, iż
Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory samorządowe. Uznał, że nieszczęściem województwa wielkopolskiego jest przyjęty
plan rozwoju, który wspiera głównie metropolię poznańską. – Ona ma być lokomotywą rozwoju regionalnego dla całego
województwa. Około 3/4 środków, w ilości setek milionów złotych, pompuje się
w Poznań. Jesteśmy za projektem zrównoważonym, żeby wszystkie ośrodki
miejskie były doinwestowane. Ten kontrakt może zostać zmieniony tylko
przy zgodzie obu stron, czyli rządu i zarządu województwa wielkopolskiego,
który nie chce podjąć rozmów w tej sprawie – powiedział poseł.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Łukasz Rabenda

skierować go na badania profilaktyczne,
nie do lekarza medycyny pracy, który
kieruje dodatkowo do okulisty. Wyniki
badań okulistycznych, które wykażą potrzebę noszenia lub zmiany okularów
korekcyjnych, zmuszają pracodawcę, aby
zapewnić je pracownikowi. Niestety,
okresy i kwoty wypłaty ekwiwalentu
za zakup okularów korygujących są sprawą wewnętrzną pracodawcy i nie prawnych uregulowań w tym zakresie. Wykluczenie przeprowadzenia tych dodatkowych badań dopuszczalne byłoby,
gdyby wystąpiły przesłanki, przy których pracownik mógłby nadal wykonywać pracę na tym stanowisku.

POGORSZENIE WZROKU
A DODATKOWE BADANIA
LEKARSKIE
Mimo że pracownik ma do końca
ważności badań np. jeden rok, to nie ma
przeciwwskazań, aby poza terminami
wynikającymi z częstotliwości wykonywania obowiązkowych badań okresowych skierować go dodatkowo. Pracownik, któremu pogorszył się wzrok
przy pracy z komputerem, zgłasza to pracodawcy. Wskazuje, że nie ma możliwości dalszego świadczenia dotychczasowej
pracy, dlatego pracodawca powinien

BEZPIECZEŃSTWO

W dniach 22-24 stycznia trzy zmiany
służbowe z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie oraz jednostki OSP z Krotoszyna, Kobylina
i Koźmina Wlkp., realizujące specjalistyczne czynności ratownicze
na poziomie podstawowym z zakresu ratownictwa wodnego, brały
udział w ćwiczeniach na zamarzniętym Jeziorze Odrzykowskim.
Celem działań było utrwalenie wiedzy strażaków z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych na zbiornikach wodnych w sezonie zimowym, jak również omówienie
procedur postępowania z osobami poszkodowanymi w stanie hipotermii.
Ratownicy, w specjalistycznych ubraniach do pracy w wodzie, praktycznie
przećwiczyli sposoby dotarcia, w jak naj-

FOT. PSP Krotoszyn

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodno–lodowego

Strażacy apelują!
Zamarznięte zbiorniki wodne nie gwarantują
bezpieczeństwa, nigdy nie mamy pewności, że pokrywa
lodowa na całej powierzchni jest jednakowa.
Korzystajmy z bezpiecznych lodowisk w miejscach
wyznaczonych.
krótszym czasie, do osób przebywających
w lodowatej wodzie oraz ich ewakuację
na brzeg zbiornika, gdzie w ogrzewanym
namiocie pneumatycznym udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Po ćwiczeniach strażacy wymienili się spostrzeżeniami, które w rzeczywistych działaniach usprawnią ich
pracę.
(NOVUS)

KONKURS

Laureaci zostali nagrodzeni

FOT. www.kozminwlkp.pl
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W ośrodku kultury w Koźminie
Wlkp. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego na najpiękniejszą kartkę
bożonarodzeniową. Przyznano 17
nagród i 19 wyróżnień.
Nadesłane prace oceniało jury w skła-

dzie: Małgorzata Wójcik, Dagmara Pijanowska i Maria Malinowska. W kategorii
do 6 lat zwyciężyła Maja Szyszka (Publiczne Przedszkole w Koźminie Wlkp.),
druga była Paulina Staniek (Publiczne
Przedszkole w Koźminie Wlkp.), a trzecia – Zofia Grzegorska (Publiczne Przedszkole w Koźminie Wlkp.).

W kategorii 7-10 lat pierwszą lokatę
przyznano Annie Dąbrowskiej (NSP Jarocin), a kolejne pozycje przypadły Natalii
Garbarek (SP Grębów) i Lenie Wójcik
(ZSP Borzęciczki).
W grupie 11-14 lat triumfowała Lena Maćkowiak (Gimnazjum Koźmin
Wlkp.), wyprzedzając Jakuba Dykcika
(ZSP Borzęciczki) i Zofię Gryskę (SP
nr 3 Koźmin Wlkp.). W najstarszej kategorii za najlepszą uznano pracę Zuzanny
Kostki (Gimnazjum Koźmin Wlkp.),
drugie miejsce zajęła Justyna Zwiernik
(Młodzieżowy Dom Kultury Ostrów
Wlkp.), a trzecie – Klaudia Plewa (GOK
Niechanowo).
Jury postanowiło również przyznać
dwa wyróżnienia specjalne – Julii Rachwalskiej (ZSS Krotoszyn) i Ewie Nowak (Niepełnosprawne Centrum Kultury w Śmiglu).
Nagrody laureatom wręczali burmistrz Maciej Bratborski, Leszek Ziętkiewicz – dyrektor GZiK i Włodzimierz
Hoffmann – fundator.
(NOVUS)

Edukacja
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SP CHWALISZEW

Święto patrona szkoły

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy
świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja. Ksiądz proboszcz Radosław Talarski mówił o wartościach
chrześcijańskich, ważnych i potrzebnych
w życiu każdego człowieka, które możemy
odnaleźć w poezji księdza Twardowskiego.
Potem wszyscy przenieśli się do sali
gimnastycznej, gdzie po okolicznościowych przemówieniach miała miejsce
część artystyczna pod kierownictwem Alicji Grzywaczewskiej i Michała Chwalińskiego. Uczniowie przypomnieli sylwetkę
patrona we wzruszającym montażu słowno-muzycznym, okraszonym dodatkowo
występem tanecznym przedszkolaków.
Organizatorkami konkursu poetyckiego były Alicja Grzywaczewska, Lucyna
Radojewska-Felczak i Hanna Koczorowska. Młodych artystów oceniało jury
w składzie: Małgorzata Mielcarek – na-

FOT. Lucyna Radojewska-Felczak

W ramach obchodów Święta Patrona Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie 15 stycznia tradycyjnie odbył
się XI Konkurs Poetycko-Muzyczny,
poświęcony twórczości ks. Jana
Twardowskiego. Uczestnicy rywalizowali w czterech kategoriach.

czelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, Marlena Nabzdyk – bibliotekarka
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej oraz
Joanna Paszek – nauczycielka w Państwowej Szkole Muzycznej.
W kategorii klas I-III zwyciężyła
Wiktoria Krakowska (SP w Świnkowie),
drugie miejsce zajęła Zuzanna Bielecka
(SP 4 w Krotoszynie), a trzecie przypadło
Grzegorzowi Szymczakowi (SP w Chwaliszewie). W grupie uczniów klas IV-VI najlepszy okazał się Jakub Dzwoniarek (SP nr 3 w Krotoszynie), wyprzedzając Zuzannę Olszańską (SP w Biadkach)
i Natana Krupę (SP nr 8 w Krotoszynie).
W kategorii klas VII i gimnazjalnych
triumfowała Zuzanna Klepacka (SP 3

OLIMPIADA

Awansowali do etapu centralnego
Marcin Kasperkowiak i Bartłomiej
Góral z Koźmina Wlkp. awansowali
do etapu centralnego LIX edycji
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym. Uczniowie krotoszyńskiego LO im. H. Kołłątaja znaleźli się w wąskim gronie laureatów
etapu wojewódzkiego i wraz z licealistami z Poznania będą reprezentować Wielkopolskę w Warszawie.
Etap wojewódzki olimpiady odbył się 20 stycznia na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uni-

wersytetu Adama Mickiewicza w Pozna niu.
W
szran ki
sta nę ło 31uczniów z województwa wielko-

w Krotoszynie), drugi był Bartosz Polak
(SP w Chwaliszewie), a na trzeciej lokacie znalazł się Miłosz Pospiech (SP
w Chwaliszewie).
W poezji śpiewanej pierwsze miejsce
jurorzy przyznali Zuzannie Wasilewskiej
i Marcinowi Sikorze (SP 5 w Krotoszynie), a drugie zajęła Anna Skrzypczak (SP
w Chwaliszewie).
Przy okazji rozstrzygnięto kolejną
edycję Powiatowego Konkursu Plastycznego „Piękny jest świat wokół nas”. W poszczególnych kategoriach wiekowych laureatami zostali Tobiasz Nowaczyk
(Chwaliszew), Oliwia Jasik (SP Chwaliszew), Karolina Gruszka (SP Roszki) i Daria Lamek (Wierzbno).
(NOVUS)

polskiego, m. in. z liceów w Poznaniu, Kaliszu czy Gostyniu.
Uczestnicy najpierw zmierzyli się
z testem pisemnym. Szóstka z nich
awansowała do drugiej części – egzaminu ustnego, w trakcie którego odpowiadali na pytania dotyczące typów społeczeństw, systemów rządów w poszczególnych państwach europejskich czy mechanizmów polityki. W komisji oceniającej znaleźli się wybitni specjaliści politologii, na czele z prorektorem prof. dr.
hab. Tadeuszem Wallasem. Etap centralny olimpiady, na którym zaprezentują
się dwaj licealiści z Kołłątaja, zaplanowano na 17-18 marca w Warszawie.
(NOVUS)

SP NR 4 KROTOSZYN

Nagrodzeni za film o powstaniu

19 stycznia w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbyło się podsumowanie konkursu, zorganizowanego przez
Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną
Książnicę Pedagogiczną im. Alfonsa
Parczewskiego w Kaliszu. Pierwsze
miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła krotoszyńska Czwórka.
W konkursie pod hasłem „Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność” (Ewa Najwer) chodziło o przygotowanie projektu
multimedialnego, dotyczącego powstania
wielkopolskiego. Mogli w nim uczestniczyć uczniowie klas VII SP i gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Trzyosobowe drużyny z poszczególnych szkół miały przygotować prezentację
multimedialną, film bądź montaż słowno-muzyczny, poświęcony powstaniu,
a w szczególności związanym z nim miejscom, osobom czy wybranym epizodom.
Uczennice klas VII Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie – Julka, Ania
i Martyna – wystąpiły w filmie „Krotoszyn pamięta o powstańcach wielkopolskich”. Jak się okazało, w kategorii obejmującej klasy VII oraz II i III gimnazjów

dziewczętom z Czwórki przyznano
pierwsze miejsce!
Na konkurs łącznie wpłynęło 107
prac z 53 szkół południowej Wielkopolski. – Gdy się dowiedzieliśmy, że zajęliśmy pierwsze miejsce, radości nie było
końca – przyznaje Halszka Kobierska-Obal z SP nr 4. – Zaprezentowane były
tylko dwie zwycięskie prace, w tym nasz
film. Uczennice i opiekun otrzymali
w nagrodę książki, dyplomy oraz bon podarunkowy o wartości 250 zł dla każdego
na zakupy w Empiku.
Na gali wręczenia nagród gośćmi byli
Marzena Wodzińska z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, dwoje wizytatorów delegatury kaliskiego kuratorium, dyrektorzy bibliotek pedagogicznych z rejonu byłego województwa kaliskiego i władze miasta. Uroczystość uświetnił chór
szkolny z LO im. T. Kościuszki z pieśniami
patriotycznymi oraz występ skrzypaczki.
– Bardzo dziękuję bohaterkom naszej
konkursowej pracy oraz panom Karolowi
Gacce i Karolowi Zakońskiemu za nagrywanie i montaż naszego zwycięskiego filmu – dodaje Halszka Kobierska-Obal.
(ANKA)
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PLEBISCYT

W czołówce nadal same panie!
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 głosują-

cych 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 wartości 2000 zł.
Póki co w naszym plebiscycie nadal
prym wiodą sportsmenki. Na czele klasyfikacji sportowców znajduje się aż pięć pań.
Na pierwsze miejsce wskoczyła bilardzistka
Weronika Karwik, która ma 37,5% głosów
(stan na 29 stycznia, godz. 11.00). Druga
jest biegaczka Justyna Olejniczak – 32,4%,
na trzeciej pozycji plasuje się trójboistka
Agnieszka Nowak – 7,9%, a za podium
znajdują się zawodniczka sumo Olimpia
Robakowska – 6,0% i darterka Marta Paw-

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

licka – 5,1%. Dopiero za tą piątką są dwaj
panowie – zapaśnik Robert Baran i kolarz
Krzysztof Kubik – po 4,6%.
W kategorii OSOBOWOŚĆ SPORTOWA nadal prowadzi piłkarka ręczna plażowa Sylwia Bartkowiak – 67,9%. Ale jej
przewaga powoli topnieje. Drugi jest lekkoatleta Czesław Roszczak – 22,6%, a trzeci

pływak Konrad Powroźnik – 6,6%. 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).
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POEZJA

Autoportret jesienny

Za nami finał 26. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego ,,Autoportret Jesienny Krotoszyn 2017”.
Spotkanie z poezją uświetnił koncert duetu Babu Król.
Na konkurs nadesłano 214 zestawów
wierszy, które oceniało jury w składzie: Maciej Woźniak – przewodniczący, Adam
Wiedemann i Beata Ulbrych. Zdobywcą
pierwszej nagrody został Rafał Różewicz
(Wrocław). Drugie miejsce zajęła Aleksandra Paprota (Wrocław), atrzecia lokata przypadła Stanisławowi Pawełkowi (Żyrardów).
Wyróżnienia przyznano Marzenie Jaworskiej (Warszawa), Pawłowi Sarbinowskiemu
(Pleszew) i Paulinie Pidzik (Kraków).
Nagrodzeni poeci odczytali część swoich wierszy. Spotkanie było również okazją

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie

do refleksji na temat kierunku, w którym
podąża poezja, i pól do inspiracji.
– Na co my właściwie liczymy? Tutaj – w Krotoszynie – czy gdziekolwiek nas
lektura krotoszyńskiej antologii zastanie – mówił Maciej Woźniak. – Zapewne
nie na to, że nam poezja zastąpi czy zdominuje inne kanały komunikacji. Ba, myślę,
że trwamy w paradoksalnym zawahaniu:
chcemy, by poezja znaczyła więcej, a jednocześnie czujemy, że jej siła, niezależność,
niepodległość znaczą mniej. I jest zbyt lekka, by wciągnął ją wir. Pomyślmy o szczelinach, w których widać strukturę. O duszy
wydostającej się przez niewinne ziewnięcie. O chłodniku z młodego szczawiu zamiast niedzielnego rosołu. O ciepłym śnie
do kostek. O tym, żeby patrzeć, zanim się
zrozumie. I o wydawaniu ciału przepustek.

Bądźmy, proszę Państwa, dobrej myśli.
Na zakończenie spotkania wystąpił duet Babu Król. To wspólny projekt znanych
postaci polskiej sceny alternatywnej – Bajzla i Budynia (znanych m. in. z projektów
Pogodno i Bajzel). Ten pierwszy to człowiek
orkiestra – legenda tanecznych rytmów,
hipnotycznego transu i poetyki Witkacego.
Budyń to wokalista, muzyk, performer, lider zespołu Pogodno, znany z solowych poczynań, kolaboracji z teatrem i brawurowych występów na scenie.
Babu Król zadebiutowali świetnie
przyjętym albumem „Sted” (2012) z autorską muzyką do tekstów Edwarda Stachury. Duet zagrał dziesiątki koncertów
w całej Polsce.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

godz. 21.00 – PODATEK OD MIŁOŚCI - Polska, Powiatu Krotoszyńskiego w Szachach Szybkich w 14 lutego
KBP im. Arkadego Fiedlera.
komedia romantyczna, 113' - 2D
Koncert Blues Makers pt. „Historia pewnej miłości”
Wtorki-czwartki

12-16 lutego

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w Warsztaty kreatywnej przeróbki odzieży dla
30 stycznia-1 lutego
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali młodzieży od 14. roku życia w Krotoszyńskim
godz. 15.00 – PIERWSZA GWIAZDKA – USA,
Ośrodku Kultury. Zapisy pod numerem telefonu
sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
animowany/familijny, 86' - 2D dubbing
509 282 972.
4 lutego
godz. 16.30 – JUMANJI: PRZYGODA W
Koźmin Wlkp.
DŻUNGLI – USA, przygodowy/fantasy, 120' - 2D VII Koncert charytatywny „VIP-y śpiewają”
- w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie o godz. 17.00. 10 lutego
dubbing
IX Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej Zakładów
godz. 19.00 – PODATEK OD MIŁOŚCI - Polska, 9 lutego
Trzeci turniej w ramach Otwartych Mistrzostw
Pracy w hali sportowej przy ulicy Strzeleckiej
komedia romantyczna, 113' - 2D

w sali kameralnej koźmińskiego Ośrodka Kultury
o godz. 19.00. Bilety w cenie 15 zł.

Orla
8 lutego

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

Edukacja/Sport
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ZAPASY

Zawody w rocznicę wyzwolenia

Ceramik na drugim miejscu

W niedzielę, 21 stycznia, odbyły
się XII Zawody Strzeleckie z okazji 73. rocznicy wyzwolenia Krotoszyna. Impreza zorganizowana została przez ZP LOK w Krotoszynie
na strzelnicy pneumatycznej
przy ulicy Młyńskiej.
Do zmagań przystąpiło 59 miłośników strzelania. W rywalizacji drużynowej szkół podstawowych zwyciężyła
Czwórka – 91 pkt. Na drugiej pozycji
uplasowała się SP nr 1 – 59 pkt. W kategorii klas VII i gimnazjalnych także najlepsza była SP nr 4 (126 pkt.), wyprzedzając SP nr 1 (95 pkt.) i Gimnazjum
nr 5 (55 pkt.).

W zawodach indywidualnych najlepsi byli Patrycja Koczura (SP nr 1, młodzicy), Aleksandra Politowicz (SP nr 1,
juniorzy młodsi), Monika Jadczak (LO
Krotoszyn, juniorzy – kpn-10), Mateusz
Kot (ZSP 1 Krotoszyn, juniorzy – ppn-10), Jacek Krzekotowski (Nowa Wieś,
seniorzy – kpn-10), Mariusz Minta
(CSiR, seniorzy – ppn-10). W klasyfikacji łącznej (kpn+ppn) triumfowali Mateusz Sroka (SP nr 4) oraz Mariusz Minta.
Przy okazji rozegrano też Grand Prix
turniejów za rok 2017, w których uczestniczyło 19 zawodników. W zawodach 1strzału najlepszy był Robert Wasielak,
a turniej lotek wygrał Borys Staszewski.
(GRZELO)

Organizatorami mistrzostw były
Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu, Wielkopolski Związek Zapaśniczy, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, Starostwo Powiatowe i Urząd
Miejski w Krotoszynie oraz LKS Ceramik
Krotoszyn. W turnieju rywalizowało blisko 100 zawodników z pięciu klubów.
Spośród zapaśników Ceramika złote
medale wywalczyli Mikołaj Adamczewski (44 kg – rocznik 2005), Bartłomiej
Ostojski (52 kg – 2005), Jakub Gorzelany (85 kg – 2004), Maciej Kosmalski
(51 kg – 2003), Dawid Lis
(65 kg – 2001), Krystian Schubert
(71 kg – 2001), Dawid Jankowski
(92 kg – 2002) i Agnieszka Lis
(54 kg – 2004),
Na drugim miejscu zawody ukończyli Michał Bączyk (38 kg – 2005), Kacper Nowakowski (44 kg -2004), Maciej

FOT. Hubert Zakoński

FOT. Antoni Azgier

W hali sportowej na stadionie miejskim w Krotoszynie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików
i Kadetów w Zapasach w Stylu Wolnym. Na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej zawodów uplasował
się Ceramik.

Patan (62 kg – 2005) i Damian Rosiewicz (68 kg – 2004). Brąz zdobyli Hubert Krzyżański (38 kg – 2005), Dawid
Sworowski (52 kg -2005), Mikołaj Stefański (60 kg – 2003), Robert Jaśniak
(65 kg – 2002), Artur Gibasiewicz
(65 kg – 2002), Eryk Gibasiewicz
(71 kg – 2001), Bartosz Stodolny
(80 kg – 2003), Tobiasz Gromnicki
(80 kg – 2001) oraz Natalia Kołodziej
(46 kg – 2006).

W klasyfikacji drużynowej pierwsze
miejsce zajął KS Sobieski Poznań (82
pkt.), wyprzedzając Ceramika Krotoszyn
(74 pkt.) i WZS WKS Grunwald Poznań
(42 pkt.). Wśród młodzików najlepszymi
zawodnikami zostali Mikołaj Adamczewski (Ceramik), Wiktoria Powałowska (Sobieski) i Agnieszka Lis (Ceramik),
a w gronie kadetów wyróżniono Krystiana Schuberta (Ceramik).
(GRZELO)
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DART

TAEKWON-DO

Ostrowianka powiększyła przewagę

18 medali na mistrzostwach Wielkopolski
Bardzo dobrze spisali się reprezentanci klubu Halla-San Krotoszyn
na Mistrzostwach Wielkopolski Taekwon-do ITF w Opatówku. Nasi zawodnicy przywieźli z tych zawodów
aż 18 medali.

Za nami pięć z dwunastu zaplanowanych turniejów w ramach Krotoszyńskiej Ligi Darta. Na ostatnich zawodach, które odbyły się w klubie Bila, najlepsi byli Anna Kowalczyk oraz
Norbert Pecyna.
Tym razem w rozgrywkach kobiet
walczyły cztery darterki. Z kompletem
zwycięstw pierwsze miejsce zajęła Anna
Kowalczyk. Ostrowianka pokonała
po 3: 1 Ewę Pawlicką, Weronikę Karwik
i Ilonę Kuznowicz. Co ciekawe, wszystkie
krotoszynianki miały identyczny bilans
punktowy i legowy. W klasyfikacji generalnej przewagę powiększyła A. Kowalczyk. Druga jest E. Pawlicka.
W rywalizacji męskiej słabszą tego
dnia dyspozycję Jacka Cieślaka wykorzystał drugi w tabeli Norbert Pecyna. Pochodzący z Leszna zawodnik rozpoczął turniej od wygranych ze Zdzisławem Jusiakiem (3: 0) oraz Pawłem Pawlickim (3: 0).
Następnie uległ Bartoszowi Derwichowi
(2: 3), a po lewej stronie drabinki pokonał
Przemysława Misiaka (2: 0), P. Pawlickiego (2: 1) i Przemysława Sawickiego (2: 0).
W finale N. Pecyna zrewanżował się B.

Derwichowi, zwyciężając 5: 2.
Najlepszy z krotoszyńskich graczy był
tego dnia P. Sawicki, który ukończył turniej na najniższym stopniu podium.
Po prawej stronie drabinki ograł Włodzimierza Skalskiego (3: 2), Marcina Wojtkowiaka (3: 2) i J. Cieślaka (3: 2), a następnie nie sprostał B. Derwichowi (1: 3) oraz
N. Pecynie (0: 2).
Nieźle spisał się reprezentant Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN – Grzegorz Kotecki, zajmując siódmą pozycję. Po przegranej z Waldemarem
Kałużnym (0: 3) zanotował trzy zwycięstwa, ogrywając Martina Wierzyka (2: 0),
Patryka Korzeniowskiego (2: 1) i M. Wojtkowiaka (2: 1). Udział w zawodach zakończył porażką z P. Misiakiem (0: 2).
Poza wymienionymi darterami nasze
miasto reprezentowali Paweł Pawlicki (4.
miejsce), J. Cieślak (5-6), Przemysław
Pawlicki (9-12), M. Wojtkowiak (9-12),
W. Skalski (9-12), A. Jasiński (9-12),
Grzegorz Mizera (13-16), Daniel Borski
(17-21) i Tomasz Stefan (17-21). Warto
odnotować, że J. Cieślak zakończył jednego lega 18. lotką.
(GRZELO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Rozgrywki żaków i orlików
Za nami trzecia edycja piłkarskiego
turnieju o Puchar Prezydenta Lions
Club. W rozgrywkach żaków najlepsza była ekipa KA 4 Respect, a w kategorii orlików zwyciężyła drużyna
GOS Koźmin Wielkopolski.
Trzecia edycja zawodów pod patronatem burmistrza Krotoszyna odbyła
się w hali sportowej Szkoły Podstawowej
nr 3. Młodzi piłkarze rywalizowali
na specjalnie przygotowanym, sztucznym boisku.

W kategorii orlików siódme miejsce
zajął UKS I Trójka, po zwycięstwie 2: 1
nad Astrą II Krotoszyn. Na piątej pozycji
uplasował się Orzeł Lipno, wygrywając 2: 0 z KUKS-em 6 Zębców.
W półfinałach Akademia Piłkarska
Komorniki pokonała MKS Kania Gostyń 3: 1, a GOS Koźmin Wlkp., po serii
rzutów karnych, ograł Pogoń Zduńska
Wola, która następnie w meczu o trzecie
miejsce wygrała, po rzutach karnych,
z Kanią Gostyń. Finałowy pojedynek pomiędzy ekipami GOS Koźmin Wlkp.

W turnieju rywalizowało prawie 400
zawodników z całego kraju. Krotoszyński
klub wystawił 16 przedstawicieli.
W młodzikach medale wywalczyli
Agata Gidaszewska (brąz – techniki
szybkościowe,
Maja
Grobelna
(brąz – techniki specjalne, brąz – walki
kalaki), Alicja Heider (brąz – techniki
szybkościowe), Antoni Gidaszewski (srebro – techniki szybkościowe,
brąz – techniki specjalne), Ignacy Rosik
(brąz – techniki specjalne), Krzysztof
Robakowski (brąz – techniki specjalne,
brąz – walki kalaki), Marcel Plewa
(brąz – techniki szybkościowe).

W kolei w zmaganiach kadetów
na podium stawali Jan Skalski (srebro – techniki specjalne, brąz – walki semi-hogo), Adam Jankowski (srebro – walki semi-hogo), Olaf Sobieraj (brąz – walki
semi-hogo), Borys Wąchała (brąz – techniki specjalne). W juniorach aż trzy srebrne krążki zdobył Arkadiusz Staniewski

TENIS STOŁOWY

Zmagania o Puchar LZS Bożacin

14 stycznia odbyła się XXII edycja
Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar
LZS Bożacin. Uczestnicy zawodów
rywalizowali w kategoriach seniorek, seniorów, młodzików i żaków
oraz w grach podwójnych.
W gronie seniorek najlepsza była
Agata Szczotka (Nowa Wieś), wyprzei AP Komorniki zakończył się wynikiem
remisowym, a w rzutach karnych lepszy
był zespół z naszego powiatu.
W rozgrywkach żaków siódmą lokatę zajęła drużyna z Akademii Piłkarskiej
Reissa w Gostyniu. Na piątym miejscu zawody ukończyła Astra Krotoszyn, po pokonaniu Oranje Konin.
W półfinałach Kania Gostyń wygrała 1: 0 ze Stellą Luboń, a ekipa KA 4 Respect ograła, po rzutach karnych,
APR II Gostyń. Ta ostatnia drużyna zajęła trzecią pozycję, pokonując 1: 0 Stellę
Luboń. W finale zespół KA 4 Respect
ograł 2: 0 gostyńską Kanię.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

dzając Darię Konrady (Bożacin), Matyldę Szczuraszek (Krotoszyn) i Karolinę
Kościelną (Bożacin). Rozgrywki seniorów wygrał Damian Filipiak (Jarocin),
a za nim uplasowali się Marek Sójka
(Gorzupia), Henryk Kurzawski (Piwniczanka Krotoszyn) i Tomasz Konrady
(Bożacin).
Wśród żaków triumfował Piotr Ko-

(walki light-contact, układy formalne,
techniki specjalne).
W mistrzostwach uczestniczyli także
Igor Jagła, Alan Krzak, Adrian Heider
oraz Franciszek Rosik. Zaprezentowali się
bardzo dobrze, lecz nie udało im się wskoczyć na podium.
(ANKA)

walczyk, a kolejne pozycje zajęli Filip Bernat, Aleksandra Konrady i Maja Szymlet.
W grupie młodzików zwyciężył Krzysztof Szymlet, przed Mikołajem Litwinem,
Antonim Szczuraszkiem i Mikołajem Zadwornym.
W turnieju gry podwójnej o IV Puchar Firmy Wit-Pasz pierwsze miejsce zajęli Marek Sójka i Henryk Kurzawski (Gorzupia / Piwniczanka). Na kolejnych lokatach uplasowali się Damian Filipiak i Michał Niewiada (Jarocin), Krzysztof Szymlet i Mikołaj Litwin (Bożacin) oraz Tomasz Konrady i Marek Szczuraszek (Bożacin / Krotoszyn).
Dla trzech najlepszych w każdej
kategorii LZS Bożacin ufundował okolicznościowe puchary, a czwar ty zawodnik otrzymał nagrody rzeczowe.
Ponadto sołtys Bożacina ufundowała
dodatkowe nagrody dla najstarszego
i najmłodszych uczestników turnieju.
Otrzymali je Edward Jankowski (82 lata) oraz Maja Szymlet (6 lat) i Aleksandra Konrady (7 lat).
(ANKA)
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Koźmińska gala sportowa
W hotelu Pod Szyszkami w Nowej
Obrze odbyła się V Koźmińska Gala
Sportu. W trakcie uroczystości uhonorowano najlepszych sportowców 2017 roku.
Sportową galę rozpoczął Sławomir
Gruchała, dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu w Koźminie Wlkp. – Za nami kolejne dwanaście miesięcy sportowych
zmagań – mówił. – Byliśmy organizatorami takich imprez jak Dni Sportu, Bieg
Maćka czy Igrzyska Młodzieży. Jesteśmy
zadowoleni, że nowoczesna baza sportowa zaczyna przynosić wymierne korzyści
w postaci wielu sukcesów naszych zawodników. Chciałbym podziękować wszystkim lokalnym firmom, które wspierają
nas w działaniach. Już teraz zapraszam
do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez GOS w 2018 roku – zachęcał S. Gruchała.
Symboliczną minutą ciszy uczczono
zmarłego niedawno Ryszarda Kamińskiego, wieloletniego zawodnika, trenera sekcji tenisa stołowego Białego Orła.
Następnie prowadzący galę Robert Idkowiak rozpoczął najprzyjemniejszą
część, czyli nagradzanie klubów, działaczy,

no Natalii Wosiek (MUKS Białe Tygrysy
Jarocin), która wyprzedziła Alicję Kowańdy (MUKS Białe Tygrysy) oraz Katarzynę
Półrolniczak (MUKS Białe Tygrysy). Z kolei najpopularniejszym sportowcem
w głosowaniu internautów została Paulina Stempniak (61,52%), a za nią znaleźli
się Katarzyna Wałęsa (26,88%) i Grzegorz Witczak (6,52%). Łącznie oddano 3173 głosy.
Sportowymi odkryciami roku zostali
Zofia Stempniak (SP nr 3 Koźmin Wlkp.)

trenerów i sportowców. Najpierw brązową odznakę z ministerstwa otrzymali Justyn Zaradniak oraz Maciej Bratborski.
Uhonorowano sołectwa, które startowały w zmaganiach wsi. W grupie 17 rywalizujących ekip najlepsza była Stara Obra (273 pkt.), a kolejne lokaty zajęły Staniew (260 pkt.) i Mokronos (259 pkt.).
Wyróżniono dziesięcioro – spośród
blisko 200 – zawodników trenujących
w piłkarskiej szkółce GOS-u. W tym gronie znaleźli się Dawid Błażejczak, Oliwier
Grzesiak, Kamil Kaczyński, Mateusz Kasprzak, Antoni Maciejewski, Marcin Ra-

DART

tajczyk, Hubert Roszczak, Bartosz Zmyślony, Natalia Juskowiak i Julia Urna.
Najlepszą drużynę 2017 roku stworzyły piłkarki ręczne z ZSP Koźmin
Wlkp. Wyróżnienia w tej kategorii
otrzymały GOS Koźmin Wlkp. (siatkówka oraz piłka nożna – juniorzy
młodsi) i Koźmin Biega. Kapituła postanowiła wyróżnić dwóch trenerów.
Za miniony rok nagrodzono Mateusza
Drożdżyńskiego (Koźmiński Klub Karate Do Shotokan) i Adama Kuzię
(MUKS Koźmin Wlkp.).
Tytuł sportowca roku 2017 przyzna-

Impreza przerosła nasze oczekiwania
Z Jackiem Łazarskim, nauczycielem
wychowania fizycznego, o zorganizowanej przez UKS Delfin 4 akcji całodobowego pływania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
rozmawiał Grzegorz Nowak.

ka – Konrada Powroźnika, który również
jest olimpijczykiem. Przybyli także Radosław Baran – kolejny olimpijczyk – oraz
jego brat Przemysław.
Jak wspomnieliśmy, do akcji przyłączyła się liczna grupa osób. Czy Pan
również wskoczył do wody, nabijając kilometry dla WOŚP?

Był Pan jednym z organizatorów akcji pływania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jak ocenia Pan to wydarzenie?

W ostatniej kolejce lider pokonał
Marcina Wojtkowiaka (5: 0) i Sławomira Olgrzymka (5: 3). Mający zaledwie
punkt mniej Przemysław Pawlicki ograł
Łukasza Kolanowskiego (5: 2) i Ilonę
Kuznowicz (5: 0). Na trzecie miejsce
awansował Mateusz Wojtaszek, który
odniósł niezwykle cenne zwycięstwo
nad Jackiem Cieślakiem (5: 2). Zresztą
triumfator poprzednich rozgrywek nie

(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

WYWIAD

Szostak liderem na półmetku

W połowie stycznia zakończyła się
pierwsza część rozgrywek Superligi
Darta. Na czele znajduje się Sebastian Szostak, który minimalnie wyprzedza Przemysława Pawlickiego
i Mateusza Wojtaszka.

i Kajetan Woźniak (KKK Do Shotokan).
Nad całością czuwała kapituła w składzie: Agnieszka Flejsierowicz, Andrzej
Serek, Sławomir Gruchała, Grzegorz
Król, Lidia Ostojska oraz Jarosław Ratajczak (przewodniczący). Galę uświetnił
występ kaliskiego zespołu Piano Song.

dał rady także Przemysławowi Sawickiemu (3: 5).
Dwie wygrane zanotował Karol Pietrzak, który był lepszy od Marty Pawlickiej (5: 1) i I. Kuznowicz (5: 0). Do podium brakują mu zaledwie dwa oczka.
Półmetek sezonu skłania do odnotowania najlepszych osiągnięć naszych darterów. Maksymalną liczbę oczek (180
pkt.) najwięcej razy, bo aż pięć, rzucił P.
Pawlicki. Z kolei maksymalną ilość punktów na „dziewiętnastkach” dwukrotnie
zaliczył M. Wojtkowiak. Najszybciej lega – 14. lotką – zakończył S. Szostak. Najwyższe zakończenie partii ma na koncie
K. Pietrzak (136 pkt.).
(GRZELO)

– Jak najbardziej pozytywnie. Odzew, z jakim spotkała się impreza, przerósł nasze oczekiwania. Do sukcesu tego
przedsięwzięcia przyczyniło się bardzo
wiele osób, o których trzeba wspomnieć.
Są to uczniowie – wolontariusze z I LO
im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie,
którzy poświęcili idei tego pływania
mnóstwo czasu i energii. Niektórzy
z nich spędzili na pływalni ponad dwadzieścia godzin. Bardzo im wszystkim
dziękuję za zaangażowanie i chęci. Podziękowania należą się również
uczniom – wolontariuszom ze Szkoły
Podstawowej nr 4, którzy mieli duży
wkład w przebieg imprezy. Osobą, której
chciałbym szczególnie podziękować,
a która była cichą bohaterką naszej akcji,
jest pani Monika Czubak-Snela, nauczy-

– Tak, oczywiście. Razem z Jackiem
Mielcarkiem i panią Moniką Czubak-Snelą, której towarzyszyła rodzina, dołożyliśmy swoje kilometry.
cielka wychowania fizycznego w SP 4,
która włożyła dużo serca i ducha w to
przedsięwzięcie.
Niemal 600 km przepłynęło 419
osób. Skąd pomysł na zorganizowanie
tego typu akcji charytatywnej?

– Pewnego dnia podczas rozmowy
z Jackiem Mielcarkiem narodziła się idea
całodobowego pływania na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomysł
okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzięki
kontaktom z czasów studenckich, z trenerami kadry Polski, udało się zaprosić
Konrada Czerniaka, który swoją obecnością zaszczycił naszą imprezę. Do akcji zaprosiłem również mojego wychowan-

Jakie wrażenia po spotkaniu ze
znakomitymi pływakami – Konradem
Czerniakiem i Konradem Powroźnikiem?

– Bardzo ucieszyła mnie wizyta Konrada Czerniaka i mojego wychowanka
Konrada Powroźnika. Obaj są sympatycznymi, otwartymi, a przy tym skromnymi
osobami. Jeszcze raz chciałbym im serdecznie podziękować za udział w naszej
imprezie.
Czy mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego mogą spodziewać się podobnych
przedsięwzięć w najbliższym czasie?

– Temat pozostawiam otwarty…
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Żubry powiększyły przewagę
Coraz bliżej mistrzowskiego tytułu
jest drużyna Żubrów. W dziewiątej
kolejce Krotoszyńskiej Ligi Halowej
Piłki Nożnej lider wykorzystał potknięcie A Seree Tee, powiększając
do dwóch punktów przewagę nad rywalami.
Pierwsza konfrontacja dziewiątej serii się nie odbyła. Drużyna Tornado nie
zdołała bowiem zebrać odpowiedniej liczby zawodników i przyznano walkower
ekipie MTV Rozdrażew (5: 0).
Pojedynek Pro-Metu z Dream Teamem był meczem niewykorzystanych
sytuacji z obu stron. Do przerwy lepiej radził sobie koźmiński zespół, prowadząc 3: 1. Po zmianie stron drużyny poszły na wymianę ciosów, z której zwycięsko wyszedł Pro-Met, wygrywając 9: 4.
Hat trickiem popisał się Artur Błażejczak.
Kolejny mecz Juniorów Astry – tym
razem z Octagonem – wyglądał podobnie jak w poprzedniej kolejce. Do przerwy
dużo walki i tylko dwa stracone gole. Ale
w drugiej połowie młodzi gracze Astry
stanęli i zostali rozbici – 2: 10.
Trzecią wygraną z rzędu odniosły
Luntrusy. Tym razem nie dali szans ekipie
Igloo (13: 1). Cztery gole strzelił najlepszy
gracz ósmej serii – Karol Łusiak. Z kolei
trzy razy do siatki trafił Jakub Ćwigon.
W pierwszej połowie meczu pomiędzy A Seree Tee a LZS-em Kobierno-Tomnice kibice oglądali piłkarskie szachy.
Po przerwie mistrz za sprawą Mateusza
Marciniaka wyszedł na prowadzenie, ale
rywale wyrównali po strzale Dominika
Jędrkowiaka. Pięć minut przed końcem

Mariusz Walkowiak
W leczeniu bólu kręgosłupa polecam terapię Dr. Coxa. Pozwala ona bowiem na bezoperacyjne zmniejszenie
przepukliny dysku i jego regenerację nawet do 30 procent. To metoda bezpieczna i łagodna, a przede wszystkim skuteczna. Mogą z niej skorzystać pacjenci z takimi dolegliwościami jak rwa kulszowa
i barkowa, drętwienie, mrowienie kończyn itp. Wcześniej jedynym wyjściem
był zabieg chirurgiczny, lecz dzięki terapii
Dr. Coxa operacji można uniknąć.
Metoda ta daje efekt w postaci pomniejszenia się przepukliny dysku, dzięki

Daniel Olejnik dał AST ponowne prowadzenie. Jednak spotkanie zakończyło się
remisem po wyrównującym golu Karola
Krystka. Na pochwały zasłużył szczególnie Mikołaj Kaźmierczak, który wyczyniał cuda w bramce LZS-u i został zawodnikiem spotkania.
Żubry do przerwy prowadziły z Eki-

PŁYWANIE

Brązowy medal Jędrzejaka
Troje przedstawicieli KS Krotosz startowało w Ogólnopolskich Zawodach
Pływackich Dzieci w Poznaniu.
Na Termach Maltańskich najlepiej
spisał się Nicolas Jędrzejak, zdobywając brązowy krążek.
W zawodach udział wzięło 350 pływaków z 30 klubów. KS Krotosz reprezentowali Nicolas Jędrzejak, Lena Kluba
oraz Piotr Niżniowski.
Pierwszy z tej trójki zajął trzecie miejsce na 100 m stylem klasycznym z czasem 1: 47: 23 a na 100 m stylem grzbietowym uzyskał 1: 37: 16 i był czwarty. L.
Kluba uplasowała się na ósmej lokacie
na 50 m stylem klasycznym (55: 25) i jedenastej na 50 m stylem dowolnym
(43: 71). P. Niżniowski był czwarty
na 50 m stylem dowolnym (40: 24) i ósmy
na 50 m stylem grzbietowym (50: 81).
(GRZELO)

pą z Sulmierzyc 5: 0. W drugiej odsłonie
sulmierzyczanie zmienili golkipera i doprowadzili do stanu 4: 5. Wtedy to Żubry
wykorzystały rzut karny i ostatecznie wygrały 6: 4. Trzy gole dla zwycięzców strzelił Jakub Kłobusek.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

czemu zmniejsza się ucisk
na korzenie
nerwowe, co
przynosi ulgę
w bólu. Ponadto dochodzi
do powiększenia się otworów międzykręgowych
i przywracany jest ruch w stawach kręgosłupa. Najważniejszy efekt to regeneracja
krążków międzykręgowych, które stają się
bardziej nawodnione, odżywione i większe.

