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� KROTOSZYN
Dotacje na inwestycje dla PGKiM

Czytaj na str. 3

� STRAŻ POŻARNA
Bryg. Tomasz Niciejewski odszedł
na emeryturę Czytaj na str. 7

� DODATEK
TWÓJ DOM I OGRÓD

Czytaj na str. 10-12

� WYDARZENIE
VIP-y zaśpiewały po raz siódmy!

Czytaj na str. 13

DZIŚ W NU ME RZE:

Czytaj str. 5

OŚWIATA

Zostałam skarcona 
za dbanie o dobro szkoły!
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Wie czo rem 28 stycz nia za pa li ła się
sa dza w prze wo dzie ko mi no wym
w bu dyn ku Ze spo łu Szkół Po nad gim -
na zjal nych w Koź mi nie Wlkp. Szko ła
na szczę ście by ła pu sta i ni ko mu nie
za gra ża ło nie bez pie czeń stwo.

Na miej sce wy sła no za stęp GBA,
pod no śnik SH -18 i GCBA z JRG Kro to -
szyn. Po żar był w fa zie po cząt ko wej.

Dzia ła nia stra ża ków oraz ko mi nia rza po -
le ga ły na uga sze niu ognia, oczysz cze niu
pie ca oraz prze wo du ko mi no we go. Szyb -
ka ak cja zmi ni ma li zo wa ła stra ty zwią za -
ne z po ża rem.

Przy po mo cy czuj ni ka wie lo ga zo we -
go spraw dzo no obiekt, a ka me rą ter mo wi -
zyj ną skon tro lo wa no tem pe ra tu rę ko mi -
na. Za gro żeń nie stwier dzo no.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Pożar sadzy na zamku

Po li cjan ci za trzy ma li męż czy znę po -
dej rza ne go o kra dzież z wła ma niem
do Ko ścio ła pw. Wnie bo wzię cia NMP
w Sul mie rzy cach przy ul. No wej. Był
on po szu ki wa ny przez po li cję od bli -
sko trzech lat. Spraw cy gro zi ka ra na -
wet do 10 lat po zba wie nia wol no ści.

Do za trzy ma nia 29-let nie go męż czy -
zny do szło 11 stycz nia na przej ściu gra -
nicz nym w Koł ba sko wie. Był on po szu ki -
wa ny w związ ku z kra dzie żą z wła ma -
niem w Ko ście le pw. Wnie bo wzię cia
NMP w Sul mie rzy cach, do któ rej do -
szło 4 kwiet nia 2015 ro ku. Spraw ca, po -
ko nu jąc za bez pie cze nia, do stał się
do wnę trza świą ty ni, skąd za brał mi kro -
fon, pie nią dze ze skar bo nek oraz apa rat
fo to gra ficz ny. 

Funk cjo na riu sze Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie pro wa dzi li sze reg czyn no -
ści, ma ją cych na ce lu usta le nie spraw cy te -

go prze stęp stwa. Gdy ze bra li wszel kie
ma te ria ły, wsz czę to po szu ki wa nia po dej -
rza ne go.

Za trzy ma ny zo stał prze trans por to -
wa ny do KPP w Kro to szy nie w ce lu wy ja -
śnie nia spra wy. Jak się oka za ło, męż czy -
zna miał rów nież zwią zek z in nym prze -
stęp stwem. Dzia ła jąc pod osło ną no cy,
z 18 na 19 lu te go 2015, wraz z dwo ma in -
ny mi męż czy zna mi, wła ma li się do ha li
w Smo sze wie i do ko na li kra dzie ży trzech
szli fie rek ką to wych, ze sta wu klu czy na sa -
do wych, pła skich i oczko wych o łącz nej
war to ści 3 tys. zł. Mie nia nie uda ło się od -
zy skać. 

Dwaj po zo sta li męż czyź ni – w wie -
ku 33 i 20 lat (w mo men cie po peł nio ne -
go czy nu miał 17 lat) – to miesz kań cy
woj. wiel ko pol skie go i dol no ślą skie go.
Usły sze li za rzu ty kra dzie ży z wła ma niem
i oszu stwa, za co gro zi im ka ra do 10 lat
po zba wie nia wol no ści.

(NO VUS)

PRZESTĘPSTWO

Policja ujęła złodziei

26 stycz nia na dro dze kra jo wej
nr 15, w miej sco wo ści No wa Ob ra
(gm. Koź min Wlkp.), do szło do ko li zji
dwóch sa mo cho dów oso bo wych.
Po szko do wa nych by ło pięć osób,
w tym dwój ka ma łych dzie ci.

Na miej sce skie ro wa no za stę py z OSP
w Koź mi nie Wlkp. i JRG PSP w Kro to -
szy nie, Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go

i po li cję. Jak się oka za ło, zde rzy ły się sa -
mo cho dy mar ki Volks wa gen Golf i KIA. 

Oso ba mi po szko do wa ny mi za ję li się
ra tow ni cy me dycz ni, na to miast dwój ce
dzie ci bio rą cych udział w zda rze niu w ra -
mach wspar cia psy cho lo gicz ne go wrę czo -
no „mi sie -ra tow ni ki”. Stra ża cy odłą czy li
aku mu la to ry w po jaz dach i zneu tra li zo -
wa li sub stan cje ro po po chod ne.

Jak in for mu je kro to szyń ska po li cja,

przy czy ną ko li zji by ło nie udzie le nie
pierw szeń stwa prze jaz du przez kie ru ją cą
volks wa ge nem miesz kan kę gmi ny Koź -
min Wlkp. Ko bie tę prze trans por to wa no
do szpi ta la, ale na szczę ście nie od nio sła

po waż niej szych ob ra żeń. Uczest ni cy zda -
rze nia by li trzeź wi. Spraw czy nię wy pad -
ku uka ra no man da tem w wy so ko -
ści 300 zł.

(NO VUS)

NA DRODZE

Nie udzieliła
pierwszeństwa przejazdu



3Aktualności

Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu -
nal nej i Miesz ka nio wej pod pi sa ło
umo wę z kon sor cjum firm HY DRO -
-MAR KO Sp. z o.o. Sp. k oraz PTHU HY -
DRO -MAR KO Ma ria Plu ta z Ja ro ci na
na prze bu do wę i mo der ni za cję sta cji
uzdat nia nia wo dy w Chwa li sze wie. 

W spo tka niu udział wzię li pre zes
PGKiM Mar cin Jam ry, Sła wo mir Pan -
fil – czło nek za rzą du, Łu kasz Ka li now -
ski – kie row nik Za kła du Wo do cią gów
i Ka na li za cji, Jó zef Paw lik – kie row nik
dzia łu tech nicz ne go, a tak że re pre zen tu -

ją ca wy ko naw cę pre zes Ma ria Plu ta oraz
wi ce bur mistrz Jo an na Król -Trąb ka. 

Prze bu do wa i roz bu do wa sta cji
uzdat nia nia wo dy ma się przy czy nić
do po pra wy wa run ków ży cia miesz kań -
ców i roz wo ju go spo dar cze go gmi ny. Mo -
der ni za cja uzy ska ła do fi nan so wa nie
w kwo cie 1 869 760 zł od sa mo rzą du wo -
je wódz twa wiel ko pol skie go w ra mach
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiel skich
na la ta 2014-2020 – pod roz dział
„Wspar cie in we sty cji zwią za nych z two -
rze niem, ulep sza niem lub roz bu do wą
wszyst kich ro dza jów ma łej in fra struk tu -

ry, w tym in we sty cji w ener gię od na wial -
ną i w oszczę dza nie ener gii”. 

W ra mach te go sa me go za da nia zo -
sta nie wy bu do wa na sieć wo do cią go wa
oraz sieć ka na li za cji sa ni tar nej w Lu to -
gnie wie przy ul. Łą ko wej. Ce lem jest do -
star cze nie do po se sji wo dy pit nej o od po -
wied niej ja ko ści oraz zmniej sze nie za nie -
czysz cze nia wód grun to wych po przez li -
kwi da cję zbior ni ków bez od pły wo wych

ście ków. Cał ko wi ty koszt in we sty cji sza -
co wa ny jest na po nad 3,5 mln zł. 

Po nad to PGKiM uzy ska ło do fi nan so -
wa nie w wy so ko ści 2 797 488,88 zł ze
środ ków unij nych z PO IiŚ 2014-2020
w ra mach dzia ła nia 2.3 – Go spo dar ka
wod no -ście ko wa w aglo me ra cjach. Po wyż -
sza kwo ta zo sta ła przy zna na na bu do wę in -
sta la cji do prze twa rza nia osa du w oczysz -
czal ni ście ków w Kro to szy nie oraz na bu -

do wę sie ci wo do cią go wej i ka na li za cji sa ni -
tar nej na uli cach Wie wió row skie go i Klem -
cza ka w Kro to szy nie. Koszt tej in we sty cji
sza cu je się na po nad 5,5 mln zł. 

– Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko -
mu nal nej i Miesz ka nio wej, chcąc jak naj -
le piej wy ko nać to za da nie, po sta no wi ło
ubie gać się o wspar cie w Wo je wódz kim
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska w Po zna -
niu. Sta ra my się po zy skać po życz kę w wy -
so ko ści 1,5 mln zł na bar dzo ni skim opro -
cen to wa niu. Po wy ko na nia tej in we sty cji
rów nież mo że my li czyć na umo rze -
nie – od 10 do 30 pro cent kwo ty za cią -
gnię te go zo bo wią za nia – wy ja śnia Mar -
cin Jam ry, pre zes PGKiM.

(AN KA)

INWESTYCJE

Dotacje dla PGKiM
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W kro to szyń skim mu zeum mia ło
miej sce uro czy ste prze ka za nie pa -
mią tek po Ta de uszu To ma szew -
skim – ofie rze obo zu kon cen tra cyj -
ne go w Neu en gam me. Ak tu te go,
na rę ce Hen ry ki Ję drzak – sio strze ni -
cy T. To ma szew skie go. do ko na ła
Mał go rza ta Przy by ła z Mię dzy na ro -
do wej Służ by Po szu ki wań.

W uro czy stym spo tka niu udział
wzię li bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek,
Grze gorz Sko rup ski – za stęp ca bur mi -
strza Go sty nia, Piotr Mi ko łaj czyk – dy -
rek tor kro to szyń skie go mu zeum. 

Ta de usz To ma szew ski uro dził się 18
paź dzier ni ka 1917 ro ku w Kro mo li cach,
wów czas na le żą cych do po wia tu kro to -
szyń skie go. Był sy nem Ka spra i Fran cisz ki
z do mu Kry sic kiej. Bę dąc fry zje rem,
w okre sie oku pa cji pra co wał w za kła dzie
prze ję tym przez Niem ca Ale xan dra We -
sse la przy Bahn ho fstras se 32 (Ko le jo wa)
w Go sty niu. 23 paź dzier ni ka 1944 ro ku
zo stał aresz to wa ny przez ge sta po i tra fił
do obo zu kar no -śled cze go w Ża bi ko wie,
gdzie nada no mu nu mer obo zo wy 20061.
Po oko ło mie sięcz nym po by cie zo stał prze -
trans por to wa ny do obo zu kon cen tra cyj ne -

go w Neu en gam me, gdzie otrzy mał nu -
mer 70483. Zmarł 2 mar ca 1945 ro ku. 

Wśród prze ka za nych pa mią tek po T.
To ma szew skim zna la zły się m. in. do ku -
men ty, zdję cia, port fel, sy gnet i akt zgo nu,
wy sta wio ny w Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go
w Bad Arol sen, gdzie mie ści się sie dzi ba
Mię dzy na ro do wej Służ by Po szu ki wań
(In ter na tio nal Tra cing Se rvi ce – ITS). 

Or ga ni za cja ITS jest cen trum do ku -
men ta cji lo sów ofiar re żi mu na ro do wo so -
cja li stycz ne go oraz oca la łych osób.
Na pod sta wie po nad 30 mi lio nów do ku -
men tów zgro ma dzo nych w ar chi wum
oso by prze śla do wa ne oraz ich po tom ko -
wie otrzy mu ją od ITS in for ma cje do ty czą -
ce do zna nych re pre sji, osa dze nia w obo -
zach, ro bo tach przy mu so wych, a tak że

in for ma cje za war te w do ku men tach po -
wsta łych po woj nie w ra mach pro gra mu
wspar cia ze stro ny alian tów. 

Ar chi wum sta no wi jed no cze śnie
pod sta wę do pro wa dze nia ba dań na uko -
wych i edu ka cji. Aby w peł ni spro stać po -
wie rzo nym za da niom, ITS ko rzy sta
z mię dzy na ro do wej współ pra cy z miej sca -
mi pa mię ci, ar chi wa mi i in ny mi in sty tu -
cja mi pro wa dzą cy mi ba da nia na uko we.
ITS upa mięt nia ofia ry Ho lo kau stu i na zi -
stow skich zbrod ni, wno sząc trwa ły wkład
w kul tu rę pa mię ci. 

Od 2013 ro ku ory gi nal ne do ku men -
ty ar chi wum zo sta ły wpi sa ne na Świa to -
wą Li stę Pro gra mu UNE SCO „Pa mięć
Świa ta”. Nad zór nad Mię dzy na ro do wą
Służ bą Po szu ki wań spra wu je mię dzy na -
ro do wa ko mi sja, skła da ją ca się z przed sta -
wi cie li Bel gii, Fran cji, Nie miec, Gre cji,
Izra ela, Włoch, Luk sem bur ga, Ho lan dii,
Pol ski, Sta nów Zjed no czo nych oraz Wiel -
kiej Bry ta nii. 

Dzia łal ność ITS w ca ło ści fi nan so wa -
na jest z bu dże tu Rzecz ni ka Rzą du ds.
Kul tu ry i Me diów (BKM). Part ne rem in -
sty tu cjo nal nym ITS jest obec nie Nie miec -
kie Ar chi wum Fe de ral ne (Bun de sar chiv).

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

HISTORIA

Przekazanie pamiątek po więźniu obozu
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Roz po czął się czas roz li czeń z fi sku -
sem. W tym ro ku po raz pięt na sty
bę dzie my mo gli zde cy do wać, na ja ki
cel zo sta nie prze ka za ny 1% na sze go
po dat ku. Wy peł nia jąc PIT za 2017
rok, do wy bo ru ma my aż 8876 or ga -
ni za cji po żyt ku pu blicz ne go. 

Z ro ku na rok co raz wię cej osób de cy -
du je się na prze ka za nie czę ści swo je go po -
dat ku na kon kret ny, wy bra ny przez sie bie
cel. W roz li cze niu za 2016 rok chęć prze -
ka za nia 1 pro cen ta za de kla ro wa ło 13,6
mln po dat ni ków. To po ło wa wszyst kich
po dat ni ków i rów no cze śnie 60 pro cent
tych, któ rzy mo gą sko rzy stać z roz wią za -
nia. Łącz nie na kon ta or ga ni za cji po żyt ku
pu blicz ne go w ubie głym ro ku tra fi ło z te -
go ty tu łu 660,2 mln zł. 

Wiel ko po la nie pod wzglę dem hoj no -
ści w prze ka zy wa niu 1 pro cen ta po dat ku
pla su ją się na trze cim miej scu w ska li ca łe -
go kra ju. Wy prze dza ją nas je dy nie wo je -
wódz twa ma zo wiec kie i ślą skie. W ubie -

gło rocz nej ak cji roz li czeń miesz kań cy na -
sze go re gio nu prze ka za li na rzecz OPP
nie mal 61,5 mln zł, czy li bli sko 10 pro -
cent wszyst kich prze ka za nych środ ków. 

Prze ka za ne przez po dat ni ków kwo ty
sta no wią je dy nie 0,76 pro cent na leż ne go
po dat ku do cho do we go. Po zo sta łe 0,24,
czy li – prze kła da jąc na kwo ty – po -
nad 200 mln zł, któ re po ten cjal nie mo gło -
by za si lić OPP, wra ca do bu dże tu. 

Dla se nio rów uła twie niem w dzie le -
niu się 1 pro cen tem jest oświad cze nie PIT -
-OP, funk cjo nu ją ce już od ubie głe go ro ku.
To pro sty for mu larz, de dy ko wa ny eme ry -
tom i ren ci stom, któ rzy otrzy ma li PIT -
-40A i nie ma ją obo wiąz ku roz li cze nia się
z fi sku sem w ze zna niu po dat ko wym.
Do nie daw na, aby prze ka zać swój 1 pro -
cent po dat ku, mu sie li oni wy peł nić w ca -
ło ści ze zna nie po dat ko we. W oświad cze -
niu PIT -OP wska zu ją je dy nie nu mer KRS
wy bra nej or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne -
go – resz tą zaj mu je się już urząd skar bo wy.

OPRAC. (AN KA) 

Wła dze Kro to szy na i po wia tu za pra -
sza ją miesz kań ców do udzia łu w
kon kur sie z za kre su obro ny cy wil nej.

Sta ro sta oraz bur mistrz Kro to szy na,
re ali zu jąc swo je usta wo we za da nia sze fów
obro ny cy wil nej po wia tu i gmi ny, w ce lu
pod trzy ma nia wśród lo kal ne go spo łe -
czeń stwa tra dy cji pa trio tycz no -obron -
nych oraz po sze rze nia wie dzy i umie jęt -
no ści z za kre su bez pie czeń stwa, ra tow nic -
twa i ochro ny lud no ści, or ga ni zu ją kon -
kurs z za kre su obro ny cy wil nej dla miesz -
kań ców po wia tu kro to szyń skie go.

Kon kurs po trwa od 1 do 16 lu te go.
Wśród osób, któ re pra wi dło wo wy peł nią
i zło żą w ter mi nie u or ga ni za to rów an kie -
tę kon kur so wą, roz lo so wa ne zo sta ną na -
gro dy rze czo we w po sta ci sprzę tu spor to -
wo -tu ry stycz ne go i ksią żek. 

O wy ni kach lo so wa nia lau re aci zo sta ną
po wia do mie ni te le fo nicz nie. Re gu la min
i an kie ta kon kur so wa do stęp ne są na stro -
nach in ter ne to wych urzę du i sta ro stwa.

OPRAC. (NO VUS)

URZĄD SKARBOWY

Przekaż swój 1 procent!
POWIAT

Uwaga, konkurs 

Po go to wie 
Ubez pie cze nio we 24h!
Pra cu jesz do wie czo ra lub w de le ga cji? 
Póź no ode bra łeś pa pie ry z re je stra cji? 
Po trze bu jesz ubez pie cze nia? 
Za dzwoń – 601 174 891.

Ofe ru ję ubez pie cze nia in dy wi du al -
nie, do pa so wa ne do Two ich po trzeb,
za roz sąd ną ce nę – w więk szo ści firm
ubez pie cze nio wych! W sze ro kim za kre -
sie ubez pie czeń – ma jąt ko wych, ży cio -
wych, ko mu ni ka cyj nych, rol nych, me -
dycz nych i in nych!

RY SZARD TEO DOR CZYK
– do rad ca ubez pie cze nio wy



Nie daw no Sła wo mi ra Ka lak, dy rek -
tor Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Kro -
to szy nie, zło ży ła do Ra dy Miej skiej
skar gę na dzia ła nia bur mi strza Fran -
cisz ka Mar szał ka. Na stycz nio wej
se sji rad ni pod ję li w tej spra wie sto -
sow ną uchwa łę, uzna jąc skar gę
za bez za sad ną. W związ ku z tym dy -
rek tor Je dyn ki zor ga ni zo wa ła w mi -
nio ny pią tek kon fe ren cję pra so wą,
na któ rej wy gło si ła oświad cze nie. 

Zło żo ne do ra dy pi smo do ty czy ło
spra wy za ła twie nia skar gi He le ny Pio -
trow skiej na dzia ła nia dy rek cji SP nr 1
w Kro to szy nie, któ rą to skar gę by ła już na -
uczy ciel ka tej pla ców ki skie ro wa ła
do RM, do bur mi strza oraz do Wiel ko pol -
skie go Ku ra to ra Oświa ty. S. Ka lak uwa ża
bo wiem, iż skar gi H. Pio trow skiej na nią
zo sta ły roz pa trzo ne po wierz chow nie
i nie me ry to rycz nie. – Z uza sad nie nia wy -
ni ka, iż bur mistrz Kro to szy na nie za po -
znał się z wy ja śnie nia mi i do ku men ta mi
zło żo ny mi przez dy rek to ra szko ły – czy -
ta my w skar dze S. Ka lak. 

W swo im pi śmie do kro to szyń skich
rad nych dy rek tor Je dyn ki wy ja śni -
ła – mię dzy in ny mi – iż sto su nek pra cy
wy żej wy mie nio nej na uczy ciel ki wy gasł
z mo cy pra wa, co pod kre śli ła, a nie – jak
su ge ru je bur mistrz – zo stał z nią roz wią -
za ny. A po wo dem owe go wy ga śnię cia był
brak kwa li fi ka cji do zaj mo wa nia sta no wi -
ska pe da go ga szkol ne go, co zo sta ło stwier -
dzo ne rów nież przez Wiel ko pol skie go
Ku ra to ra Oświa ty w pi śmie z dnia 6
wrze śnia 2017 ro ku. 

W związ ku z po wyż szym ku ra tor
we zwał or gan pro wa dzą cy do usu nię cia
na ru szeń pra wa przed za twier dze niem
anek su nr 1 do ar ku sza or ga ni za cyj ne go
pra cy SP nr 1 na rok szkol ny 2017/2018.
Jed nak ów aneks zo stał za twier dzo ny bez
wpro wa dze nia nań po pra wek, a za tem H.
Pio trow ska by ła w nim uję ta ja ko pe da gog
szkol ny. – Bur mistrz Kro to szy na, zaj mu -
jąc sta no wi sko w spra wie kwa li fi ka cji pa -
ni He le ny Pio trow skiej, wcho dzi w kom -
pe ten cje or ga nu nad zo ru pe da go gicz ne -
go, któ ry wy łącz nie po sia da kom pe ten cje
usta wo we do wy po wia da nia się w tym za -
kre sie pra cy szko ły – czy ta my w skar dze
dy rek tor Ka lak. – Po nad to bur mistrz
wcho dzi rów nież w kom pe ten cje są du,
któ ry bę dzie roz pa try wał kwe stię słusz -
no ści wy ga śnię cia sto sun ku pra cy pa ni
He le ny Pio trow skiej ze wzglę du na brak
kwa li fi ka cji – czy ta my da lej.

Dy rek tor SP nr 1 za zna czy ła, że ni -
gdy nie prze pro wa dzi ła wo bec H. Pio -
trow skiej pro ce du ry stwier dza nia jej kwa -
li fi ka cji za wo do wych, któ ra wy ni ka

wprost z prze pi sów oświa to wych. Co cie -
ka we, przed 2016 ro ku ku ra to rium nie
kwe stio no wa ło kwa li fi ka cji H. Pio trow -
skiej ja ko na uczy cie la -pe da go ga szkol ne -
go. Zmia na wy ma gań od no śnie te go sta -
no wi ska to kwe stia pod nie sio na do pie ro
w ro ku 2016, w związ ku pla no wa ną
wów czas re for mą sys te mu oświa ty i no wą
in ter pre ta cją prze pi sów do ty czą cych
kwa li fi ka cji pe da go gów szkol nych. 

W skar dze na bur mi strza S. Ka lak po -
ru szy ła wie le aspek tów i wąt ków tej gło -
śnej ostat ni mi cza sy spra wy. Wska za ła
na przy kład na uchy bie nia w pra cy za wo -
do wej H. Pio trow skiej, przy po mnia ła
o skar gach skła da nych na na uczy ciel kę, jak
rów nież o tym, że or gan pro wa dzą cy mil -
czał wo bec wszel kich czyn no ści dy rek cji
zwią za nych z oce ną pra cy H. Pio trow skiej.
War to przy po mnieć, że S. Ka lak wy sta wi -
ła jej oce nę ne ga tyw ną, lecz ze spół po wo ła -
ny przez wiel ko pol skie go ku ra to ra pod -
niósł ją na do brą. Jed nak, jak twier dzi dy -
rek tor SP nr 1, to ni cze go nie do wo dzi, al -
bo wiem oce na pra cy na uczy cie la jest
przede wszyst kim oce ną opi so wą – a nie
tyl ko ogól ni ko wym stwier dze niem: do -
bra. I w tej że opi so wej oce nie ze spół roz -
strzy ga ją cy pod trzy mał wszyst kie za rzu ty
dy rek cji wo bec pra cy H. Pio trow skiej.

S. Ka lak przy po mnia ła też, że wo bec
bra ku kwa li fi ka cji na uczy ciel ki do peł nie -
nia funk cji pe da go ga szkol ne go sta ra ła się
utrzy mać jej dal sze za trud nie nie. Ty le że

pro po zy cje uzu peł nie nia kwa li fi ka cji
oraz – dwu krot nie – pra cy na rów no -
rzęd nym, na uczy ciel skim sta no wi sku,
czy li wy cho waw cy świe tli cy szkol nej, spo -
tka ły się z od mo wą. 

– O pro ble mach z pa nią He le ną Pio -
trow ską i o spra wie jej kwa li fi ka cji in for -
mo wa łam na bie żą co bur mi strza Kro to -
szy na, I za stęp cę bur mi strza Kro to szy na
oraz za stęp cę na czel ni ka Wy dzia łu
Oświa ty i Spraw Spo łecz nych (...) Wy -
mie nio ne oso by nie udzie li ły tak mnie,
jak i na uczy ciel ce wspar cia w pro ble mie,
nie wy ka za ły rów nież za in te re so wa nia
oma wia ny mi spra wa mi do mo men tu zło -
że nia skarg przez pa nią He le nę Pio trow -
ską – tłu ma czy ła w pi śmie do Ra dy Miej -
skiej S. Ka lak, za rzu ca jąc wło da rzo wi tak -
że brak wspar cia praw ne go dla dy rek to ra
szko ły na eta pie przed pro ce so wym, jak
rów nież przy po mi na jąc nie spra wie dli -
we – w jej opi nii – trak to wa nie SP nr 1,
spo łecz no ści szkol nej, na uczy cie li i dy rek -
cji tej pla ców ki przez or gan pro wa dzą cy
przez co naj mniej dzie sięć ostat nich lat. 

S. Ka lak zwró ci ła też uwa gę na fakt, iż
w od po wie dzi na po zew zło żo ny przez H.
Pio trow ską prze ciw ko szko le rad ca praw -
ny, wska za ny przez bur mi strza, for mu łu -
jąc od po wiedź na ów po zew, przed sta wił
sta no wi sko, z któ re go wy ni ka, że... uzna -
nie bra ku kwa li fi ka cji H. Pio trow skiej by ło
zgod ne z pra wem. Skąd za tem ta ka zmia -
na sta no wi ska władz Kro to szy na..?

Nie spo sób wy mie nić tu taj wszyst kie
wąt ki tej spra wy, któ rą chy ba moż na już
okre ślić mia nem kon flik tu na li nii dy rek -
cja SP nr 1 – or gan pro wa dzą cy. Przyj rzyj -
my się więc wy ni ko wi gło so wa nia
nad uchwa łą w spra wie skar gi S. Ka lak.
Oto bo wiem na 20 rad nych tyl ko po ło wa
opo wie dzia ła się za uzna niem jej za bez -
za sad ną, jed na rad na – Ma ria Wła -
śniak – sprze ci wi ła się te mu stwier dze -
niu, a aż dzie więć gło sów był wstrzy mu ją -
cych się, co jest już na der za sta na wia ją ce. 

W uza sad nie niu uchwa ły czy ta my m.
in. że każ dy z za rzu tów skar gi H. Pio trow -
skiej na dzia ła nia dy rek cji SP nr 1 był przez
bur mi strza od ręb nie i szcze gó ło wo roz pa -
trzo ny, że nie któ re zo sta ły uzna ne za nie -
uza sad nio ne, co ma świad czyć o obiek ty -
wi zmie wło da rza. W kwe stii nie do strze -
ga nia SP nr 1 i jej po trzeb przez bur mi -
strza na pi sa no, że fak ty mó wią co in ne -
go – bo na przy kład w 2015 ro ku do ko na -
no całkowitej mo der ni za cji pla ców ki, bo
ucznio wie Je dyn ki są ho no ro wa ni sty pen -
dia mi itp. W związ ku z po wyż szy mi ar gu -
men ta mi skar gę uzna no za bezzasadną. 

Dy rek tor Ka lak w mi nio ny pią tek
zło ży ła na rę ce przed sta wi cie li kro to szyń -
skich me diów oświad cze nie, gdyż – jak

wy ja śni ła – nie go dzi się nie ujaw nić po -
sta wy władz mia sta i rad nych Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie wo bec awan tu ry, któ -
rą wo kół wła snej oso by wy wo ła ła H. Pio -
trow ska. W trak cie kon fe ren cji pra so wej
sze fo wa Je dyn ki pod kre śli ła, że wszyst kie
opi sa ne przez nią fak ty znaj du ją po twier -
dze nie w do ku men ta cji szkol nej. Jak za -
pew ni ła, wszel kie po dej mo wa ne przez
nią dzia ła nia mia ły na ce lu utrzy ma nie
dal sze go za trud nie nia H. Pio trow skiej.

Jed no cze śnie szcze gól nie za zna czy ła,
że w opar ciu o opi nię ku ra to rium stwier -
dzi ła wy ga śnię cie sto sun ku pra cy H. Pio -
trow skiej z mo cy pra wa, a pierw szy za -
stęp ca bur mi strza Kro to szy na nie wziął
pod uwa gę opi nii ku ra to rium i za twier -
dził aneks nr 1 do or ga ni za cji pra cy szko -
ły. W re zul ta cie bur mistrz wy dał za rzą -
dze nie za twier dza ją ce po wyż szy
aneks. – Ja na to miast w kwe stii pa ni Pio -
trow skiej nie mo głam po stą pić ina -
czej – przy zna ła dy rek tor. 

– Bur mistrz Kro to szy na, roz pa tru jąc
skar gi H. Pio trow skiej na dy rek to ra szko ły
(...) wcho dził w kom pe ten cje ku ra to ra
oświa ty ja ko or ga nu nad zo ru pe da go gicz -
ne go oraz są du po wszech ne go ja ko or ga nu
ochro ny pra wa, prze wi dzia ne go dla pra -
cow ni ków, któ rych sto su nek pra cy ule ga
roz wią za niu z róż nych przy czyn i wo bec
róż nych pod staw praw nych – pi sze
w oświad cze niu S. Ka lak. – Skar gi roz pa -
trzył na ko rzyść na uczy cie la, czy niąc ni -
czym nie po par te za rzu ty dy rek to ro wi
szko ły, co by ło bez po śred nią przy czy ną
zło że nia skar gi przez dy rek to ra szko ły
na dzia ła nia bur mi strza i I za stęp cy bur -
mi strza do Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie.

Sze fo wa Je dyn ki za zna czy ła, że wło -
darz miał peł ną wie dzę na te mat spra wy H.
Pio trow skiej, a wszyst kie czyn no ści dy rek -
cji w tym te ma cie by ły uzgad nia ne z Wy -
dzia łem Oświa ty i Spraw Spo łecz -
nych. – Po nad to po zy tyw ne roz po zna nie
skar gi na uczy ciel ki sta wia szko łę w złej sy -
tu acji pro ce so wej, a to mo że przy nieść
szko dę sa mej gmi nie. Wszak ewen tu al ne
od szko do wa nie dla pa ni Pio trow skiej za -
pła co ne bę dzie z bu dże tu mia sta i gmi ny
Kro to szyn – tłu ma czy ła S. Ka lak. – A po -
twier dze niem fak tu, iż skar ga na mnie roz -
po zna na zo sta ła przez bur mi strza nie zgod -

nie z praw dą, jest brak za sto so wa nia przez
prze ło żo nych ja kich kol wiek kon se kwen cji
służ bo wych wo bec mnie – oznaj mi ła. 

W swo im oświad cze niu dy rek tor SP
nr 1 zwra ca rów nież uwa gę na to, że w po -
sie dze niach Ko mi sji Re wi zyj nej ak tyw nie
uczest ni czy li wło da rze mia sta. – Za zna -
czę tyl ko, iż pra wo za bra nia, aby w roz pa -
try wa niu skar gi bra ły udział oso by, któ -
rych ona do ty czy – stwier dza S. Ka lak,
do da jąc, że jej na te spo tka nia nie za pra -
sza no. 

– Nie moż na dłu żej mil czeć na te -
mat pseu do de mo kra cji w na szym mie -
ście i nie chę ci or ga nu nad zo ru, ja kim jest
Ra da Miej ska, do fak tycz ne go nad zo ro -
wa nia dzia łań or ga nu wy ko naw cze go
gmi ny – oświad cza dy rek tor Je dyn -
ki. – Dla cze go gó rę w tej spra wie nie wzię -
ły do bro dzie ci i szko ły, a ni czym nie uza -
sad nio na obro na na uczy cie la? Dla cze go
ofia ra mi tej spra wy ma ją być ucznio wie
na szej szko ły wraz ze swym dy rek to -
rem? – py ta re to rycz nie, dzię ku jąc jed no -
cze śnie Ma rii Wła śniak, któ ra ja ko je dy na
z 20 obec nych rad nych za gło so wa ła prze -
ciw uzna niu jej skar gi za bezzasadną. 

– Nie mo gę po zwo lić na sta wia nie
mnie i kie ro wa nej prze ze mnie szko ły
w nie ko rzyst nym i krzyw dzą cym świe -
tle. Za pew niam, iż w na szej szko le pa -
nu je bar dzo do bra at mos fe ra pra cy, a re -
la cje mię dzy na uczy cie la mi, pra cow ni -
ka mi, ro dzi ca mi i dy rek to rem za słu gu ją
na uzna nie i ma ją na wzglę dzie tyl ko
do bro uczniów i pla ców ki. Przede
wszyst kim mu szę chro nić uczniów, bo
ta ki jest mój obo wią zek – po wie dzia ła
dy rek tor SP nr 1.

– Za zgod ne z pra wem wy ko ny wa nie
swo ich obo wiąz ków oraz za dba nie o do -
bro szko ły zo sta łam skar co na za rów no
przez bur mi strza Kro to szy na, jak i przez
Ra dę Miej ską. Ża den jed nak z tych or ga -
nów nie przed sta wił ani pod sta wy praw -
nej swo ich twier dzeń, ani też ar gu men -
tów na ich po par cie – ty mi sło wy koń czy
się oświad cze nie S. Ka lak.

Ja ki bę dzie dal szy ciąg tej spra wy..?
Czas po ka że. Z pew no ścią bę dzie my
o tym in for mo wać na szych Czy tel ni ków
na bie żą co. 

AN DRZEJ KA MIŃ SKI
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Zostałam skarcona za dbanie 
o dobro szkoły!
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19 stycz nia w Kro to szyń skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle -
ra od by ły się warsz ta ty z psy cho lo -
giem i cer ty fi ko wa ną psy cho te ra -
peut ką z wie lo let nim do świad cze -
niem – Mał go rza tą Sty bur ską.

Spo tka nie skie ro wa ne by ło do osób
wal czą cych z cho ro bą no wo two ro wą, ich

bli skich oraz wszyst kich za in te re so wa -
nych zna cze niem wspar cia psy cho lo gicz -
ne go w ta kiej cho ro bie. Ba da nia bo wiem
po ka zu ją, że ist nie je sil ny zwią zek po mię -
dzy psy chi ką a kon dy cją fi zycz ną or ga ni -
zmu. Po zo sta wa nie przez dłuż szy czas
w sta nie sil ne go stre su w znacz nym stop -
niu utrud nia or ga ni zmo wi pro ces le cze -
nia i po wro tu do zdro wia. 

Ra dze nie so bie ze stre sem i dba nie
o kon dy cję emo cjo nal ną przy wra ca rów -
no wa gę psy chicz ną i uak tyw nia we -
wnętrz ne za so by osób cho ru ją cych, wspo -
ma ga jąc tym sa mym pro ces zdro wie nia. 

W trak cie warsz ta tów omó wio ne zo -
sta ły za cho wa nia przy bli ża ją ce do zdro -
wia. Uczest ni cy do wie dzie li się, czym jest
te ra pia Si mon to now ska, dla cze go re lak sa -
cja jest waż na i ja kie zna cze nie dla zdro -
wia ma ży cie zgod ne z war to ścia mi.

Mał go rza ta Sty bur ska w co dzien nej
prak ty ce zaj mu je się psy cho te ra pią in dy -
wi du al ną osób do ro słych. W pra cy z pa -
cjen ta mi zwra ca szcze gól ną uwa gę na to,
jak po strze ga my sa mych sie bie, świat i in -
nych oraz w ja ki spo sób na sze za cho wa nie
wpły wa na na sze my śli i uczu cia.

OPRAC. (AN KA)

Suk ce sem za koń czy ła się trwa ją ca
od dłuż sze go cza su ak cja cha ry ta -
tyw na na rzecz Ma riu sza Ra taj cza -
ka. Wi ce pre zes Astry Kro to szyn
otrzy mał dłu go ocze ki wa ną pro te zę,
któ ra po zwo li mu nor mal nie funk -
cjo no wać w co dzien nym ży ciu. 

Przy po mnij my, że Ma riusz Ra taj czak
jest wi ce pre ze sem Astry Kro to szyn oraz
kie row ni kiem dru ży ny se nior skiej. Po -
trze bo wał no wej pro te zy, po nie waż sta ra
nie po zwa la ła już na nor mal ne funk cjo no -
wa nie. Mię dzy in ny mi za spra wą gru dnio -
we go tur nie ju pił kar skie go śro do wi sko
spor to we w po wie cie kro to szyń skim po -
mo gło ze brać środ ki po trzeb ne na no wą
pro te zę. 

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim, któ rzy tak ak tyw nie za an ga żo wa li
się, po ma ga jąc mi ze brać tak du żą kwo -
tę – oznaj mia M. Ra taj czak. – Dzię ki wie -
lu li cy ta cjom roz ma itych ga dże tów oraz
wspar ciu licz nej gru py lu dzi uda ło mi się
za ku pić pro te zę. Kosz to wa ła po nad 50 ty -
się cy zło tych. 

Ma riusz oczy wi ście mu si przy zwy -
cza ić się do no wej pro te zy, co moż na po -
rów nać do na uki cho dze nia u dzie -
ci. – Wła ści wie każ dy ruch dla mnie jest
te raz czymś no wym, po nie waż mu szę się

na uczyć, jak funk cjo nu je pro te za – wy ja -
śnia. – Po rów nu jąc to do mo to ry za cji,
moż na po wie dzieć, iż prze sia dłem się
wła śnie z ma lu cha do mer ce de sa. Dzię ku -
ję Prze mko wi Gu stow skie mu, Ma cie jo wi
Par czyń skie mu, Ma ria no wi Pa jo ro wi,
chło pa kom z dru ży ny se nio rów, mo jej ro -
dzi nie oraz lo kal nym me diom za po moc.
Bez Wa sze go za an ga żo wa nia ta ak cja by
się nie uda ła. Dzię ki Wa sze mu wspar ciu
prze ko na łem się, że praw dzi wych przy ja -
ciół po zna je się w bie dzie – do da je M. Ra -
taj czak. 

(GRZE LO)

BIBLIOTEKA

Spotkanie 
z psychologiem

CHARYTATYWNIE

Mariusz już z nową protezą!

Sto wa rzy sze nie PO MÓŻ MY SO BIE, re ali -
zu jąc pro wa dzo ne od lat na rzecz miesz -
kań ców po wia tu kro to szyń skie go przed -
się wzię cia zdro wot ne, roz po czy na ko lej -
ne za da nia w tym za kre sie. W pierw szej
ko lej no ści ru sza pro jekt podha słem Mo -
je de cy zja – mo je ży cie”. 

Zgod nie z przy ję ty mi wcze śniej za ło że -
nia mi i lo kal ny mi po trze ba mi w tym ro ku
kon ty nu owa ne bę dą pro jek ty, któ re już
wubie głym ro ku po ka za ły, jak waż na jest pro -
fi lak ty ka w ży ciu każ de go czło wie ka w ob ję -
tych ty mi dzia ła nia mi cho ro bach cy wi li za cyj -
nych.

Sto wa rzy sze nie roz po czy na od współ fi -
nan so wa ne go przez po wiat kro to szyń ski pro -
jek tu podha słem „Mo ja de cy zja – mo je ży cie”,
któ re go przed mio tem jest pro fi lak ty ka cho -
rób ukła du od de cho we go. W Pol sce cier pi
nanie po nad6 mln lu dzi. Rocz nie umie ra zte -
go po wo du40 tys. osób, wtym22 tys. zpo wo -
du ra ka płuc i 15 tys. z po wo du prze wle kłej
ob tu ra cyj nej cho ro by płuc. Za kon ty nu acją
roz po czę tych w ro ku 2017 dzia łań prze ma -
wia ją tak że wy ni ki prze pro wa dzo nej w tym
cza sie na te re nie po wia tu ak cji ba dań pro fi lak -
tycz nych, w wy ni ku któ rej w gru pie 80 prze -
ba da nych pa cjen tów wy kry to15 przy pad ków
cho ro bo wych – 12 przy pad ków po dej rze nia
prze wle kłej ob tu ra cyj nej cho ro by płuc, dwa
przy pad ki po dej rze nia gu za płuc i je den przy -
pa dek po dej rze nia za pa le nia płuc.

Wszyst kie te oso by skie ro wa no do po -
rad ni le ka rza ro dzin ne go ce lem wdro że nia

dal szych ba dań spe cja li stycz nych i pod ję cia
sku tecz nej wal ki, po pra wia ją cej kom fort co -
dzien ne go ży cia, jak i wal ki ra tu ją cej, w przy -
pad ku ra ka płuc, na sze ży cie.

Epi de mio lo dzy prze wi du ją, że do ro -
ku 2020 licz ba za cho ro wań na cho ro by płuc
bę dzie sys te ma tycz nie wzra stać, a ich źró deł
upa tru je się głów nie w czyn nym i bier nym
pa le niu ty to niu, w sie dzą cym try bie ży cia
inie pra wi dło wym od ży wia niu, któ re ob ni ża -
ją od por ność na sze go or ga ni zmu na cho ro by,
w za nie czysz cze niu śro do wi ska, w ja kim
przy szło nam żyć, oraz w fak cie sta rze nia się
na sze go spo łe czeń stwa. 

Na więk szość tych czyn ni ków mo że my
sa mi wpły nąć, eli mi nu jąc sa mo dziel nie ist -
nie ją ce za gro że nia. Od nas sa mych za le ży, czy
zre zy gnu je my z pa le nia ty to niu, czy bę dzie -
my pro wa dzić ak tyw ny tryb ży cia, czy bę -
dzie my się ra cjo nal nie od ży wiać, a przede
wszyst kim czy bę dzie my ko rzy stać z ba dań
pro fi lak tycz nych, sprzy ja ją cych wcze sne mu
wy kry wa niu przed mio to wych cho rób i ich
sku tecz ne mu le cze niu. 

Z uwa gi na po wyż sze fak ty Sto wa rzy sze -
nie PO MÓŻ MY SO BIE or ga ni zu je sto sow ną
ak cję ba dań pro fi lak tycz nych i za pra sza
miesz kań ców po wia tu kro to szyń skie go po -
wy żej 40. ro ku ży cia, a w szcze gól no ści czyn -
nych ibier nych pa la czy ty to niu, atak że oso by,
któ re od czu wa ją ob ja wy ty pu: prze wle kły ka -
szel, dusz no ści, od krztu sza nie wy dzie li ny
z za war to ścią krwi, ból w klat ce pier sio wej,
na wra ca ją ce in fek cje dróg od de cho wych,
chryp ka, uczu cie zmę cze nia itp. na ba da nia

pro fi lak tycz ne, po -
zwa la ją ce na wcze -
sne wy kry cie cho -
rób płuc.

Pa kiet za pla no -
wa nych ba dań obej -

mu je: ba da nie rent ge now skie klat ki pier sio -
wej (wy ko na nie zdję cia rtg), wy ko na nie spi ro -
me trii, tj. ba da nia ob ję to ści ipo jem no ści płuc,
któ re po zwo li oce nić spraw ność od de cho wą
pa cjen ta, ba da nie osłu cho we płuc przez le ka -
rza pul mo no lo ga, spe cja li stycz ną dia gno zę,
bę dą cą oce ną sta nu zdro wia pa cjen ta,
a w przy pad ku stwier dzo nej cho ro by – skie -
ro wa nie na dal sze le cze nie.

Ba da nia bę dą pro wa dzo ne w Za kła dzie
Opie ki Me dycz nej CER -ME DIC Sp. z o. o.
w Kro to szy nie przy ul. Prze my sło wej 19. Po -
nie waż licz ba ba dań jest ogra ni czo na, zgło sze -
nia osób za in te re so wa nych ak cją bę dą przyj -
mo wa ne podnr tel.663430330, co dzien nie
od godz. 11.00 do godz. 14.00, po cząw szy
od15 lu te go. Wtym cza sie każ dy uzy ska tak -
że wszyst kie nie zbęd ne in for ma cje, zwią za ne
z or ga ni za cją i prze pro wa dze niem po szcze -
gól nych ba dań.

Środ ki po zy ska ne napro jekt „Mo ja de cy -
zja – mo je ży cie” po zwa la ją w peł ni sfi nan so -
wać wszyst kie za pla no wa ne w je go ra mach
ba da nia oraz za pew nia ją każ de mu be ne fi -
cjen to wi bez po śred ni kon takt ze współ pra cu -
ją cym z or ga ni za to rem ba dań spe cja li stą pul -
mo no lo giem. Dla za in te re so wa nych miesz -
kań ców po wia tu kro to szyń skie go ba da nia są
bez płat ne i nie wy ma ga ją skie ro wa nia od le -
ka rza ro dzin ne go. Sko rzy staj za tem z szan sy
i sprawdź swój stan zdro wia!

(AO)

PROFILAKTYKA

Zadbaj o swoje zdrowie!



Ostat nie go dnia stycz nia w świe tli cy
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Kro to -
szy nie od by ła się rocz na od pra wa
służ bo wa, któ ra po łą czo na by ła
z uro czy stym za koń cze niem służ by
przez bryg. mgr. inż. To ma sza Ni cie -
jew skie go. Za stęp ca ko men dan ta
po wia to we go PSP od szedł na eme -
ry tu rę. 

Naj pierw jed nak ko men dant po wia -
to wy Ja cek Stru żyń ski przed sta wił ra port
z pra cy stra ża ków w 2017 ro ku oraz pla -
no wa ne na obec ny rok za ku py.

W ubie głym ro ku na te re nie po wia tu
za no to wa no 1119 zda rzeń, w któ rych in -
ter we nio wa ła straż po żar na – 154 po ża -
ry, 939 miej sco wych za gro żeń i 8 fał szy -
wych alar mów. 

Naj wię cej zda rzeń od no to wa no
w gmi nie Kro to szyn (541), a naj mniej
w gmi nie Sul mie rzy ce (35). Po ża ry mia ły
miej sce głów nie w obiek tach miesz kal -
nych. Co waż ne, po pra wie – o bli sko mi -
nu tę – uległ śred ni czas do jaz du do zda -
rzeń. Wcze śniej by ło to 8 mi nut i 5 se -
kund, a w 2017 – 7 mi nut i 9 se kund. 

W wy ni ku po ża rów ran nych zo sta ło
sie dem osób, w tym dwo je dzie ci. By ły
dwie ofia ry śmier tel ne. W sy tu acjach
miej sco wych za gro żeń po szko do wa nych
zo sta ło 149 osób, a 14 po nio sło śmierć.
Wy so kość strat mie nia w wy ni ku zda rzeń
osza co wa no na 5212,40 zł.

Ko men dant stwier dził, że zmo rą
okre su grzew cze go są po ża ry sa dzy
w prze wo dach ko mi no wych. W mi nio -
nym ro ku stra ża cy do te go ty pu zda rzeń
wy jeż dża li 55 ra zy, a w spra wie stę że nia
tlen ku wę gla in ter we nio wa li 14 ra zy. Stąd
też sło wa uzna nia, skie ro wa ne do władz
gmin nych i po wia to wych, za zor ga ni zo -
wa nie ko lej nej edy cji kon kur su „Czuj ka
w do mu, tle nek wę gla nic złe go nie zro -
bi”. 

Kro to szyń ska ko men da za ku pi ła
sprzęt o łącz nej war to ści 280 tys. zł z do -
fi nan so wa niem z po szcze gól nych gmin

po wia tu, od lo kal nych przed się bior ców
i in sty tu cji czy z Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. Za ku pio -
no m. in. apa ra ty od de cho we, ele men ty
umun du ro wa nia, ka me rę ter mo wi zyj ną,
mo to pom pę, prze ci nak do pe da łów, roz -
pie rak ko lum no wy. W tym ro ku pla no -
wa ny jest za kup cięż kie go sa mo cho du ra -
tow ni czo -ga śni cze go ze zbior ni kiem wo -
dy na ok. 9500 li trów oraz dwóch mo bil -
nych sy mu la to rów za gro żeń.

Głów nym mo men tem uro czy sto ści
by ło po że gna nie bryg. mgr. inż. To ma sza
Ni cie jew skie go, któ ry prze cho dzi na eme -
ry tu rę. Wszy scy obej rze li pre zen ta cję
mul ti me dial ną, któ ra z hu mo rem przed -
sta wia ła dro gę ka rie ry oraz osią gnię cia
stra ża ka. 

To masz Ni cie jew ski przy go dę z po -
żar nic twem roz po czął w Szko le Cho rą -
żych Po żar nic twa w Po zna niu (1988-
1990). Po przy ję ciu nada no mu nu mer
ewi den cyj ny 17203, któ ry no sił przez ca -
łą służ bę. Szko łę ukoń czył 23 czerw -
ca 1990 ro ku, zdo by wa jąc ty tuł tech ni ka
po żar nic twa w stop niu młod sze go cho rą -
że go. W lip cu 1990 zo stał skie ro wa ny
na służ bę w Ko men dzie Re jo no wej Stra ży
Po żar nej w Ka li szu na sta no wi sko in -
struk to ra. Je go ka rie ra na bra ła roz pę du
w ma ju 1993 ro ku, kie dy to mia no wa no
go za stęp cą do wód cy Jed nost ki Ra tow ni -
czo -Ga śni czej w Ko men dzie Re jo no wej

PSP w Ple sze wie, któ rą to funk cję peł nił
do 31 mar ca 2008 ro ku. Wcze śniej awan -
so wał na sto pień aspi ran ta, a wraz z ukoń -
cze niem Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni -
czej z ty tu łem in ży nie ra po żar nic twa
awan so wał na młod sze go ka pi ta na, póź -
niej ka pi ta na i star sze go ka pi ta na. 

1 kwiet nia 2008 ro ku T. Ni cie jew -
skie go po wo ła no na peł nią ce go obo wiąz ki
za stęp cy ko men dan ta po wia to we go PSP
w Kro to szy nie, któ rym był do koń ca służ -
by. Był rów nież rzecz ni kiem pra so wym
kro to szyń skiej ko men dy. 

W 2014 ro ku zo stał awan so wa ny
na sto pień bry ga die ra. Otrzy mał wie le
od zna czeń i dy plo mów za za słu gi, jak
choć by brą zo wy i srebr ny me dal „Za słu gi
dla Po żar nic twa”, Kro to szyń ski Dąb czy
me dal od mi ni stra spraw we wnętrz nych.
W trak cie uro czy sto ści To masz Ni cie jew -
ski otrzy mał z rak wi ce mar szał ka Krzysz -
to fa Gra bow skie go od zna cze nie „Za słu -
żo ny dla Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go”.

– Zle cia ło to 30 lat, na wet nie wiem
kie dy – mó wił T. Ni cie jew ski. – Czas mo -
jej służ by był nie zwy kle owoc ny. Po zna -
łem wie lu zna jo mych, ko le gów, przy ja -
ciół. Dzię ku ję wszyst kim za wspól ną służ -
bę i do brą współ pra cę, któ ra po łą czy ła nas
na do bre i złe.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

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

Odznaczyli zasłużonych,
podsumowali rok

STRAŻ POŻARNA

Tomasz Polak zastępcą komendanta

W stycz niu Za rząd Po wia to wy Li gi
Obro ny Kra ju zor ga ni zo wał spo tka -
nie z wła dza mi sa mo rzą do wy mi
oraz by ły mi dzia ła cza mi i mło dzie żą
LOK -owską. By ła to oka zja do uho -
no ro wa nia za słu żo nych osób, naj lep -
szych za wod ni ków i tych, któ rzy
wspie ra ją dzia łal ność or ga ni za cji.
Po nad to pod su mo wa no ubie gło rocz -
ną dzia łal ność LOK -u.

Na spo tka nie przy by li m. in. Le szek
Ostoj ski – pre zes ZP LOK, płk. Ry szard
Wi liń ski – pre zes ZW LOK w Po zna niu,
An drzej Wi chłacz – na czel nik Wy dzia łu
Spraw Spo łecz nych Sta ro stwa Po wia to we -
go, wi ce bur mistrz Ry szard Czusz ke, An -
na Pie trzak -Fi glak z Urzę du Miej skie go
w Zdu nach, Pa weł Wa sie lew ski z UM
w Ko by li nie czy naj star si dzia ła -
cze – Zdzi sław Je rzak, Zyg munt Mar cisz,
Kry sty na Azgier i Ze non Gra bus.

Me da le i od zna cze nia wrę cza li Ry -
szard Wi liń ski i Le szek Ostoj ski. Por ce la -
no wym Krzy żem „Za za słu gi dla Klu bów
Ofi ce rów Re zer wy” otrzy ma li Zdzi sław
Je rzak i Zyg munt Mar cisz oraz Hen ryk
Py rzew ski (od zna czo ny w Po zna niu). Ho -

no ro wą Odznakę „Za wy bit ne za słu gi dla
LOK” przy zna no Kry sty nie Azgier i Ze no -
no wi Gra bu so wi. Zło ty mi me da la mi
„Za za słu gi dla LOK” na gro dzo no An drze -
ja Wi chła cza ze sta ro stwa, srebr nym – Ro -
ma na Woś ka z UM w Kro to szy nie, a brą -
zo wy mi – Ber na de tę Do liń ską – opie kun -
kę SK LOK w SP nr 3 z OI, bur mi strza
Fran cisz ka Mar szał ka, Sła wo mi ra Kra ma -
rza – opie ku na SK LOK w SP nr 4, Jac ka
Krze ko tow skie go – opie ku na SK LOK
w ZSP nr 2 i SP No wa Wieś, Wie sła wa
Wciór kę – opie ku na SK LOK w SP nr 1.

Zło ty mi Od zna ka mi „Za słu żo ny Dzia -
łacz LOK” uho no ro wa no Agniesz kę Kmie -
cik, Do ro tę Pa te rek, Ja go dę Ro szak, Mo ni kę
Jad czak i Łu ka sza Ko ta, srebr ną otrzy mał
Ja kub Jo pek, a brą zo wą – Bo rys Sta szew ski.

Z ko lei Od zna ki Spraw no ści Obron -
nej do sta li Mar ty na Wa sie lak i Mi chał Tor
(zło te), Alek san dra Po li to wicz i Alan Jo -
cha niak (srebr ne), Wik tor So bań ski i Kac -
per Sne la (brą zo we).

Na stęp nie omó wio no dzia łal ność ZP
LOK w Kro to szy nie w mi nio nym ro ku,
przy po mi na jąc wszyst kie osią gnię cia oraz
or ga ni zo wa ne im pre zy. 

(NO VUS)

W mi nio ny pią tek w świe tli cy Ko -
men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie do -
szło do ofi cjal nej pre zen ta cji no we go
za stęp cy ko men dan ta, któ ry za stą -
pił od cho dzą ce go na eme ry tu rę bry -
ga die ra To ma sza Ni cie jew skie go.

De cy zją wiel ko pol skie go ko men dan -
ta wo je wódz kie go Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej obo wiąz ki za stęp cy ko men dan ta

po wia to we go bę dzie peł nił star szy ka pi -
tan To masz Po lak. Ko men dant kro to szyń -
skiej PSP, st. bryg. Ja cek Stru żyń ski, wpro -
wa dził swo je go no we go za stęp cę i przed -
sta wił zmia nom służ bo wym oraz stra ża -
kom i pra cow ni kom cy wil nym, peł nią -
cym służ bę w sys te mie co dzien nym. 

St. kpt. To masz Po lak przy wi tał się ze
wszyst ki mi i na kre ślił plan dzia ła nia
na naj bliż sze dni. 

(NO VUS)

STRAŻ POŻARNA

Czas na zasłużoną emeryturę
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Po wo li koń czy się KON KURS WA -
LEN TYN KO WY, któ ry or ga ni zu je my
we spół z Przed się bior stwem Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej.
Do wy gra nia są atrak cyj ne na gro dy.

Aby jesz cze wziąć udział w kon kur -
sie, na le ży do 8 lu te go prze słać zdję cie sa -
mo cho du z lo go ty pem PGKiM na ad res
re dak cja@glo kal na.pl, a w tre ści wia do -
mo ści wpi sać ad re sy dwóch sie dzib
PGKiM w Kro to szy nie. 

2 lu te go opu bli ko wa li śmy wszyst -
kie do tąd na de sła ne zdję cia na na szym
pro fi lu fa ce bo oko wym. Au to rzy tych
zdjęć wal czą o 7 głów nych na gród – ta -
blet, pięć ro man tycz nych ko la cji we
dwo je oraz se sję zdję cio wą. Ta blet tra fi
do au to ra zdję cia z naj więk szą licz bą laj -
ków. Au to rzy po zo sta łych zdjęć wy gra ją
po zo sta łe na gro dy. 

Dla spóź nial skich, a więc dla tych,
któ rzy na de ślą jesz cze zdję cia do 8 lu te go,
ma my na to miast 6 po dwój nych wej śció -
wek do ki na. Wy ni ki ogło si my 9 lu te go
na Fa ce bo oku i por ta lu www.glo kal na.pl,
a 13 lu te go na ła mach Ga ze ty Lo kal nej
KRO TO SZYN. Re gu la min kon kur su do -
stęp ny na www.glo kal na.pl.

KIN GA KOST KA

KONKURS

Zgarnij nagrodę
na WALENTYNKI!
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Co raz cie kaw sza sta je się ry wa li za cja
w trze ciej edy cji Ple bi scy tu SPOR TO -
WIEC PO WIA TU KRO TO SZYŃ SKIE -
GO 2017 pod pa tro na tem Sta ro sty Kro -
to szyń skie go, or ga ni zo wa ne go przez na -
szą re dak cję! Wy bie ra cie jak za wsze
SPOR TOW CA RO KU, ale tak że SPOR TO -
WĄ IM PRE ZĘ RO KU oraz – co jest no wo -
ścią – SPOR TO WĄ OSO BO WOŚĆ RO KU!

Na na szej li ście znaj du je się 15 spor tow -
ców, 15 oso bo wo ści spor to wych i 3 im pre zy
spor to we. Ple bi scyt za koń czy się Spor to wą
Ga lą w Re stau ra cji Le śni czów ka, w trak cie
któ rej na gro dzi my tak że SPOR TO WĄ NA -
DZIE JĘ PO WIA TU. Te go wy bo ru do ko na
ka pi tu ła, po wo ła na przez sta ro stę kro to szyń -

skie go. Znaj dą się w niej przed sta wi cie le lo -
kal nych me diów oraz oso by zpo szcze gól nych
gmin, zaj mu ją ce się spor tem. Dla SPOR TO -
WEJ NA DZIEI PO WIA TU sta ro sta kro to -
szyń ski ufun du je rocz ne sty pen dium.

Gło so wa nie po trwa do 18 lu te go,
do go dzi ny 23.59. UWA GA – dla gło su ją -

cych prze wi du je my atrak cyj ne na gro -
dy – szcze gó ły wkrót ce! Przy po mnij my, iż
w po przed niej edy cji dla na szych Czy tel ni -
ków mie li śmy aż 14 na gród, a głów ną był
wy so kiej kla sy te le wi zor 50” Man ta LE -
D5003 Full Hd o war to ści 2000 zł. 

W kla sy fi ka cji spor tow ców do szło
w cią gu kil ku dni do spo rych prze ta so wań.
Pro wa dzi bi lar dzist ka We ro ni ka Kar wik,
któ ra ma 22,4% gło sów (stan na 5 lu te go,
godz. 12.00) i o za le d wie 0,2% wy prze dza
su mo kę Aro na Ro zu ma, któ ry prze bo jem
wdarł się do czo łów ki. Trze cia jest bie gacz -
ka Ju sty na Olej ni czak – 20,6%. Na czwar tą
po zy cję awan so wa ła za wod nicz ka su mo Ja -
go da Po śled nik – 15,8%. Ko lej ne miej sca
zaj mu ją Mar ta Paw lic ka (dart), Ka ta rzy na

Tra fan kow ska (ka ra te), Agniesz ka No wak
(trój bój si ło wy), Olim pia Ro ba kow ska (su -
mo), Krzysz tof Ku bik (ko lar stwo) i Ro bert
Ba ran (za pa sy).

W ka te go rii OSO BO WOŚĆ SPOR -
TO WA na dal pro wa dzi pił kar ka ręcz na pla -
żo wa Syl wia Bart ko wiak – 71,3%. Dru gi
jest lek ko atle ta Cze sław Rosz czak – 19,5%,
a trze ci pły wak Kon rad Po wroź nik – 5,6%.

Je śli cho dzi o im pre zy spor to we, to pó ki co
uzna nie Czy tel ni ków zy sku je LO Gin LAB,
ale nie wie le mniej gło sów ma ją IV Kro to -
szyń skie Igrzy ska w Su mo. 

Re gu la min PLE BI SCY TU do stęp ny
jest na www.glo kal na.pl. Kla sy fi ka cję on -li -
ne moż na śle dzić przez ca ły czas na:
http://www.glo kal na.pl/ru sza -spor to wy -
-ple bi scyt/ (AN KA) 

Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o tre ści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: 
SPRT.16 
OSB.16
IMP.4
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Oddaj 5 głosów na swojego faworyta. na swo je go fa wo ry ta. Wy ślij sms o tej sa -
mej tre ści na nu mer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).
Od daj 10 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 76567
(koszt 7,38 zł z VAT).

PLEBISCYT           

Spore zmiany w czołówce!

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl
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W nie dzie lę już po raz siód my od był
się Kon cert Cha ry ta tyw ny „VIP -y śpie -
wa ją”. Na sce nie w kro to szyń skim ki -
nie Przed wio śnie jak co ro ku swo je
umie jęt no ści wo kal ne za pre zen to -
wa ły zna ne w po wie cie oso bi sto ści. 

Głów nym or ga ni za to rem wy da rze -
nia by ło Sto wa rzy sze nie Wy jąt ko wa Szko -
ła, we współ pra cy z Ze spo łem Szkół Spe -
cjal nych w Kro to szy nie, fir mą MK Event,
Kro to szyń skim Ośrod kiem Kul tu ry
i Cen trum Kro to szyń skich Ini cja tyw. 

Im pre za jak za wsze mia ła cha rak ter
cha ry ta tyw ny. Do chód z bi le tów i to wa rzy -

szą cej kon cer to wi au kcji, któ ry wy niósł
ok. 6 ty się cy zło tych, zo sta nie bo wiem
prze ka za ny na dzia łal ność Sto wa rzy sze nia
Wy jąt ko wa Szko ła przy Ze spo le Szkół Spe -
cjal nych w Kro to szy nie, a kon kret nie na do -
fi nan so wa nie tur nu sów re ha bi li ta cyj nych
dla pod opiecz nych sto wa rzy sze nia. 

W trak cie li cy ta cji moż na by ło na być
cie ka we przed mio ty, jak choć by ob raz
przed sta wia ją cy przed wo jen ny kro to -
szyń ski ry nek, bon na sko rzy sta nie z si -
łow ni, za byt ko wą fi li żan kę czy bu tel ki ja -
poń skiej sa ke. W tym ro ku za pro szo no
do wspól nej za ba wy mię dzy in ny mi

przed sta wi cie li służb mun du ro -
wych – stra ży po żar nej, po li cji, le śnic twa,
ko lei czy służb me dycz nych, a tak że or ga -
ni za cji po za rzą do wych zrze sza ją cych har -
ce rzy, uła nów i pa sjo na tów woj sko wo ści. 

Na sce nie po ja wi ły się rów nież oso by
i re pre zen tan ci in sty tu cji wspie ra ją cych
dzia ła nia szko ły. Wy stą pi li Pan Prze ci nek
& Ze spół De pre syj ny, Sto wa rzy sze nie Ro -
dzi na Ułań ska, Ze spół Szkół Po nad gim -
na zjal nych nr 3, kro to szyń scy har ce rze
z ZHP, Wal de mar Wuj czyk – ko men dant
Stra ży Miej skiej, ucznio wie Szko ły Pod -
sta wo wej nr 4 w Kro to szy nie, Ja ro sław
Chmie larz z PKP PLK, stra ża cy z OSP,
An ge li ka Szy dlak i Ze spół Szkół Spe cjal -
nych w Kro to szy nie. 

(NO VUS)

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

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
9-15 lutego
godz. 14.30 – TEDI I MAPA SKARBÓW –
Hiszpania, animowany, 86' - 2D dubbing 
godz. 16.00 – NOWE OBLICZE GREYA - USA,
melodramat, 105' - 2D 
godz. 18.00 – NOWE OBLICZE GREYA - USA,
melodramat, 105' - 2D 
godz. 20.15 – NOWE OBLICZE GREYA - USA,
melodramat, 105' - 2D 

Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali
sportowej przy ulicy Olimpijskiej. 
7 lutego
„Źródła do badań genealogicznych” - spotkanie z
Anetą Franc, archiwistką, historyczką, autorką
książki „Czas młodości czasem wojny. Wspomnienia
z Garstedt”; o godz. 18.00 w Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej.
9 lutego 
Trzeci turniej w ramach Otwartych Mistrzostw
Powiatu Krotoszyńskiego w Szachach Szybkich w

Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.
11 lutego 

Ostatnia kolejka Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki
Nożnej w hali przy ul. Olimpijskiej w godzinach
11.00-16.00. 
12-16 lutego

Warsztaty kreatywnej przeróbki odzieży dla
młodzieży od 14. roku życia w Krotoszyńskim
Ośrodku Kultury. Zapisy pod numerem telefonu
509 282 972.

Koź min Wlkp.
10 lutego 

IX Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej Zakładów
Pracy w hali sportowej przy ulicy Strzeleckiej.
14 lutego 

Koncert Blues Makers „Historia pewnej miłości” w
sali kameralnej koźmińskiego Ośrodka Kultury o
godz. 19.00. Bilety w cenie 15 zł. 
Or la
8 lutego

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

KONCERT

Krotoszyńskie VIP-y tym razem w mundurach
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27 stycz nia w Szko le Pod sta wo wej
nr 1 od by ły się Za mknię te Mi strzo -
stwa Koź mi na Wiel ko pol skie go
w Te ni sie Sto ło wym. Uczest ni cy po -
dzie le ni by li na dzie sięć ka te go rii.

W gru pie te ni si stów z rocz ni ka 2008
i młod szych trium fo wa li Ju lia Urna (Koź -
min Wlkp.) oraz Woj ciech Sta niek (Wrot -
ków). Wśród chłop ców uro dzo nych w la -
tach 2005-2007 naj lep szy był Kac per Fa -
bi siak (Bo rzę cicz ki). W ka te go rii wie ko -
wej 2002-2004 pierw sze miej sca za ję li

Na ta lia Ju sko wiak (Koź min Wlkp.) i Mi -
łosz Ko smal ski (Bo rzę cicz ki). 

W zma ga niach ju nio rów (1997-2001)
zwy cię żył Mi ko łaj Grzęb ka (Koź min
Wlkp.). W gro nie se nio rek trium fo wa ła Mo -
ni ka Twar dow ska (Jó ze fów), a w roz gryw -
kach se nio rów bez kon ku ren cyj ny był Kry -
stian Dyn das (Koź min Wlkp.). W ka te go rii
old boy ów (1971-1958) pierw szą lo ka tę za -
jął Ja nusz Ma lesz ka (Koź min Wlkp.), a naj -
lep szym we te ra nem (1957 istar si) oka zał się
Bog dan Bącz kie wicz (Koź min Wlkp.).

(GRZE LO)

15Sport

27 stycz nia w Ka li szu od był się No -
wo rocz ny Tur niej Siat ków ki. Na par -
kie cie ry wa li zo wa ły ze spo ły czte ro -
oso bo we dziew cząt i chłop ców. Ko -
lej ne cen ne do świad cze nie zdo by li
mło dzi siat ka rze i siat kar ki z UKS
Po lon Kro to szyn.

W ha li Ze spo łu Szkół Sa mo cho do -
wych w Ka li szu wal czy ło 15 dam skich
ekip i 12 mę skich. UKS Po lon zmie rzył
się z Jan ta rem Ka lisz, UKS Je dyn ka Po -
znań, Ener ge ty kiem Po znań, Siat ka rzem
Ja ro cin i UKS Piąt ka Tu rek. 

W roz gryw kach dziew cząt pod -
opiecz ne Ka ta rzy ny Bart ko wiak upla so -
wa ły się na 11. miej scu. W kro to szyń skim
ze spo le za gra ły Ali cja Gó ral ska, Ma ria
Ha szek, Ja go da Plu ta, Wik to ria Sta szew -
ska i Zu zan na Wa cho wiak.

W tur nie ju chłop ców ry wa li zo wa ły

dwie dru ży ny Po lo na, pro wa dzo ne przez
Sła wo mi ra Chle bow skie go i Ma cie ja Par -
czyń skie go. UKS Po lon I w pół fi na le prze -
grał z Je dyn ką Po znań, a w me czu o trze -
cie miej sce po ko nał Ener ge ty ka Po znań.
Dru gi ze spół Polona za koń czył zma ga nia
na siód mej po zy cji. 

W bar wach kro to szyń skie go klu bu za -
pre zen to wa li się Ad rian Grom ski, Wik tor
Mac kie wicz, Fi lip Pin kow ski, To biasz Flor -
czyk, Ja kub Hy le wicz, Krzysz tof Szym let,
Wik tor Pa szek, Fi lip Po śpiech, Fi lip Waw -
roc ki, Ma ciej Ole niacz i Pa weł Pę cak. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

Polon na turnieju w Kaliszu

TENIS STOŁOWY

Trzecie miejsce Kasi Swory
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Po nad 50 za wod ni ków i za wod ni -
czek ry wa li zo wa ło w ostat nim, trze -
cim tur nie ju z cy klu Grand Prix Po łu -
dnio wej Wiel ko pol ski Mło dzi ków
i Ju nio rów. Za wo dy od by ły się
w Ostro wie Wiel ko pol skim. 

W tur nie ju uczest ni czy li re pre zen tan ci

UKS Im puls Zdu ny. W ka te go rii ju nio rek
trze cią lo ka tę za ję ła Ka sia Swo ra. W zma ga -
niach ju nio rów Wik tor Ma lec był pią ty.
W gro nie mło dzi czek na siód mej po zy cji
upla so wa ła się Ka sia Rosz czak, a w mło dzi -
kach Mi ko łaj Zy dor czyk i Mi łosz Ko złow ski
zo sta li skla sy fi ko wa ni na miej scach 13-16.

(AN KA)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Triumf Czarnych w Koźminie

TENIS STOŁOWY

Walczyli o mistrzostwo Koźmina

Ze spół Czar nych Do brzy ca trium fo -
wał w Tur nie ju Ha lo wej Pił ki Noż nej
Mło dzi ków, któ ry ro ze gra ny zo stał
w Koź mi nie Wiel ko pol skim. W za wo -
dach uczest ni czy ły czte ry dru ży ny
z na sze go po wia tu, ale wszyst kie za -
ję ły miej sca po za po dium. 

W tur nie ju ry wa li zo wa ło sie dem ze -
spo łów, któ re gra ły sys te mem każ dy
z każ dym. Naj lep sza by ła eki pa Czar nych
Do brzy ca, któ ra po ko na ła Astrę Kro to -
szyn (5: 0), Go rzy czan kę Go rzy ce Wiel -
kie (5: 0), GOS II Koź min Wlkp. (3: 0),
GOS III Koź min Wlkp. (6: 0)

i GOS I Koź min Wlkp. (1: 0). Je dy nie
PUKS An to nio Ja ro cin, któ ry za jął dru -
gie miej sce, zdo łał zre mi so wać 1: 1
z trium fa to rem. 

Na ko lej nych po zy cjach upla so wa ły
się Go rzy czan ka, GOS I, Astra,
GOS II i GOS III. Na ko niec wy bra no naj -
lep szych za wod ni ków po szcze gól nych ze -
spo łów. Wy róż nie ni zo sta li Ma te usz Plu -
ciń ski (Astra), Adam Woj cie chow ski (Go -
rzy czan ka), To biasz Urba niak (Czar ni),
Ja kub Świer blew ski (An to nio), To biasz
Ce le bań ski (GOS I), Bar tosz Zmy ślo ny
(GOS II) i Oli wier Ma łec ki (GOS III). 

(GRZE LO)

W ha li spor to wej Szko ły Pod sta wo wej
nr 3 w Koź mi nie Wiel ko pol skim od by ły
się Mi strzo stwa Gmi ny w Pił ce Ręcz nej.
Za rów no w roz gryw kach dziew cząt, jak
i chłop ców trium fo wa li go spo da rze. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ły trzy dru ży -
ny – SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp., SP nr 3
w Koź mi nie Wlkp. oraz SP w Mo kro no -
sie. W tur nie ju dziew cząt ze spół Trój ki
po ko nał Mo kro nos 10: 4 i Je dyn kę 18: 5.
Dru gie miej sce za jął Mo kro nos – po zwy -
cię stwie nad SP nr 1 – 9: 6. 

W zma ga niach chłop ców go spo da rze
ogra li SP nr 1 18: 1 oraz Mo kro nos 9: 6. Po -
dob nie jak w za wo dach dziew cząt, dru gi był
Mo kro nos, wy gry wa jąc 14: 4 z Je dyn ką. 

Nad prze bie giem mi strzostw czu wał
sę dzia To masz Ką ko lew ski. Pa miąt ko we pu -
cha ry wrę czy ła Ar le ta Szku dla rek – dy rek -
tor SP nr 3 w Koź mi nie Wlkp. (GRZE LO)

PIŁKA RĘCZNA

Koźmińska Trójka 
najlepsza w gminie
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W stycz niu ru szy ła dru ga tu ra roz gry -
wek ka li sko -ko niń skiej V li gi te ni sa
sto ło we go. W pierw szym me czu zdu -
now ski Im puls po ko nał u sie bie Bia -
łe go Or ła Koź min Wlkp. 10: 7.

W po je dyn ku z koź miń ski mi te ni si -
sta mi go spo da rze ob ję li pro wa dze nie 3: 1.
Po tem prze gra li gry de blo we i ko lej ne
dwie tu ry za koń czy ły się re mi sem.
W czwar tej se rii zdu no wia nie prze chy li li
sza lę zwy cię stwa na swo ją stro nę. 

Dla Im pul su czte ry punk ty zdo był

Wik tor Ma lec, trzy do ło żył Ma te usz Sta -
niew ski, dwa wy wal czy ła Ka sia Swo ra,
a je den – To masz Ka sprzak. Dla go ści
po 2,5 punk tu zdo by li Ja nusz Ma lesz ka
i Mi chał Ulka, 1,5 do rzu cił Hen ryk Ko len -

da, 0,5 oczka wy wal czył Da riusz Wa sik. 
Im puls na dal zaj mu je dru ga lo ka tę

w ta be li. Dzia łal ność klu bu spon so ru je
gmi na Zdu ny.

(AN KA)

W ostat niej ko lej ce VIII edy cji Kro to -
szyń skiej Li gi Ha lo wej Pił ki Noż nej
po zna my mi strza. Naj bli żej koń co -
we go trium fu jest ze spół Żu brów.
Z ma rze nia mi o po dium po że gnał
się Pro -Met, któ ry uległ Eki pie z Sul -
mie rzyc. 

W przed ostat niej ko lej ce znów nie
uda ło się ro ze grać wszyst kich po je dyn -
ków. Dru ży ny Tor na da oraz Ju nio rów
Astry zre zy gno wa ły z wal ki o punk ty,
dzię ki cze mu Żu brom i eki pie A Se ree
Tee przy zna no wal ko wer (5: 0).

W me czu Octa go nu z Lun tru sa mi
do prze rwy koź mi nia nie pro wa dzi -
li 3: 0. Ry wa le jed nak się pod nie śli i do -
pro wa dzi li do re mi su 4: 4, a póź -
niej 5: 5. Ostat ni kwa drans to sza lo ne
wi do wi sko. Czer wo ną kart kę za za gra -
nie pił ki rę ką otrzy mał Ja cek Ra taj czak,
bram karz Octa go nu. Mi mo gry w osła -
bie niu koź mi nia nie po rzu cie kar nym
wy szli na pro wa dze nie, a na stęp nie pod -
wyż szy li na 7: 5, tym sa mym usta la jąc
re zul tat spo tka nia. Tak więc po trzech
z rzę du wy gra nych Lun tru sy tym ra zem
po le gły. Dla zwy cięz ców dwa go le strze -
lił Mi ko łaj Le oniak, a dla prze gra nych
wszyst kie tra fie nia by ły dzie łem bra ci
Ka szu bów.

Koź miń ski Pro -Met, gra jąc bez
zmian, prze grał z Eki pą z Sul mie rzyc 3: 5.
Wpraw dzie te am z Koź mi na Wlkp. zdo -
łał ze sta nu 0: 2 wyjść na 3: 2, ale póź niej
do mi no wa li już tyl ko sul mie rzy cza nie i to
oni zgar nę li peł ną pu lę.

W star ciu LZS -u Ko bier no -Tom -
ni ce z Dre am Te amem po pis dał Ka rol
Kry stek, któ ry je de na ście (!!!) ra zy po -
ko nał gol ki pe ra ry wa li. LZS roz gro mił
Dre am Te am 18: 4. Dla prze gra nych
po dwa tra fie nia za no to wa li Grze gorz

Gme rek i Mi ko łaj Śpi tal niak.
W ostat nim me czu tej se rii MTV wy -

gra ło z Igloo 5: 3. Pierw sza po ło wa uło ży -
ła się po my śli ze spo łu z Roz dra że wa, któ -
ry pro wa dził 4: 1. W dru giej od sło nie
Igloo przy sta nie 3: 4 nie wy ko rzy sta ło
rzu tu kar ne go, a po tem ry wa le po sta wi li
krop kę nad i. Po dwa go le strze li li Fa bian
Wo siek i Adam Szcze pa nik.

(GRZE LO)
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Mistrza poznamy w ostatniej kolejce

TENIS STOŁOWY

Impuls lepszy od Białego Orła

W po ło wie stycz nia w ha li gim na stycz -
nej Szko ły Pod sta wo wej nr 3 w Koź mi -
nie Wlkp. od był się Tur niej Ha lo wej Pił ki
Noż nej Chłop ców z te re nu mia sta i gmi -
ny. Zwy cię ży li go spo da rze. 

W szran ki sta nę ło sześć ze spo łów. Koź -
miń ska Trój ka zdo by ła 13 punk tów, wy gry -
wa jąc z SP nr 1 Koź min Wlkp. (2: 0), SP Bo -
rzę ci ce (4: 1), SP Mo kro nos (2: 0) i SP Sta ra
Ob ra (2: 1) oraz re mi su jąc z SP Bo rzę cicz ki
(1: 1). 

Dru gie miej sce ex aequo za ję ły SP nr 1
Koź min Wlkp. i SP Bo rzę cicz ki (10 pkt.),
a da lej upla so wa ły się SP Mo kro nos (6 pkt.),
SP Sta ra Ob ra (4 pkt.) i SP Bo rzę ci ce (0 pkt.). 

(GRZE LO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Triumf chłopców z Trójki W ha li spor to wej ZSP w Koź mi nie
Wlkp. zor ga ni zo wa no tur niej ha lo wej
pił ki noż nej tramp ka rzy. Zwy cię ży ła
dru ży na Gmin ne go Ośrod ka Spor tu,
któ ra zgro ma dzi ła 16 punk tów. 

Sie dem ze spo łów ry wa li zo wa ło sys te -
mem każ dy z każ dym. Aż pięć ekip wy -
sta wił koź miń ski GOS. I to wła śnie dru -
ży na GOS V Koź min Wlkp. by ła naj lep -
sza, wy gry wa jąc pięć spo tkań – z GOS -
-em III Koź min Wlkp. (1: 0), GOS -
-em I Koź min Wlkp. (2: 0), GOS -
-em IV Koź min Wlkp. (3: 1), GOS -
-em II Koź min Wlkp. (2: 0) i UKS -em Pio -

nier Ba ra nów (3: 1) – oraz re mi su jąc
z Czar ny mi Do brzy ca (1: 1). 

Ko lej ne miej sca za ję ły GOS I (15
pkt.), Czar ni (13 pkt.), UKS Pio nier (9
pkt.), GOS IV (6 pkt.), GOS III (3 pkt.)
i GOS II Koź min Wlkp. (0 pkt.). Z po -
szcze gól nych dru żyn wy róż nio no na stę -
pu ją cych za wod ni ków – Mi ko łaj Stel -
mach, Nor bert Bo row ski, Ka ta rzy na Szy -
mań ska, Mar cel Ka miń ski, Ma te usz Ka -
sprzak (wszy scy GOS), Piotr Ja rych (Pio -
nier) i Oskar Ucie chow ski (Czar ni).
Za naj lep sze go bram ka rza uzna no Ery ka
Kraw czy ka (GOS).

(GRZE LO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Gospodarze zdominowali rozgrywki


