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PRZESTĘPSTWO

Policja ujęła złodziei
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem
do Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP
w Sulmierzycach przy ul. Nowej. Był
on poszukiwany przez policję od blisko trzech lat. Sprawcy grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Do zatrzymania 29-letniego mężczyzny doszło 11 stycznia na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Był on poszukiwany w związku z kradzieżą z włamaniem w Kościele pw. Wniebowzięcia
NMP w Sulmierzycach, do której doszło 4 kwietnia 2015 roku. Sprawca, pokonując zabezpieczenia, dostał się
do wnętrza świątyni, skąd zabrał mikrofon, pieniądze ze skarbonek oraz aparat
fotograficzny.
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie prowadzili szereg czynności, mających na celu ustalenie sprawcy te-

go przestępstwa. Gdy zebrali wszelkie
materiały, wszczęto poszukiwania podejrzanego.
Zatrzymany został przetransportowany do KPP w Krotoszynie w celu wyjaśnienia sprawy. Jak się okazało, mężczyzna miał również związek z innym przestępstwem. Działając pod osłoną nocy,
z 18 na 19 lutego 2015, wraz z dwoma innymi mężczyznami, włamali się do hali
w Smoszewie i dokonali kradzieży trzech
szlifierek kątowych, zestawu kluczy nasadowych, płaskich i oczkowych o łącznej
wartości 3 tys. zł. Mienia nie udało się odzyskać.
Dwaj pozostali mężczyźni – w wieku 33 i 20 lat (w momencie popełnionego czynu miał 17 lat) – to mieszkańcy
woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego.
Usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem
i oszustwa, za co grozi im kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
(NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

FOT. Szymon Sikora

Pożar sadzy na zamku

Wieczorem 28 stycznia zapaliła się
sadza w przewodzie kominowym
w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. Szkoła
na szczęście była pusta i nikomu nie
zagrażało niebezpieczeństwo.
Na miejsce wysłano zastęp GBA,
podnośnik SH-18 i GCBA z JRG Krotoszyn. Pożar był w fazie początkowej.
Wydawca: Wielkopolska Squad S.C.
Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny:
Andrzej Kamiński 691 275 725
a.kaminski@glokalna.pl
Grzegorz Nowak

Działania strażaków oraz kominiarza polegały na ugaszeniu ognia, oczyszczeniu
pieca oraz przewodu kominowego. Szybka akcja zminimalizowała straty związane z pożarem.
Przy pomocy czujnika wielogazowego sprawdzono obiekt, a kamerą termowizyjną skontrolowano temperaturę komina. Zagrożeń nie stwierdzono.
(NOVUS)

NA DRODZE

Nie udzieliła
pierwszeństwa przejazdu

g.nowak@glokalna.pl

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
g.kotecki@glokalna.pl

Alina Kiszenia 663 455 211
a.kiszenia@glokalna.pl

26 stycznia na drodze krajowej
nr 15, w miejscowości Nowa Obra
(gm. Koźmin Wlkp.), doszło do kolizji
dwóch samochodów osobowych.
Poszkodowanych było pięć osób,
w tym dwójka małych dzieci.

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

Grafika: Robert Ryba 664 975 733
r.ryba@glokalna.pl
Wydawca nie odpowiada za treść
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

Na miejsce skierowano zastępy z OSP
w Koźminie Wlkp. i JRG PSP w Krotoszynie, Zespół Ratownictwa Medycznego

i policję. Jak się okazało, zderzyły się samochody marki Volkswagen Golf i KIA.
Osobami poszkodowanymi zajęli się
ratownicy medyczni, natomiast dwójce
dzieci biorących udział w zdarzeniu w ramach wsparcia psychologicznego wręczono „misie-ratowniki”. Strażacy odłączyli
akumulatory w pojazdach i zneutralizowali substancje ropopochodne.
Jak informuje krotoszyńska policja,

FOT. Szymon Sikora

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

przyczyną kolizji było nieudzielenie
pierwszeństwa przejazdu przez kierującą
volkswagenem mieszkankę gminy Koźmin Wlkp. Kobietę przetransportowano
do szpitala, ale na szczęście nie odniosła

poważniejszych obrażeń. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawczynię wypadku ukarano mandatem w wysokości 300 zł.
(NOVUS)

Aktualności
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INWESTYCJE

Dotacje dla PGKiM
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podpisało
umowę z konsorcjum firm HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k oraz PTHU HYDRO-MARKO Maria Pluta z Jarocina
na przebudowę i modernizację stacji
uzdatniania wody w Chwaliszewie.
W spotkaniu udział wzięli prezes
PGKiM Marcin Jamry, Sławomir Panfil – członek zarządu, Łukasz Kalinowski – kierownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji, Józef Pawlik – kierownik
działu technicznego, a także reprezentu-

jąca wykonawcę prezes Maria Pluta oraz
wiceburmistrz Joanna Król-Trąbka.
Przebudowa i rozbudowa stacji
uzdatniania wody ma się przyczynić
do poprawy warunków życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego gminy. Modernizacja uzyskała dofinansowanie
w kwocie 1 869 760 zł od samorządu województwa wielkopolskiego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wielskich
na lata 2014-2020 – podrozdział
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktu-

ry, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
W ramach tego samego zadania zostanie wybudowana sieć wodociągowa
oraz sieć kanalizacji sanitarnej w Lutogniewie przy ul. Łąkowej. Celem jest dostarczenie do posesji wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych

ścieków. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 3,5 mln zł.
Ponadto PGKiM uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 797 488,88 zł ze
środków unijnych z POIiŚ 2014-2020
w ramach działania 2.3 – Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach. Powyższa kwota została przyznana na budowę instalacji do przetwarzania osadu w oczyszczalni ścieków w Krotoszynie oraz na bu-

dowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicach Wiewiórowskiego i Klemczaka w Krotoszynie. Koszt tej inwestycji
szacuje się na ponad 5,5 mln zł.
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, chcąc jak najlepiej wykonać to zadanie, postanowiło
ubiegać się o wsparcie w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Staramy się pozyskać pożyczkę w wysokości 1,5 mln zł na bardzo niskim oprocentowaniu. Po wykonania tej inwestycji
również możemy liczyć na umorzenie – od 10 do 30 procent kwoty zaciągniętego zobowiązania – wyjaśnia Marcin Jamry, prezes PGKiM.
(ANKA)
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HISTORIA

Przekazanie pamiątek po więźniu obozu

– doradca ubezpieczeniowy
Pogotowie
Ubezpieczeniowe 24h!
Pracujesz do wieczora lub w delegacji?
Późno odebrałeś papiery z rejestracji?
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Zadzwoń – 601 174 891.
Oferuję ubezpieczenia indywidualnie, dopasowane do Twoich potrzeb,
za rozsądną cenę – w większości firm
ubezpieczeniowych! W szerokim zakresie ubezpieczeń – majątkowych, życiowych, komunikacyjnych, rolnych, medycznych i innych!

informacje zawarte w dokumentach powstałych po wojnie w ramach programu
wsparcia ze strony aliantów.
Archiwum stanowi jednocześnie
podstawę do prowadzenia badań naukowych i edukacji. Aby w pełni sprostać powierzonym zadaniom, ITS korzysta
z międzynarodowej współpracy z miejscami pamięci, archiwami i innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe.
ITS upamiętnia ofiary Holokaustu i nazistowskich zbrodni, wnosząc trwały wkład
w kulturę pamięci.
Od 2013 roku oryginalne dokumenty archiwum zostały wpisane na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć
Świata”. Nadzór nad Międzynarodową
Służbą Poszukiwań sprawuje międzynarodowa komisja, składająca się z przedstawicieli Belgii, Francji, Niemiec, Grecji,
Izraela, Włoch, Luksemburga, Holandii,
Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.
Działalność ITS w całości finansowana jest z budżetu Rzecznika Rządu ds.
Kultury i Mediów (BKM). Partnerem instytucjonalnym ITS jest obecnie Niemieckie Archiwum Federalne (Bundesarchiv).

W uroczystym spotkaniu udział
wzięli burmistrz Franciszek Marszałek,
Grzegorz Skorupski – zastępca burmistrza Gostynia, Piotr Mikołajczyk – dyrektor krotoszyńskiego muzeum.
Tadeusz Tomaszewski urodził się 18
października 1917 roku w Kromolicach,
wówczas należących do powiatu krotoszyńskiego. Był synem Kaspra i Franciszki
z domu Krysickiej. Będąc fryzjerem,
w okresie okupacji pracował w zakładzie
przejętym przez Niemca Alexandra Wessela przy Bahnhofstrasse 32 (Kolejowa)
w Gostyniu. 23 października 1944 roku
został aresztowany przez gestapo i trafił
do obozu karno-śledczego w Żabikowie,
gdzie nadano mu numer obozowy 20061.
Po około miesięcznym pobycie został przetransportowany do obozu koncentracyjne-

go w Neuengamme, gdzie otrzymał numer 70483. Zmarł 2 marca 1945 roku.
Wśród przekazanych pamiątek po T.
Tomaszewskim znalazły się m. in. dokumenty, zdjęcia, portfel, sygnet i akt zgonu,
wystawiony w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Bad Arolsen, gdzie mieści się siedziba
Międzynarodowej Służby Poszukiwań
(International Tracing Service – ITS).
Organizacja ITS jest centrum dokumentacji losów ofiar reżimu narodowosocjalistycznego oraz ocalałych osób.
Na podstawie ponad 30 milionów dokumentów zgromadzonych w archiwum
osoby prześladowane oraz ich potomkowie otrzymują od ITS informacje dotyczące doznanych represji, osadzenia w obozach, robotach przymusowych, a także

POWIAT

URZĄD SKARBOWY

Uwaga, konkurs

Przekaż swój 1 procent!

Władze Krotoszyna i powiatu zapraszają mieszkańców do udziału w
konkursie z zakresu obrony cywilnej.

RYSZARD TEODORCZYK

FOT. www.krotoszyn.pl

W krotoszyńskim muzeum miało
miejsce uroczyste przekazanie pamiątek po Tadeuszu Tomaszewskim – ofierze obozu koncentracyjnego w Neuengamme. Aktu tego,
na ręce Henryki Jędrzak – siostrzenicy T. Tomaszewskiego. dokonała
Małgorzata Przybyła z Międzynarodowej Służby Poszukiwań.

Starosta oraz burmistrz Krotoszyna,
realizując swoje ustawowe zadania szefów
obrony cywilnej powiatu i gminy, w celu
podtrzymania wśród lokalnego społeczeństwa tradycji patriotyczno-obronnych oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności, organizują konkurs z zakresu obrony cywilnej dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.
Konkurs potrwa od 1 do 16 lutego.
Wśród osób, które prawidłowo wypełnią
i złożą w terminie u organizatorów ankietę konkursową, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowo-turystycznego i książek.
Owynikach losowania laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie. Regulamin
i ankieta konkursowa dostępne są na stronach internetowych urzędu i starostwa.
OPRAC. (NOVUS)

Rozpoczął się czas rozliczeń z fiskusem. W tym roku po raz piętnasty
będziemy mogli zdecydować, na jaki
cel zostanie przekazany 1% naszego
podatku. Wypełniając PIT za 2017
rok, do wyboru mamy aż 8876 organizacji pożytku publicznego.
Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na przekazanie części swojego podatku na konkretny, wybrany przez siebie
cel. W rozliczeniu za 2016 rok chęć przekazania 1 procenta zadeklarowało 13,6
mln podatników. To połowa wszystkich
podatników i równocześnie 60 procent
tych, którzy mogą skorzystać z rozwiązania. Łącznie na konta organizacji pożytku
publicznego w ubiegłym roku trafiło z tego tytułu 660,2 mln zł.
Wielkopolanie pod względem hojności w przekazywaniu 1 procenta podatku
plasują się na trzecim miejscu w skali całego kraju. Wyprzedzają nas jedynie województwa mazowieckie i śląskie. W ubie-

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

głorocznej akcji rozliczeń mieszkańcy naszego regionu przekazali na rzecz OPP
niemal 61,5 mln zł, czyli blisko 10 procent wszystkich przekazanych środków.
Przekazane przez podatników kwoty
stanowią jedynie 0,76 procent należnego
podatku dochodowego. Pozostałe 0,24,
czyli – przekładając na kwoty – ponad 200 mln zł, które potencjalnie mogłoby zasilić OPP, wraca do budżetu.
Dla seniorów ułatwieniem w dzieleniu się 1 procentem jest oświadczenie PIT-OP, funkcjonujące już od ubiegłego roku.
To prosty formularz, dedykowany emerytom i rencistom, którzy otrzymali PIT-40A i nie mają obowiązku rozliczenia się
z fiskusem w zeznaniu podatkowym.
Do niedawna, aby przekazać swój 1 procent podatku, musieli oni wypełnić w całości zeznanie podatkowe. W oświadczeniu PIT-OP wskazują jedynie numer KRS
wybranej organizacji pożytku publicznego – resztą zajmuje się już urząd skarbowy.
OPRAC. (ANKA)

Temat Tygodnia
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Zostałam skarcona za dbanie
o dobro szkoły!
Niedawno Sławomira Kalak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie, złożyła do Rady Miejskiej
skargę na działania burmistrza Franciszka Marszałka. Na styczniowej
sesji radni podjęli w tej sprawie stosowną uchwałę, uznając skargę
za bezzasadną. W związku z tym dyrektor Jedynki zorganizowała w miniony piątek konferencję prasową,
na której wygłosiła oświadczenie.
Złożone do rady pismo dotyczyło
sprawy załatwienia skargi Heleny Piotrowskiej na działania dyrekcji SP nr 1
w Krotoszynie, którą to skargę była już nauczycielka tej placówki skierowała
do RM, do burmistrza oraz do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. S. Kalak uważa
bowiem, iż skargi H. Piotrowskiej na nią
zostały rozpatrzone powierzchownie
i niemerytorycznie. – Z uzasadnienia wynika, iż burmistrz Krotoszyna nie zapoznał się z wyjaśnieniami i dokumentami
złożonymi przez dyrektora szkoły – czytamy w skardze S. Kalak.
W swoim piśmie do krotoszyńskich
radnych dyrektor Jedynki wyjaśniła – między innymi – iż stosunek pracy
wyżej wymienionej nauczycielki wygasł
z mocy prawa, co podkreśliła, a nie – jak
sugeruje burmistrz – został z nią rozwiązany. A powodem owego wygaśnięcia był
brak kwalifikacji do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego, co zostało stwierdzone również przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty w piśmie z dnia 6
września 2017 roku.
W związku z powyższym kurator
wezwał organ prowadzący do usunięcia
naruszeń prawa przed zatwierdzeniem
aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego
pracy SP nr 1 na rok szkolny 2017/2018.
Jednak ów aneks został zatwierdzony bez
wprowadzenia nań poprawek, a zatem H.
Piotrowska była w nim ujęta jako pedagog
szkolny. – Burmistrz Krotoszyna, zajmując stanowisko w sprawie kwalifikacji pani Heleny Piotrowskiej, wchodzi w kompetencje organu nadzoru pedagogicznego, który wyłącznie posiada kompetencje
ustawowe do wypowiadania się w tym zakresie pracy szkoły – czytamy w skardze
dyrektor Kalak. – Ponadto burmistrz
wchodzi również w kompetencje sądu,
który będzie rozpatrywał kwestię słuszności wygaśnięcia stosunku pracy pani
Heleny Piotrowskiej ze względu na brak
kwalifikacji – czytamy dalej.
Dyrektor SP nr 1 zaznaczyła, że nigdy nie przeprowadziła wobec H. Piotrowskiej procedury stwierdzania jej kwalifikacji zawodowych, która wynika

wprost z przepisów oświatowych. Co ciekawe, przed 2016 roku kuratorium nie
kwestionowało kwalifikacji H. Piotrowskiej jako nauczyciela-pedagoga szkolnego. Zmiana wymagań odnośnie tego stanowiska to kwestia podniesiona dopiero
w roku 2016, w związku planowaną
wówczas reformą systemu oświaty i nową
interpretacją przepisów dotyczących
kwalifikacji pedagogów szkolnych.
W skardze na burmistrza S. Kalak poruszyła wiele aspektów i wątków tej głośnej ostatnimi czasy sprawy. Wskazała
na przykład na uchybienia w pracy zawodowej H. Piotrowskiej, przypomniała
o skargach składanych na nauczycielkę, jak
również o tym, że organ prowadzący milczał wobec wszelkich czynności dyrekcji
związanych z oceną pracy H. Piotrowskiej.
Warto przypomnieć, że S. Kalak wystawiła jej ocenę negatywną, lecz zespół powołany przez wielkopolskiego kuratora podniósł ją na dobrą. Jednak, jak twierdzi dyrektor SP nr 1, to niczego nie dowodzi, albowiem ocena pracy nauczyciela jest
przede wszystkim oceną opisową – a nie
tylko ogólnikowym stwierdzeniem: dobra. I w tejże opisowej ocenie zespół rozstrzygający podtrzymał wszystkie zarzuty
dyrekcji wobec pracy H. Piotrowskiej.
S. Kalak przypomniała też, że wobec
braku kwalifikacji nauczycielki do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego starała się
utrzymać jej dalsze zatrudnienie. Tyle że

propozycje uzupełnienia kwalifikacji
oraz – dwukrotnie – pracy na równorzędnym, nauczycielskim stanowisku,
czyli wychowawcy świetlicy szkolnej, spotkały się z odmową.
– O problemach z panią Heleną Piotrowską i o sprawie jej kwalifikacji informowałam na bieżąco burmistrza Krotoszyna, I zastępcę burmistrza Krotoszyna
oraz zastępcę naczelnika Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych (...) Wymienione osoby nie udzieliły tak mnie,
jak i nauczycielce wsparcia w problemie,
nie wykazały również zainteresowania
omawianymi sprawami do momentu złożenia skarg przez panią Helenę Piotrowską – tłumaczyła w piśmie do Rady Miejskiej S. Kalak, zarzucając włodarzowi także brak wsparcia prawnego dla dyrektora
szkoły na etapie przedprocesowym, jak
również przypominając niesprawiedliwe – w jej opinii – traktowanie SP nr 1,
społeczności szkolnej, nauczycieli i dyrekcji tej placówki przez organ prowadzący
przez co najmniej dziesięć ostatnich lat.
S. Kalak zwróciła też uwagę na fakt, iż
w odpowiedzi na pozew złożony przez H.
Piotrowską przeciwko szkole radca prawny, wskazany przez burmistrza, formułując odpowiedź na ów pozew, przedstawił
stanowisko, z którego wynika, że... uznanie braku kwalifikacji H. Piotrowskiej było
zgodne z prawem. Skąd zatem taka zmiana stanowiska władz Krotoszyna..?
Nie sposób wymienić tutaj wszystkie
wątki tej sprawy, którą chyba można już
określić mianem konfliktu na linii dyrekcja SP nr 1 – organ prowadzący. Przyjrzyjmy się więc wynikowi głosowania
nad uchwałą w sprawie skargi S. Kalak.
Oto bowiem na 20 radnych tylko połowa
opowiedziała się za uznaniem jej za bezzasadną, jedna radna – Maria Właśniak – sprzeciwiła się temu stwierdzeniu, a aż dziewięć głosów był wstrzymujących się, co jest już nader zastanawiające.
W uzasadnieniu uchwały czytamy m.
in. że każdy z zarzutów skargi H. Piotrowskiej na działania dyrekcji SP nr 1 był przez
burmistrza odrębnie i szczegółowo rozpatrzony, że niektóre zostały uznane za nieuzasadnione, co ma świadczyć o obiektywizmie włodarza. W kwestii niedostrzegania SP nr 1 i jej potrzeb przez burmistrza napisano, że fakty mówią co innego – bo na przykład w 2015 roku dokonano całkowitej modernizacji placówki, bo
uczniowie Jedynki są honorowani stypendiami itp. W związku z powyższymi argumentami skargę uznano za bezzasadną.
Dyrektor Kalak w miniony piątek
złożyła na ręce przedstawicieli krotoszyńskich mediów oświadczenie, gdyż – jak

wyjaśniła – nie godzi się nie ujawnić postawy władz miasta i radnych Rady Miejskiej w Krotoszynie wobec awantury, którą wokół własnej osoby wywołała H. Piotrowska. W trakcie konferencji prasowej
szefowa Jedynki podkreśliła, że wszystkie
opisane przez nią fakty znajdują potwierdzenie w dokumentacji szkolnej. Jak zapewniła, wszelkie podejmowane przez
nią działania miały na celu utrzymanie
dalszego zatrudnienia H. Piotrowskiej.
Jednocześnie szczególnie zaznaczyła,
że w oparciu o opinię kuratorium stwierdziła wygaśnięcie stosunku pracy H. Piotrowskiej z mocy prawa, a pierwszy zastępca burmistrza Krotoszyna nie wziął
pod uwagę opinii kuratorium i zatwierdził aneks nr 1 do organizacji pracy szkoły. W rezultacie burmistrz wydał zarządzenie zatwierdzające powyższy
aneks. – Ja natomiast w kwestii pani Piotrowskiej nie mogłam postąpić inaczej – przyznała dyrektor.
– Burmistrz Krotoszyna, rozpatrując
skargi H. Piotrowskiej na dyrektora szkoły
(...) wchodził w kompetencje kuratora
oświaty jako organu nadzoru pedagogicznego oraz sądu powszechnego jako organu
ochrony prawa, przewidzianego dla pracowników, których stosunek pracy ulega
rozwiązaniu z różnych przyczyn i wobec
różnych podstaw prawnych – pisze
w oświadczeniu S. Kalak. – Skargi rozpatrzył na korzyść nauczyciela, czyniąc niczym niepoparte zarzuty dyrektorowi
szkoły, co było bezpośrednią przyczyną
złożenia skargi przez dyrektora szkoły
na działania burmistrza i I zastępcy burmistrza do Rady Miejskiej w Krotoszynie.
Szefowa Jedynki zaznaczyła, że włodarz miał pełną wiedzę na temat sprawy H.
Piotrowskiej, a wszystkie czynności dyrekcji w tym temacie były uzgadniane z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych. – Ponadto pozytywne rozpoznanie
skargi nauczycielki stawia szkołę w złej sytuacji procesowej, a to może przynieść
szkodę samej gminie. Wszak ewentualne
odszkodowanie dla pani Piotrowskiej zapłacone będzie z budżetu miasta i gminy
Krotoszyn – tłumaczyła S. Kalak. – A potwierdzeniem faktu, iż skarga na mnie rozpoznana została przez burmistrza niezgod-

nie z prawdą, jest brak zastosowania przez
przełożonych jakichkolwiek konsekwencji
służbowych wobec mnie – oznajmiła.
W swoim oświadczeniu dyrektor SP
nr 1 zwraca również uwagę na to, że w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej aktywnie
uczestniczyli włodarze miasta. – Zaznaczę tylko, iż prawo zabrania, aby w rozpatrywaniu skargi brały udział osoby, których ona dotyczy – stwierdza S. Kalak,
dodając, że jej na te spotkania nie zapraszano.
– Nie można dłużej milczeć na temat pseudodemokracji w naszym mieście i niechęci organu nadzoru, jakim jest
Rada Miejska, do faktycznego nadzorowania działań organu wykonawczego
gminy – oświadcza dyrektor Jedynki. – Dlaczego górę w tej sprawie nie wzięły dobro dzieci i szkoły, a niczym nieuzasadniona obrona nauczyciela? Dlaczego
ofiarami tej sprawy mają być uczniowie
naszej szkoły wraz ze swym dyrektorem? – pyta retorycznie, dziękując jednocześnie Marii Właśniak, która jako jedyna
z 20 obecnych radnych zagłosowała przeciw uznaniu jej skargi za bezzasadną.
– Nie mogę pozwolić na stawianie
mnie i kierowanej przeze mnie szkoły
w niekorzystnym i krzywdzącym świetle. Zapewniam, iż w naszej szkole panuje bardzo dobra atmosfera pracy, a relacje między nauczycielami, pracownikami, rodzicami i dyrektorem zasługują
na uznanie i mają na względzie tylko
dobro uczniów i placówki. Przede
wszystkim muszę chronić uczniów, bo
taki jest mój obowiązek – powiedziała
dyrektor SP nr 1.
– Za zgodne z prawem wykonywanie
swoich obowiązków oraz za dbanie o dobro szkoły zostałam skarcona zarówno
przez burmistrza Krotoszyna, jak i przez
Radę Miejską. Żaden jednak z tych organów nie przedstawił ani podstawy prawnej swoich twierdzeń, ani też argumentów na ich poparcie – tymi słowy kończy
się oświadczenie S. Kalak.
Jaki będzie dalszy ciąg tej sprawy..?
Czas pokaże. Z pewnością będziemy
o tym informować naszych Czytelników
na bieżąco.
ANDRZEJ KAMIŃSKI
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PROFILAKTYKA

Zadbaj o swoje zdrowie!
Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE, realizując prowadzone od lat na rzecz mieszkańców powiatu krotoszyńskiego przedsięwzięcia zdrowotne, rozpoczyna kolejne zadania w tym zakresie. W pierwszej
kolejności rusza projekt pod hasłem Moje decyzja – moje życie”.

CHARYTATYWNIE

Mariusz już z nową protezą!
Sukcesem zakończyła się trwająca
od dłuższego czasu akcja charytatywna na rzecz Mariusza Ratajczaka. Wiceprezes Astry Krotoszyn
otrzymał długo oczekiwaną protezę,
która pozwoli mu normalnie funkcjonować w codziennym życiu.
Przypomnijmy, że Mariusz Ratajczak
jest wiceprezesem Astry Krotoszyn oraz
kierownikiem drużyny seniorskiej. Potrzebował nowej protezy, ponieważ stara
nie pozwalała już na normalne funkcjonowanie. Między innymi za sprawą grudniowego turnieju piłkarskiego środowisko
sportowe w powiecie krotoszyńskim pomogło zebrać środki potrzebne na nową
protezę.
– Chciałbym podziękować wszystkim, którzy tak aktywnie zaangażowali
się, pomagając mi zebrać tak dużą kwotę – oznajmia M. Ratajczak. – Dzięki wielu licytacjom rozmaitych gadżetów oraz
wsparciu licznej grupy ludzi udało mi się
zakupić protezę. Kosztowała ponad 50 tysięcy złotych.
Mariusz oczywiście musi przyzwyczaić się do nowej protezy, co można porównać do nauki chodzenia u dzieci. – Właściwie każdy ruch dla mnie jest
teraz czymś nowym, ponieważ muszę się

nauczyć, jak funkcjonuje proteza – wyjaśnia. – Porównując to do motoryzacji,
można powiedzieć, iż przesiadłem się
właśnie z malucha do mercedesa. Dziękuję Przemkowi Gustowskiemu, Maciejowi
Parczyńskiemu, Marianowi Pajorowi,
chłopakom z drużyny seniorów, mojej rodzinie oraz lokalnym mediom za pomoc.
Bez Waszego zaangażowania ta akcja by
się nie udała. Dzięki Waszemu wsparciu
przekonałem się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – dodaje M. Ratajczak.
(GRZELO)

Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami i lokalnymi potrzebami w tym roku
kontynuowane będą projekty, które już
wubiegłym roku pokazały, jak ważna jest profilaktyka w życiu każdego człowieka w objętych tymi działaniami chorobach cywilizacyjnych.
Stowarzyszenie rozpoczyna od współfinansowanego przez powiat krotoszyński projektu podhasłem „Moja decyzja – moje życie”,
którego przedmiotem jest profilaktyka chorób układu oddechowego. W Polsce cierpi
nanie ponad6 mln ludzi. Rocznie umiera ztego powodu40 tys. osób, wtym22 tys. zpowodu raka płuc i 15 tys. z powodu przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc. Za kontynuacją
rozpoczętych w roku 2017 działań przemawiają także wyniki przeprowadzonej w tym
czasie naterenie powiatu akcji badań profilaktycznych, w wyniku której w grupie 80 przebadanych pacjentów wykryto15 przypadków
chorobowych – 12 przypadków podejrzenia
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, dwa
przypadki podejrzenia guza płuc i jeden przypadek podejrzenia zapalenia płuc.
Wszystkie te osoby skierowano do poradni lekarza rodzinnego celem wdrożenia

BIBLIOTEKA

Spotkanie
z psychologiem
19 stycznia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbyły się warsztaty z psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem – Małgorzatą Styburską.
Spotkanie skierowane było do osób
walczących z chorobą nowotworową, ich

dalszych badań specjalistycznych i podjęcia
skutecznej walki, poprawiającej komfort codziennego życia, jak i walki ratującej, w przypadku raka płuc, nasze życie.
Epidemiolodzy przewidują, że do roku 2020 liczba zachorowań na choroby płuc
będzie systematycznie wzrastać, a ich źródeł
upatruje się głównie w czynnym i biernym
paleniu tytoniu, w siedzącym trybie życia
inieprawidłowym odżywianiu, które obniżają odporność naszego organizmu na choroby,
w zanieczyszczeniu środowiska, w jakim
przyszło nam żyć, oraz w fakcie starzenia się
naszego społeczeństwa.
Na większość tych czynników możemy
sami wpłynąć, eliminując samodzielnie istniejące zagrożenia. Odnas samych zależy, czy
zrezygnujemy z palenia tytoniu, czy będziemy prowadzić aktywny tryb życia, czy będziemy się racjonalnie odżywiać, a przede
wszystkim czy będziemy korzystać z badań
profilaktycznych, sprzyjających wczesnemu
wykrywaniu przedmiotowych chorób i ich
skutecznemu leczeniu.
Zuwagi napowyższe fakty Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE organizuje stosowną
akcję badań profilaktycznych i zaprasza
mieszkańców powiatu krotoszyńskiego powyżej 40. roku życia, a w szczególności czynnych ibiernych palaczy tytoniu, atakże osoby,
które odczuwają objawy typu: przewlekły kaszel, duszności, odkrztuszanie wydzieliny
z zawartością krwi, ból w klatce piersiowej,
nawracające infekcje dróg oddechowych,
chrypka, uczucie zmęczenia itp. na badania
bliskich oraz wszystkich zainteresowanych znaczeniem wsparcia psychologicznego w takiej chorobie. Badania bowiem
pokazują, że istnieje silny związek pomiędzy psychiką a kondycją fizyczną organizmu. Pozostawanie przez dłuższy czas
w stanie silnego stresu w znacznym stopniu utrudnia organizmowi proces leczenia i powrotu do zdrowia.
Radzenie sobie ze stresem i dbanie
o kondycję emocjonalną przywraca równowagę psychiczną i uaktywnia wewnętrzne zasoby osób chorujących, wspomagając tym samym proces zdrowienia.

profilaktyczne, pozwalające na wczesne wykrycie chorób płuc.
Pakiet zaplanowanych badań obejmuje: badanie rentgenowskie klatki piersiowej (wykonanie zdjęcia rtg), wykonanie spirometrii, tj. badania objętości ipojemności płuc,
które pozwoli ocenić sprawność oddechową
pacjenta, badanie osłuchowe płuc przez lekarza pulmonologa, specjalistyczną diagnozę,
będącą oceną stanu zdrowia pacjenta,
a w przypadku stwierdzonej choroby – skierowanie na dalsze leczenie.
Badania będą prowadzone w Zakładzie
Opieki Medycznej CER-MEDIC Sp. z o. o.
w Krotoszynie przy ul. Przemysłowej 19. Ponieważ liczba badań jest ograniczona, zgłoszenia osób zainteresowanych akcją będą przyjmowane podnr tel.663430330, codziennie
od godz. 11.00 do godz. 14.00, począwszy
od15 lutego. Wtym czasie każdy uzyska także wszystkie niezbędne informacje, związane
z organizacją i przeprowadzeniem poszczególnych badań.
Środki pozyskane naprojekt „Moja decyzja – moje życie” pozwalają w pełni sfinansować wszystkie zaplanowane w jego ramach
badania oraz zapewniają każdemu beneficjentowi bezpośredni kontakt ze współpracującym z organizatorem badań specjalistą pulmonologiem. Dla zainteresowanych mieszkańców powiatu krotoszyńskiego badania są
bezpłatne i nie wymagają skierowania od lekarza rodzinnego. Skorzystaj zatem z szansy
i sprawdź swój stan zdrowia!
(AO)

W trakcie warsztatów omówione zostały zachowania przybliżające do zdrowia. Uczestnicy dowiedzieli się, czym jest
terapia Simontonowska, dlaczego relaksacja jest ważna i jakie znaczenie dla zdrowia ma życie zgodne z wartościami.
Małgorzata Styburska w codziennej
praktyce zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych. W pracy z pacjentami zwraca szczególną uwagę na to,
jak postrzegamy samych siebie, świat i innych oraz w jaki sposób nasze zachowanie
wpływa na nasze myśli i uczucia.
OPRAC. (ANKA)
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FOT. PSP Krotoszyn

Tomasz Polak zastępcą komendanta

W miniony piątek w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Krotoszynie doszło do oficjalnej prezentacji nowego
zastępcy komendanta, który zastąpił odchodzącego na emeryturę brygadiera Tomasza Niciejewskiego.
Decyzją wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej obowiązki zastępcy komendanta

powiatowego będzie pełnił starszy kapitan Tomasz Polak. Komendant krotoszyńskiej PSP, st. bryg. Jacek Strużyński, wprowadził swojego nowego zastępcę i przedstawił zmianom służbowym oraz strażakom i pracownikom cywilnym, pełniącym służbę w systemie codziennym.
St. kpt. Tomasz Polak przywitał się ze
wszystkimi i nakreślił plan działania
na najbliższe dni.
(NOVUS)

LOK

FOT. Antoni Azgier

Odznaczyli zasłużonych,
podsumowali rok

W styczniu Zarząd Powiatowy Ligi
Obrony Kraju zorganizował spotkanie z władzami samorządowymi
oraz byłymi działaczami i młodzieżą
LOK-owską. Była to okazja do uhonorowania zasłużonych osób, najlepszych zawodników i tych, którzy
wspierają działalność organizacji.
Ponadto podsumowano ubiegłoroczną działalność LOK-u.
Na spotkanie przybyli m. in. Leszek
Ostojski – prezes ZP LOK, płk. Ryszard
Wiliński – prezes ZW LOK w Poznaniu,
Andrzej Wichłacz – naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, wiceburmistrz Ryszard Czuszke, Anna Pietrzak-Figlak z Urzędu Miejskiego
w Zdunach, Paweł Wasielewski z UM
w Kobylinie czy najstarsi działacze – Zdzisław Jerzak, Zygmunt Marcisz,
Krystyna Azgier i Zenon Grabus.
Medale i odznaczenia wręczali Ryszard Wiliński i Leszek Ostojski. Porcelanowym Krzyżem „Za zasługi dla Klubów
Oficerów Rezerwy” otrzymali Zdzisław
Jerzak i Zygmunt Marcisz oraz Henryk
Pyrzewski (odznaczony w Poznaniu). Ho-

norową Odznakę „Za wybitne zasługi dla
LOK” przyznano Krystynie Azgier i Zenonowi Grabusowi. Złotymi medalami
„Za zasługi dla LOK” nagrodzono Andrzeja Wichłacza ze starostwa, srebrnym – Romana Wośka z UM w Krotoszynie, a brązowymi – Bernadetę Dolińską – opiekunkę SK LOK w SP nr 3 z OI, burmistrza
Franciszka Marszałka, Sławomira Kramarza – opiekuna SK LOK w SP nr 4, Jacka
Krzekotowskiego – opiekuna SK LOK
w ZSP nr 2 i SP Nowa Wieś, Wiesława
Wciórkę – opiekuna SK LOK w SP nr 1.
Złotymi Odznakami „Zasłużony Działacz LOK” uhonorowano Agnieszkę Kmiecik, Dorotę Paterek, Jagodę Roszak, Monikę
Jadczak i Łukasza Kota, srebrną otrzymał
Jakub Jopek, a brązową – Borys Staszewski.
Z kolei Odznaki Sprawności Obronnej dostali Martyna Wasielak i Michał Tor
(złote), Aleksandra Politowicz i Alan Jochaniak (srebrne), Wiktor Sobański i Kacper Snela (brązowe).
Następnie omówiono działalność ZP
LOK w Krotoszynie w minionym roku,
przypominając wszystkie osiągnięcia oraz
organizowane imprezy.
(NOVUS)

STRAŻ POŻARNA

Czas na zasłużoną emeryturę
Ostatniego dnia stycznia w świetlicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie odbyła się roczna odprawa
służbowa, która połączona była
z uroczystym zakończeniem służby
przez bryg. mgr. inż. Tomasza Niciejewskiego. Zastępca komendanta
powiatowego PSP odszedł na emeryturę.
Najpierw jednak komendant powiatowy Jacek Strużyński przedstawił raport
z pracy strażaków w 2017 roku oraz planowane na obecny rok zakupy.
W ubiegłym roku na terenie powiatu
zanotowano 1119 zdarzeń, w których interweniowała straż pożarna – 154 pożary, 939 miejscowych zagrożeń i 8 fałszywych alarmów.
Najwięcej zdarzeń odnotowano
w gminie Krotoszyn (541), a najmniej
w gminie Sulmierzyce (35). Pożary miały
miejsce głównie w obiektach mieszkalnych. Co ważne, poprawie – o blisko minutę – uległ średni czas dojazdu do zdarzeń. Wcześniej było to 8 minut i 5 sekund, a w 2017 – 7 minut i 9 sekund.
W wyniku pożarów rannych zostało
siedem osób, w tym dwoje dzieci. Były
dwie ofiary śmiertelne. W sytuacjach
miejscowych zagrożeń poszkodowanych
zostało 149 osób, a 14 poniosło śmierć.
Wysokość strat mienia w wyniku zdarzeń
oszacowano na 5212,40 zł.
Komendant stwierdził, że zmorą
okresu grzewczego są pożary sadzy
w przewodach kominowych. W minionym roku strażacy do tego typu zdarzeń
wyjeżdżali 55 razy, a w sprawie stężenia
tlenku węgla interweniowali 14 razy. Stąd
też słowa uznania, skierowane do władz
gminnych i powiatowych, za zorganizowanie kolejnej edycji konkursu „Czujka
w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi”.
Krotoszyńska komenda zakupiła
sprzęt o łącznej wartości 280 tys. zł z dofinansowaniem z poszczególnych gmin

powiatu, od lokalnych przedsiębiorców
i instytucji czy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakupiono m. in. aparaty oddechowe, elementy
umundurowania, kamerę termowizyjną,
motopompę, przecinak do pedałów, rozpierak kolumnowy. W tym roku planowany jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wody na ok. 9500 litrów oraz dwóch mobilnych symulatorów zagrożeń.
Głównym momentem uroczystości
było pożegnanie bryg. mgr. inż. Tomasza
Niciejewskiego, który przechodzi na emeryturę. Wszyscy obejrzeli prezentację
multimedialną, która z humorem przedstawiała drogę kariery oraz osiągnięcia
strażaka.
Tomasz Niciejewski przygodę z pożarnictwem rozpoczął w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu (19881990). Po przyjęciu nadano mu numer
ewidencyjny 17203, który nosił przez całą służbę. Szkołę ukończył 23 czerwca 1990 roku, zdobywając tytuł technika
pożarnictwa w stopniu młodszego chorążego. W lipcu 1990 został skierowany
na służbę w Komendzie Rejonowej Straży
Pożarnej w Kaliszu na stanowisko instruktora. Jego kariera nabrała rozpędu
w maju 1993 roku, kiedy to mianowano
go zastępcą dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Rejonowej

PSP w Pleszewie, którą to funkcję pełnił
do 31 marca 2008 roku. Wcześniej awansował na stopień aspiranta, a wraz z ukończeniem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z tytułem inżyniera pożarnictwa
awansował na młodszego kapitana, później kapitana i starszego kapitana.
1 kwietnia 2008 roku T. Niciejewskiego powołano na pełniącego obowiązki
zastępcy komendanta powiatowego PSP
w Krotoszynie, którym był do końca służby. Był również rzecznikiem prasowym
krotoszyńskiej komendy.
W 2014 roku został awansowany
na stopień brygadiera. Otrzymał wiele
odznaczeń i dyplomów za zasługi, jak
choćby brązowy i srebrny medal „Zasługi
dla Pożarnictwa”, Krotoszyński Dąb czy
medal od ministra spraw wewnętrznych.
W trakcie uroczystości Tomasz Niciejewski otrzymał z rak wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego odznaczenie „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”.
– Zleciało to 30 lat, nawet nie wiem
kiedy – mówił T. Niciejewski. – Czas mojej służby był niezwykle owocny. Poznałem wielu znajomych, kolegów, przyjaciół. Dziękuję wszystkim za wspólną służbę i dobrą współpracę, która połączyła nas
na dobre i złe.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KONKURS

Zgarnij nagrodę
na WALENTYNKI!
Powoli kończy się KONKURS WALENTYNKOWY, który organizujemy
wespół z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Do wygrania są atrakcyjne nagrody.
Aby jeszcze wziąć udział w konkursie, należy do 8 lutego przesłać zdjęcie samochodu z logotypem PGKiM na adres
redakcja@glokalna.pl, a w treści wiadomości wpisać adresy dwóch siedzib
PGKiM w Krotoszynie.
2 lutego opublikowaliśmy wszystkie dotąd nadesłane zdjęcia na naszym
profilu facebookowym. Autorzy tych
zdjęć walczą o 7 głównych nagród – tablet, pięć romantycznych kolacji we
dwoje oraz sesję zdjęciową. Tablet trafi
do autora zdjęcia z największą liczbą lajków. Autorzy pozostałych zdjęć wygrają
pozostałe nagrody.
Dla spóźnialskich, a więc dla tych,
którzy nadeślą jeszcze zdjęcia do 8 lutego,
mamy natomiast 6 podwójnych wejściówek do kina. Wyniki ogłosimy 9 lutego
na Facebooku i portalu www.glokalna.pl,
a 13 lutego na łamach Gazety Lokalnej
KROTOSZYN. Regulamin konkursu dostępny na www.glokalna.pl.
KINGA KOSTKA
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PLEBISCYT

Spore zmiany w czołówce!
Coraz ciekawsza staje się rywalizacja
w trzeciej edycji 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 krotoszyń-

skiego. Znajdą się w niej przedstawiciele lokalnych mediów oraz osoby zposzczególnych
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.
W klasyfikacji sportowców doszło
w ciągu kilku dni do sporych przetasowań.
Prowadzi bilardzistka Weronika Karwik,
która ma 22,4% głosów (stan na 5 lutego,
godz. 12.00) i o zaledwie 0,2% wyprzedza
sumokę Arona Rozuma, który przebojem
wdarł się do czołówki. Trzecia jest biegaczka Justyna Olejniczak – 20,6%. Na czwartą
pozycję awansowała zawodniczka sumo Jagoda Poślednik – 15,8%. Kolejne miejsca
zajmują Marta Pawlicka (dart), Katarzyna

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

Trafankowska (karate), Agnieszka Nowak
(trójbój siłowy), Olimpia Robakowska (sumo), Krzysztof Kubik (kolarstwo) i Robert
Baran (zapasy).
W kategorii OSOBOWOŚĆ SPORTOWA nadal prowadzi piłkarka ręczna plażowa Sylwia Bartkowiak – 71,3%. Drugi
jest lekkoatleta Czesław Roszczak – 19,5%,
a trzeci pływak Konrad Powroźnik – 5,6%.

Jeśli chodzi o imprezy sportowe, to póki co
uznanie Czytelników zyskuje LOGinLAB,
ale niewiele mniej głosów mają IV Krotoszyńskie Igrzyska w Sumo.
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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KONCERT

Krotoszyńskie VIP-y tym razem w mundurach
W niedzielę już po raz siódmy odbył
się Koncert Charytatywny „VIP-y śpiewają”. Na scenie w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie jak co roku swoje
umiejętności wokalne zaprezentowały znane w powiecie osobistości.
Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Wyjątkowa Szkoła, we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych w Krotoszynie, firmą MK Event,
Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury
i Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw.
Impreza jak zawsze miała charakter
charytatywny. Dochód z biletów i towarzy-

służb
munduroprzedstawicieli
wych – straży pożarnej, policji, leśnictwa,
kolei czy służb medycznych, a także organizacji pozarządowych zrzeszających harcerzy, ułanów i pasjonatów wojskowości.
Na scenie pojawiły się również osoby
i reprezentanci instytucji wspierających
działania szkoły. Wystąpili Pan Przecinek
& Zespół Depresyjny, Stowarzyszenie Rodzina Ułańska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, krotoszyńscy harcerze
z ZHP, Waldemar Wujczyk – komendant
Straży Miejskiej, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie, Jarosław
Chmielarz z PKP PLK, strażacy z OSP,
Angelika Szydlak i Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

szącej koncertowi aukcji, który wyniósł
ok. 6 tysięcy złotych, zostanie bowiem
przekazany na działalność Stowarzyszenia
Wyjątkowa Szkoła przy Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszynie, a konkretnie na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
dla podopiecznych stowarzyszenia.
W trakcie licytacji można było nabyć
ciekawe przedmioty, jak choćby obraz
przedstawiający przedwojenny krotoszyński rynek, bon na skorzystanie z siłowni, zabytkową filiżankę czy butelki japońskiej sake. W tym roku zaproszono
do wspólnej zabawy między innymi

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie
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

Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w 11 lutego
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali Ostatnia kolejka Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki
sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
Nożnej w hali przy ul. Olimpijskiej w godzinach
7 lutego
11.00-16.00.
„Źródła do badań genealogicznych” - spotkanie z
12-16 lutego
Anetą Franc, archiwistką, historyczką, autorką
Warsztaty kreatywnej przeróbki odzieży dla
książki „Czas młodości czasem wojny. Wspomnienia
z Garstedt”; o godz. 18.00 w Krotoszyńskiej młodzieży od 14. roku życia w Krotoszyńskim
Ośrodku Kultury. Zapisy pod numerem telefonu
Bibliotece Publicznej.
509 282 972.
9 lutego
Trzeci turniej w ramach Otwartych Mistrzostw
Powiatu Krotoszyńskiego w Szachach Szybkich w
Wtorki-czwartki

Koźmin 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.

Orla
8 lutego

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

14
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SIATKÓWKA

Polon na turnieju w Kaliszu
27 stycznia w Kaliszu odbył się Noworoczny Turniej Siatkówki. Na parkiecie rywalizowały zespoły czteroosobowe dziewcząt i chłopców. Kolejne cenne doświadczenie zdobyli
młodzi siatkarze i siatkarki z UKS
Polon Krotoszyn.
W hali Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu walczyło 15 damskich
ekip i 12 męskich. UKS Polon zmierzył
się z Jantarem Kalisz, UKS Jedynka Poznań, Energetykiem Poznań, Siatkarzem
Jarocin i UKS Piątka Turek.
W rozgrywkach dziewcząt podopieczne Katarzyny Bartkowiak uplasowały się na 11. miejscu. W krotoszyńskim
zespole zagrały Alicja Góralska, Maria
Haszek, Jagoda Pluta, Wiktoria Staszewska i Zuzanna Wachowiak.
W turnieju chłopców rywalizowały

dwie drużyny Polona, prowadzone przez
Sławomira Chlebowskiego i Macieja Parczyńskiego. UKS Polon I w półfinale przegrał z Jedynką Poznań, a w meczu o trzecie miejsce pokonał Energetyka Poznań.
Drugi zespół Polona zakończył zmagania
na siódmej pozycji.

W barwach krotoszyńskiego klubu zaprezentowali się Adrian Gromski, Wiktor
Mackiewicz, Filip Pinkowski, Tobiasz Florczyk, Jakub Hylewicz, Krzysztof Szymlet,
Wiktor Paszek, Filip Pośpiech, Filip Wawrocki, Maciej Oleniacz i Paweł Pęcak.
(GRZELO)

TENIS STOŁOWY

27 stycznia w Szkole Podstawowej
nr 1 odbyły się Zamknięte Mistrzostwa Koźmina Wielkopolskiego
w Tenisie Stołowym. Uczestnicy podzieleni byli na dziesięć kategorii.
W grupie tenisistów z rocznika 2008
i młodszych triumfowali Julia Urna (Koźmin Wlkp.) oraz Wojciech Staniek (Wrotków). Wśród chłopców urodzonych w latach 2005-2007 najlepszy był Kacper Fabisiak (Borzęciczki). W kategorii wiekowej 2002-2004 pierwsze miejsca zajęli

Natalia Juskowiak (Koźmin Wlkp.) i Miłosz Kosmalski (Borzęciczki).
W zmaganiach juniorów (1997-2001)
zwyciężył Mikołaj Grzębka (Koźmin
Wlkp.). W gronie seniorek triumfowała Monika Twardowska (Józefów), a w rozgrywkach seniorów bezkonkurencyjny był Krystian Dyndas (Koźmin Wlkp.). W kategorii
oldboyów (1971-1958) pierwszą lokatę zajął Janusz Maleszka (Koźmin Wlkp.), a najlepszym weteranem (1957 istarsi) okazał się
Bogdan Bączkiewicz (Koźmin Wlkp.).
(GRZELO)

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

Walczyli o mistrzostwo Koźmina

TENIS STOŁOWY

PIŁKA RĘCZNA

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Koźmińska Trójka
najlepsza w gminie

Triumf Czarnych w Koźminie Trzecie miejsce Kasi Swory

Do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny – SP nr 1 w Koźminie Wlkp., SP nr 3
w Koźminie Wlkp. oraz SP w Mokronosie. W turnieju dziewcząt zespół Trójki
pokonał Mokronos 10: 4 i Jedynkę 18: 5.
Drugie miejsce zajął Mokronos – po zwycięstwie nad SP nr 1 – 9: 6.
W zmaganiach chłopców gospodarze
ograli SP nr 1 18: 1 oraz Mokronos 9: 6. Podobnie jak wzawodach dziewcząt, drugi był
Mokronos, wygrywając 14: 4 z Jedynką.
Nad przebiegiem mistrzostw czuwał
sędzia Tomasz Kąkolewski. Pamiątkowe puchary wręczyła Arleta Szkudlarek – dyrektor SP nr 3 w Koźminie Wlkp. (GRZELO)

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

W hali sportowej Szkoły Podstawowej
nr 3 w Koźminie Wielkopolskim odbyły
się Mistrzostwa Gminy w Piłce Ręcznej.
Zarówno w rozgrywkach dziewcząt, jak
i chłopców triumfowali gospodarze.
Zespół Czarnych Dobrzyca triumfował w Turnieju Halowej Piłki Nożnej
Młodzików, który rozegrany został
w Koźminie Wielkopolskim. W zawodach uczestniczyły cztery drużyny
z naszego powiatu, ale wszystkie zajęły miejsca poza podium.
W turnieju rywalizowało siedem zespołów, które grały systemem każdy
z każdym. Najlepsza była ekipa Czarnych
Dobrzyca, która pokonała Astrę Krotoszyn (5: 0), Gorzyczankę Gorzyce Wielkie (5: 0), GOS II Koźmin Wlkp. (3: 0),
GOS III Koźmin Wlkp. (6: 0)

i GOS I Koźmin Wlkp. (1: 0). Jedynie
PUKS Antonio Jarocin, który zajął drugie miejsce, zdołał zremisować 1: 1
z triumfatorem.
Na kolejnych pozycjach uplasowały
się Gorzyczanka, GOS I, Astra,
GOS II i GOS III. Na koniec wybrano najlepszych zawodników poszczególnych zespołów. Wyróżnieni zostali Mateusz Pluciński (Astra), Adam Wojciechowski (Gorzyczanka), Tobiasz Urbaniak (Czarni),
Jakub Świerblewski (Antonio), Tobiasz
Celebański (GOS I), Bartosz Zmyślony
(GOS II) i Oliwier Małecki (GOS III).
(GRZELO)

Ponad 50 zawodników i zawodniczek rywalizowało w ostatnim, trzecim turnieju z cyklu Grand Prix Południowej Wielkopolski Młodzików
i Juniorów. Zawody odbyły się
w Ostrowie Wielkopolskim.

UKS Impuls Zduny. W kategorii juniorek
trzecią lokatę zajęła Kasia Swora. W zmaganiach juniorów Wiktor Malec był piąty.
W gronie młodziczek na siódmej pozycji
uplasowała się Kasia Roszczak, a w młodzikach Mikołaj Zydorczyk i Miłosz Kozłowski
zostali sklasyfikowani na miejscach 13-16.

W turnieju uczestniczyli reprezentanci

(ANKA)

Sport
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POD NASZYM PATRONATEM

Mistrza poznamy w ostatniej kolejce
W ostatniej kolejce VIII edycji Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej
poznamy mistrza. Najbliżej końcowego triumfu jest zespół Żubrów.
Z marzeniami o podium pożegnał
się Pro-Met, który uległ Ekipie z Sulmierzyc.
W przedostatniej kolejce znów nie
udało się rozegrać wszystkich pojedynków. Drużyny Tornada oraz Juniorów
Astry zrezygnowały z walki o punkty,
dzięki czemu Żubrom i ekipie A Seree
Tee przyznano walkower (5: 0).
W meczu Octagonu z Luntrusami
do przerwy koźminianie prowadzili 3: 0. Rywale jednak się podnieśli i doprowadzili do remisu 4: 4, a później 5: 5. Ostatni kwadrans to szalone
widowisko. Czerwoną kartkę za zagranie piłki ręką otrzymał Jacek Ratajczak,
bramkarz Octagonu. Mimo gry w osłabieniu koźminianie po rzucie karnym
wyszli na prowadzenie, a następnie podwyższyli na 7: 5, tym samym ustalając
rezultat spotkania. Tak więc po trzech
z rzędu wygranych Luntrusy tym razem
poległy. Dla zwycięzców dwa gole strzelił Mikołaj Leoniak, a dla przegranych
wszystkie trafienia były dziełem braci
Kaszubów.

Koźmiński Pro-Met, grając bez
zmian, przegrał z Ekipą z Sulmierzyc 3: 5.
Wprawdzie team z Koźmina Wlkp. zdołał ze stanu 0: 2 wyjść na 3: 2, ale później
dominowali już tylko sulmierzyczanie i to
oni zgarnęli pełną pulę.
W starciu LZS-u Kobierno-Tomnice z Dream Teamem popis dał Karol
Krystek, który jedenaście (!!!) razy pokonał golkipera rywali. LZS rozgromił
Dream Team 18: 4. Dla przegranych
po dwa trafienia zanotowali Grzegorz

Gmerek i Mikołaj Śpitalniak.
W ostatnim meczu tej serii MTV wygrało z Igloo 5: 3. Pierwsza połowa ułożyła się po myśli zespołu z Rozdrażewa, który prowadził 4: 1. W drugiej odsłonie
Igloo przy stanie 3: 4 nie wykorzystało
rzutu karnego, a potem rywale postawili
kropkę nad i. Po dwa gole strzelili Fabian
Wosiek i Adam Szczepanik.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

TENIS STOŁOWY

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Impuls lepszy od Białego Orła

Gospodarze zdominowali rozgrywki

W styczniu ruszyła druga tura rozgrywek kalisko-konińskiej V ligi tenisa
stołowego. W pierwszym meczu zdunowski Impuls pokonał u siebie Białego Orła Koźmin Wlkp. 10: 7.
W pojedynku z koźmińskimi tenisistami gospodarze objęli prowadzenie 3: 1.
Potem przegrali gry deblowe i kolejne
dwie tury zakończyły się remisem.
W czwartej serii zdunowianie przechylili
szalę zwycięstwa na swoją stronę.
Dla Impulsu cztery punkty zdobył

Wiktor Malec, trzy dołożył Mateusz Staniewski, dwa wywalczyła Kasia Swora,
a jeden – Tomasz Kasprzak. Dla gości
po 2,5 punktu zdobyli Janusz Maleszka
i Michał Ulka, 1,5 dorzucił Henryk Kolen-

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Triumf chłopców z Trójki

da, 0,5 oczka wywalczył Dariusz Wasik.
Impuls nadal zajmuje druga lokatę
w tabeli. Działalność klubu sponsoruje
gmina Zduny.
(ANKA)

W połowie stycznia w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp. odbył się Turniej Halowej Piłki
Nożnej Chłopców z terenu miasta i gminy. Zwyciężyli gospodarze.
W szranki stanęło sześć zespołów. Koźmińska Trójka zdobyła 13 punktów, wygrywając z SP nr 1 Koźmin Wlkp. (2: 0), SP Borzęcice (4: 1), SP Mokronos (2: 0) i SP Stara
Obra (2: 1) oraz remisując z SP Borzęciczki
(1: 1).
Drugie miejsce ex aequo zajęły SP nr 1
Koźmin Wlkp. i SP Borzęciczki (10 pkt.),
a dalej uplasowały się SP Mokronos (6 pkt.),
SP Stara Obra (4 pkt.) i SP Borzęcice (0 pkt.).
(GRZELO)

W hali sportowej ZSP w Koźminie
Wlkp. zorganizowano turniej halowej
piłki nożnej trampkarzy. Zwyciężyła
drużyna Gminnego Ośrodka Sportu,
która zgromadziła 16 punktów.
Siedem zespołów rywalizowało systemem każdy z każdym. Aż pięć ekip wystawił koźmiński GOS. I to właśnie drużyna GOS V Koźmin Wlkp. była najlepsza, wygrywając pięć spotkań – z GOS-em III Koźmin Wlkp. (1: 0), GOS-em I Koźmin Wlkp. (2: 0), GOS-em IV Koźmin Wlkp. (3: 1), GOS-em II Koźmin Wlkp. (2: 0) i UKS-em Pio-

nier Baranów (3: 1) – oraz remisując
z Czarnymi Dobrzyca (1: 1).
Kolejne miejsca zajęły GOS I (15
pkt.), Czarni (13 pkt.), UKS Pionier (9
pkt.), GOS IV (6 pkt.), GOS III (3 pkt.)
i GOS II Koźmin Wlkp. (0 pkt.). Z poszczególnych drużyn wyróżniono następujących zawodników – Mikołaj Stelmach, Norbert Borowski, Katarzyna Szymańska, Marcel Kamiński, Mateusz Kasprzak (wszyscy GOS), Piotr Jarych (Pionier) i Oskar Uciechowski (Czarni).
Za najlepszego bramkarza uznano Eryka
Krawczyka (GOS).
(GRZELO)

