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FINANSE

Skarbówka zaprasza podatników
Krotoszyński Urząd Skarbowy zaprasza wszystkich podatników do swojej
siedziby 24 lutego na „Dzień otwarty”.
Będzie to okazja, by uzyskać pomoc
we wszelkich sprawach związanych
z rocznym zeznaniem podatkowym.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Krotoszynie zaprasza podatników
w tym dniu w godzinach 9.00-13.00. Będą oni mieli zapewnioną pomoc w wypełnianiu zeznań oraz składaniu PIT drogą
elektroniczną na każdym stanowisku obsługi, pomoc i porady ekspertów, a także
możliwość uzyskania telefonicznej informacji w zakresie zasad rozliczania podat-

ku. Pracownicy skarbówki będą czekać
pod numerami telefonów 62 725 19 13
oraz 62 725 19 96.
W szczególny sposób skarbówka zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, którzy będą mogli skorzystać
z dodatkowej pomocy w rozliczaniu zeznań rocznych za 2017 rok.
Ponadto tego samego dnia, również
w godzinach 9.00-13.00, zorganizowane
będą dyżury w zakresie promocji bezpłatnej aplikacji „e-mikrofirma” i potwierdzania profilu zaufanego eGO. Urząd zapewni klientom możliwość skorzystania ze
wsparcia ekspertów w zakresie JPK.
OPRAC. (ANKA)

ZDUNY

FOT. www.zduny.pl

Gminna Rada Pożytku Publicznego

12 lutego w Zdunach ukonstytuowała się Gminna Rada Pożytku Publicznego, która będzie organem doradczym i opiniującym – np. uchwały
Rady Miejskiej. Pomysł jej utworzenia wyszedł od prezes Stowarzyszenia „Razem dla Konarzewa”.
W skład rady weszli Sylwia Wawrzynowicz (Stowarzyszenie ADSUM), Barbara Łasińska (Stowarzyszenie „Razem
dla Konarzewa”), Alicja Stachowiak (Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy w Zdunach), Beata Ptak (Klub Twórczego Rękodzieła w Zdunach), Dariusz Dębicki
(Fundacja „Iskierka Nadziei”), Elżbieta
Kurkiewicz i Eugeniusz Koczorowski
(przedstawiciele Rady Miejskiej w Zdu-

g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

BIBLIOTEKA

W poszukiwaniu przodków
W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie osób zainteresowanych genealogią. Wykład „Źródła do badań genealogicznych” prowadziła Aneta Franc – historyk i archiwista z wykształcenia i zamiłowania.

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

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

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.

(NOVUS)

Aneta Franc wydała książkę „Czas
młodości czasem wojny. Wspomnienia
z Garstedt”, w której opisała dzieje swojej
rodziny, pochodzącej z Pacanowic.
Na spotkaniu w bibliotece można było
dowiedzieć się, jak rozpocząć poszukiwanie

informacji o naszych przodkach, gdzie się
udać, z jakich programów, internetowych
baz danych i stron do tworzenia drzew genealogicznych możemy skorzystać.
Uczestnicy dowiedzieli się też, dlaczego czytanie ksiąg metrykalnych jest nie
lada wyczynem. Na koniec Aneta Franc
odpowiadała na pytania.
Organizatorami wykładu były krotoszyńska biblioteka oraz Towarzystwo
Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej. Kolejne spotkanie o genealogii odbędzie się w kwietniu i będzie

FOT. Marcin Laska
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nach), Władysław Ulatowski i Alicja Drejkarz-Ostój (przedstawiciele burmistrza
Zdun).
Pierwsze posiedzenie rady prowadził
burmistrz Tomasz Chudy. W trakcie spotkania wyłoniono prezydium GRPP.
Przewodniczącą została Barbara Łasińska,
jej zastępcą – Eugeniusz Koczorowski,
a protokolantką – Alicja Drejkarz-Ostój.
Na zakończenie obrad omówiono sposoby działania rady i jej główne zadania.
Burmistrz stwierdził, że powołanie GRPP
to dowód na rosnące znaczenie organizacji
pozarządowych w gminie Zduny. Wyraził
również nadzieję, że rada usprawni – i tak
już bardzo dobre – kontakty pomiędzy III sektorem a samorządem.

miało charakter warsztatów szkoleniowych. Chętni mogą zapisać się na nie
drogą mailową (tmibzk@o2.pl) lub

bezpośrednio w bibliotece (pokój
nr 20 – II piętro).
(NOVUS)
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HISTORIA

Pamięć o powstaniu nie zginie

W piątek, 9 lutego, ulicami Krotoszyna przeszedł III Marsz Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Delegacje
szkół, organizacji społecznych i samorządów oraz mieszkańcy w ten
sposób oddali hołd uczestnikom
zwycięskiego powstania.
Uroczystość
rozpoczęła
się
o godz. 17.00 przy budynku przedszkola
Bajka, gdzie niegdyś mieścił się hotel Bazar, który był ośrodkiem życia narodowego Polaków w Krotoszynie i miejscem obrad Powiatowej Rady Ludowej.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą
dzieje Krotoszyna. O tym, jak konstytuowała się ówczesna Powiatowa Rada Ludowa oraz jaki przebieg miało formowa-

nie się oddziałów powstańczych, opowiedział dr Edward Jokiel.
Swoją opowieść historyk kontynuował przy ratuszu, gdzie wyznaczono
drugi przystanek marszu. Potem uczestnicy zatrzymali się przy pomniku Wolności, gdzie złożono wiązanki kwiatów.
Powstańcza flaga została wciągnięta
na maszt przy budynku starostwa.
Dalszą część walk powstańczych
omówił historyk Antoni Korsak. Ostatnim etapem uroczystości był przemarsz
całej grupy pod pomnik Powstańców
Wielkopolskich. W tym miejscu głos zabrał Piotr Mikołajczyk, dyrektor Muzeum
Regionalnego im. H. Ławniczaka. Na koniec zapalono znicze pamięci.

POLICJA

Dwa nowe pojazdy dla funkcjonariuszy
9 lutego doszło do uroczystego przekazania kolejnych radiowozów dla
Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Zakup pojazdów był możliwy dzięki dofinansowaniu lokalnych
samorządów i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Tym samym krotoszyńscy funkcjonariusze otrzymali do dyspozycji dwa nieoznakowane radiowozy marki Opel
Astra. W uroczystym przekazaniu udział
wzięli starosta Stanisław Szczotka, wicestarosta Paweł Radojewski, Maciej Bratborski – burmistrz Koźmina Wielkopolskiego, Mariusz Dymarski – wójt Rozdrażewa, insp. Mariusz Jaśniak – komendant
powiatowy policji w Krotoszynie.
Jeden z pojazdów komenda otrzymała dzięki dofinansowaniu ze środków powiatu oraz komendy wojewódzkiej, a drugi dzięki wsparciu samorządów – koźmińskiego i rozdrażewskiego – oraz także

komendy wojewódzkiej.
Z samochodów korzystać będą policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz
funkcjonariusze pełniący służbę na komisariacie w Koźminie Wlkp. Z uwagi na to,
że teren Koźmina i Rozdrażewa jest bardzo rozległy, nowy nabytek z pewnością
ułatwi pracę tamtejszym mundurowym.
Insp. Mariusz Jaśniak zaznaczył, że
radiowozy mają służyć na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Samochody to niezwykle potrzebny i cenny nabytek. By skutecznie nieść pomoc
ludziom znajdującym się w określonym
zagrożeniu, funkcjonariusze muszą mieć
przyzwoite środki lokomocji oraz urządzenia wsparcia technicznego. Jednocześnie komendant podziękował za wsparcie, jakiego na rzecz poprawy bezpieczeństwa udzielają lokalne samorządy.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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KOMPUTERY

Counter Strike w bibliotece

Tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano turniej w Counter Strike'a. Jest to popularna sieciowa gra komputerowa, w której liczą się refleks, spryt i współpraca
z partnerami.
W szranki stanęły 24 dwuosobowe
drużyny. Jedna rozgrywka trwała około 3
minut. Jeżeli była taka potrzeba, zarządzano dogrywkę. Rozgrywki można było śledzić na dużym ekranie. Rywalizacja budziła żywe reakcje wśród młodych ludzi.
Turniej rozgrywano dwa dni. Ostatecznie zwyciężyli Mikołaj Kurzawski
i Sebastian Bielski. Drugie miejsce zajęli

KULTURA FIZYCZNA

Stawiają na naukę pływania!
Nowy program nauki pływania dla
uczniów szkół podstawowych przedstawiono na konferencji prasowej,
która niedawno odbyła się w krotoszyńskim urzędzie. W spotkaniu
udział wzięli burmistrz Franciszek
Marszałek, wiceburmistrz Ryszard
Czuszke, Jacek Cierniewski – dyrektor CSiR Wodnik, Zbigniew Kurzawa,
dyrektor SP nr 7 z OI.
– Pół roku temu narodziła się idea,
żeby upowszechnić naukę pływania dla
dzieci, które nie są jeszcze objęte tym systemem szkolnym. Zauważyliśmy bowiem duże zainteresowanie tą formą aktywności sportowej, dlatego chcemy ją
bardziej upowszechnić – wyjaśnił wiceburmistrz Czuszke.
Poprzedni program nauki pływania
skierowany był do ograniczonej liczby
uczniów, a zajęcia były płatne. Nowy

projekt zakłada, że w każdej szkole
uczniowie będą mogli z tej możliwości
skorzystać. W pierwszych trzech klasach szkół podstawowych planuje się
stworzenie oddziałów dla dzieci, które
chcą uczyć się pływania. Zajęcia będą
odbywać się raz w tygodniu, w czasie
najmniejszego oblężenia basenu,
po lekcjach w szkołach, w godzinach 14.30-16.30.
Projekt ruszy tydzień po zakończeniu ferii zimowych. – Jest to program pilotażowy, ponieważ dotąd nauka pływania zaczynała się dopiero od klasy czwartej – mówił R. Czuszke. – Dlatego jest to
wyzwanie logistyczne. Wejście na basen,
kwestia instruktora i dojazd uczniów mają być bezpłatne. Proponowany program
da nam również odpowiedź na pytanie,
czy zejść z obowiązkową nauką pływania
do klasy trzeciej szkoły podstawowej – zaznaczył wiceburmistrz.

Jak podkreślono, wdrożenie tego programu przyniesie wielostronne korzyści.
Pływalnia będzie zapełniona wtedy, gdy
mało kto z niej nie korzysta. Zyskają również nauczyciele, którzy za prowadzenie
zajęć będą otrzymywać wynagrodzenie.
Ponadto dodatkowy przychód zyska Miejski Zakład Komunikacji, który będzie dowoził dzieci na basen.
Na konferencji omówiono także ofertę nauki pływania dla seniorów pod na-

zwą „Pływanie 50 plus”. Osoby, które
ukończyły 50. rok życia, będą mogły
wchodzić na basen po cenach preferencyjnych, czyli ok. 10 zł za godzinę. Cena
ta ma obejmować wejście na basen i instruktora. – Zauważyliśmy, że w pewnym wieku aktywność fizyczna u wielu
osób się kończy. Chcemy tych ludzi wyciągnąć z domów na krytą pływalnię. Są
dwie grupy – jedna, która nie ma pojęcia
o pływaniu, którą trzeba do tego przeko-

Michał Olachowski i Kacper Staniszewski, a trzecia lokata przypadła Remigiuszowi Koteckiemu i Marcinowi Andruszczyszynowi.
Counter Strike to gra komputerowa.
Opiera się na walce między sobą grup
antyterrorystów lub terrorystów. Najprościej rzecz ujmując – jedna strona musi wyeliminować drugą. Tutaj
przeciwnicy siedzą naprzeciwko siebie,
odgrodzeni, nie mając możliwości patrzenia na swoje reakcje. Gra powstała
w 1999 roku i przez lata zyskała dużą
popularność, która nie maleje do dzisiaj.
Stała się platformą turniejową na imprezach e-sportowych.
(NOVUS)

nać, a druga to ci, którzy pływają, ale ich
technika jest jeszcze nieporadna – stwierdził wiceburmistrz. Na takie zajęcia mają
być przeznaczone dwie godziny w ciągu
dnia – 7.00-8.00 i 21.00-22.00.
Zbigniew Kurzawa zauważył, że nowa podstawa programowa, podobnie jak
wcześniejsza, nie zawiera nauki pływania,
mimo że w krotoszyńskich szkołach już
to funkcjonuje. – Pływanie jest umiejętnością utylitarną – powiedział dyrektor
szkoły na Parcelkach. – Rodzice bardzo
się cieszą, że również aspekt bezpieczeństwa jest zachowany. Dzieci świetnie pływają i przynosi to dobre owoce. Ta zmiana związana jest z wdrażaną reformą edukacji, gdyż odpada nam jeden rocznik. Zajęcia na basenie są bardzo istotne także
dlatego, że odciążają bazę sportową
w szkole.
Z kolei Jacek Cierniewski, dyrektor
Wodnika, zapowiedział zakup niezbędnego sprzętu, który będzie potrzebny do nauki pływania. Zapewnił też, że będą dodatkowi ratownicy do obsługi licznych grup.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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POLITYKA

FOT. www.zduny.pl

Niejasności coraz więcej...

ZDUNY

Pomysłów na Kaflarnię nie brakuje
W Zdunach odbyło się spotkanie koordynacyjne w sprawie przyszłego zagospodarowania miejscowej Kaflarni. Po dokonaniu wizji lokalnej obiektu omówiono, już w gabinecie burmistrza, koncepcje funkcjonowania poszczególnych budynków po ich przebudowie, rozbudowie lub remoncie.
Spotkanie miało związek ze zbliżającym
się naborem wniosków na dofinansowanie – wkwocie85% kosztów – takich przedsięwzięć przez Unię Europejską. Wzięli
w nim udział przedstawiciele Cechu Zdunów Polskich, w tym Piotr Batura – starszy
Cechu, Agnieszka Marciniak-Kucharska – prezes Fundacji Insolitas, organizującej
w Zdunach Międzynarodowe Plenery Ceramiczne, Włodzimierze Ćwir – wiceprezes
tejże fundacji, Jolanta Szymanowska – dyrektor Zdunowskiego Ośrodka Kultury, burmistrz Tomasz Chudy, Dariusz Kałużny,
który będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej, a także inż.
Adam Gogolewski – projektant przygotowujący dokumentację.
Jak stwierdzono, kwestia działań remontowych w Kaflarni Zduny podlegać
będzie ciągłemu nadzorowi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z czego
mogą wynikać pewne ograniczenia. Rozmówcy zgodzili się co do tego, że obecny
charakter budynków, zwłaszcza tych wybudowanych z cegły, powinien zostać zachowany. Część produkcyjna z ponad 100-letnimi urządzeniami powinna
pozostać w stanie umożliwiającym incydentalne uruchomienie krótkich serii
produkcyjnych. Przy użyciu zachowanych maszyn można by produkować unikatowe gadżety z ceramiki, promujące
Zduny i okolice.

Pośród licznych pomysłów zagospodarowania Kaflarni pojawiają się takie jak:
miejsca warsztatowe i konferencyjno-widowiskowe, niewielkie kino na 30 osób
z możliwością przekształcenia w salę konferencyjno-szkoleniową, miejsca noclegowe o niższym standardzie ze stołówką, autonomiczne pracownie pod wynajem,
przestrzeń biurowa dla Zdunowskiego
Ośrodka Kultury, który ma obiektem zawiadywać, pomieszczenia dla organizacji
pozarządowych z gminy Zduny, szczególnie tych, które własnej siedziby nie mają,
a także przestrzeń do organizowania koncertów, pokazów czy wystaw, w tym muzeum kultury ognia.
Docelowo Kaflarnia Zduny ma stać
się ośrodkiem ceramiczno-kominkarskim, w którym cyklicznie odbywać się
będą wydarzenia związane ze szkoleniem
czeladników i mistrzów zduńskich, plenery ceramiczne o rozmaitym zasięgu,
warsztaty dla młodzieży licealnej i akademickiej z uniwersytetów w Poznaniu
i Wrocławiu, a także wiele imprez dla
mieszkańców gminy.
Rzeźbiarze chcą organizować warsztaty ceramiczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Zduni natomiast zamierzają
urządzać wypieki domowego pieczywa
i przeprowadzać zawody w pieczeniu pizzy czy warsztaty ekologicznego spalania
drewna w kominkach.
Pierwsze wydarzenia, jeszcze
przed rozpoczęciem remontów, zaplanowano na ten rok. Tradycyjnie w lipcu odbędzie się kolejny festiwal „Pogranicze
Kultur”. Spotkanie zakończyło się wstępną deklaracją partnerstwa w przedsięwzięciu wszystkich stron biorących
w nich udział.
(NOVUS)

W biurze powiatowym Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja
prasowa z udziałem senatora Łukasza Mikołajczyka, jego asystenta – Jarosława Kubiaka, a także mecenasa Jakuba Kalaka. Rozmawiano przede wszystkim na temat wizyty parlamentarzysty w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie i rozliczeń finansowych klubów sportowych.
Tego dnia, a więc 9 lutego, senator
wraz z pełnomocnikiem udali się do krotoszyńskiego magistratu w celu przejrzenia dokumentacji dotyczącej dofinansowania budowy hali sportowej. Przypomnijmy, że sprawa toczy się od ponad roku, kiedy to parlamentarzysta na prośbę
jednego z mieszkańców postanowił przyjrzeć się rzekomym nieścisłościom finansowym w kwestii tej inwestycji.
Najpierw wysyłane były zapytania
do burmistrza Krotoszyna. Włodarz
wprawdzie odpowiedział, lecz owe wyjaśnienia nie były satysfakcjonujące dla senatora. Dlatego zdecydował osobiście
udać się do urzędu, żeby wyjaśnić wszelkie nieścisłości i przejrzeć dokumentację.
– Najpierw była krótka rozmowa
z burmistrzem, przy której byli obecni
pan wiceburmistrz Czuszke, skarbnik
oraz merytoryczni pracownicy urzędu – opowiadał Ł. Mikołajczyk. – Część
dokumentacji otrzymaliśmy dzisiaj. Pozostałe dokumenty mają zostać skserowane
i będzie możliwość ich odebrania. Nie
ukrywam, że poruszyliśmy sprawę pisma
pana burmistrza z 10 sierpnia, w którym
zaznaczono, że pełnomocnik lub osoba
wskazana przeze mnie będzie mogła
wejść do urzędu w celu otrzymania doku-

mentacji. Niestety, później wycofano się
z tej decyzji. Dzisiaj również były co do tego wątpliwości, ale na szczęście zostały
rozwiane.
Mecenas Jakub Kalak dodał, że nie
wpuszczono ich do właściwego pomieszczenia ze „sławetną szafą” z dokumentami. Papiery były po prostu przynoszone. – Pewnych dokumentów nam nie
udostępniono z różnych przyczyn – wyjaśniał. – Jesteśmy na etapie przeglądania
dokumentacji i nie mamy jeszcze stanowiska prawnego. Nie wiemy też, czy będzie
można wszystko upublicznić, ponieważ
niektóre dokumenty są objęte tajemnicą.
Kolejną omówioną sprawą był konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.
Senator zwrócił uwagę na kwestię klubów
sportowych. Wpłynęło 13 ofert dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na ten cel przeznaczono 310 tysięcy złotych. Rozdzielono 296 tys. zł. Tylko jedna organizacja – Uczniowski Klub Sportowy Jedynka – nie otrzymała środków z przyczyn
formalnych. Klub ten wnioskował
o ok. 60 tys. zł.
– Wcześniej było tłumaczone, że
z przyczyn innych, a teraz mówi się o formalnych – stwierdził senator. – Dziwne,
że trafiło akurat na UKS Jedynka, którego
prezesem jest Bartosz Kosiarski. Okazuje
się, że nie wyraził on zgody na upublicznienie danych dzieci, które będą korzystały z zajęć, powołując się na ochronę danych osobowych. Uważam, że zrobił
słusznie. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem wiceburmistrza Ryszarda
Czuszke, zdecydowała, że klub nie otrzyma pieniędzy. Wcześniej nigdzie nie były
upublicznione kryteria, mówiące o tym,

że do uzyskania środków konieczne jest
dostarczenie takich danych.
Parlamentarzysta zapowiedział więc,
iż wystąpi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych z prośbą o opinię, czy
zgodne z prawem na takim etapie składania wniosków jest wymaganie danych osobowych uczestników zajęć. – Niezrozumiałe jest również to, że klub miał tylko
dwa dni na dostarczenie tych dokumentów – tłumaczył dalej Ł. Mikołajczyk. – W normalnym trybie powinno
być siedem dni. Nawet jeśli jest to zgodne
z prawem, trzeba mieć zgodę rodzica
na przetwarzanie danych osobowych
dziecka, a w tak krótkim czasie nie jest to
możliwe. Po przejrzeniu dokumentów
konkursowych okazało się, że na takie samo zadanie – czyli „podnoszenie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą” – inna organizacja otrzymała środki,
a nikt od niej nie wymagał dostarczenia
podobnych danych. Zapytałem również
pracownika merytorycznego urzędu
o sposób przydzielania punktacji w konkursie ofert. Odpowiedział, że sam nie
wie, po co jest punktacja – dodał senator.
Ł. Mikołajczyk podkreślił, że nie może być zgody na to, by publiczne środki
były rozdzielane nieuczciwie, niezgodnie
z prawem i w sposób świadczący o stronniczym, nieobiektywnym działaniu
władz. – Obawiam się, że sprawa ta może
być jedynie wierzchołkiem góry lodowej,
a krotoszyński UM może jak w soczewce
skupiać wątpliwości i patologie, które
charakteryzowały 8-letnie rządy koalicji
PO-PSL – tak senator skomentował tę
sprawę na swoim profilu facebookowym
we wpisie z 10 lutego.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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KROTOSZYN

Zamieszanie z ulicą 23 Stycznia
Na niedawnej konferencji prasowej
burmistrz Franciszek Marszałek zaprezentował zarządzenie wojewody
wielkopolskiego w sprawie zmiany
nazwy ulicy 23 Stycznia w Krotoszynie, przy jednoczesnym narzuceniu
nowego patrona w osobie Konstantego Skąpskiego.
Sytuacja taka to pokłosie przyjętej
przez polski parlament ustawy o zakazie
propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego poprzez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, ulic, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz pomników.
– Przypominam, że 29 czerwca 2017 roku Rada Miejska podjęła
uchwałę, żeby ulica 23 Stycznia upamiętniała datę wyzwolenia miasta Krotoszyna
przez żołnierzy struktur lokalnych Armii
Krajowej pod dowództwem Władysława
Kędzierskiego – wyjaśniał Franciszek
Marszałek.
Ale potem doszło w tej sprawie
do niezrozumiałego zamieszania. Uchwała przeszła przez nadzór prawny wojewo-

dy, została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Ale teraz, z nieznanych powodów, wpłynęło zarządzenie zastępcze, którego uzasadnienie burmistrz przedstawił na konferencji. – 29 czerwca 2017 Rada Miejska
w Krotoszynie podjęła uchwałę w sprawie
zmiany nazwy ulicy na terenie Krotoszyna. Mimo podjęcia uchwały w ustawowym terminie rada nie dokonała zmiany
nazwy ulicy, a jedynie nadała nowe uza-

sadnienie do pierwotnej uchwały. Nazwa
ulicy w dalszym ciągu jest niezgodna z artykułem 1 ustawy, co zostało potwierdzone w opinii Instytutu Pamięci Narodowej – czytamy w owym uzasadnieniu.
Po przyjęciu czerwcowej uchwały władze Krotoszyna zwróciły się do Instytutu
Pamięci Narodowej, który stwierdził, że
w przypadku daty 23 stycznia należy określić – w oparciu o materiały archiwalne – czy odnosi się ona do faktu zajęcia

miasta przez Armię Czerwoną, czy
do wcześniejszej akcji struktur Armii Krajowej. Burmistrz zaznaczył, że sprawa nazewnictwa ulic była konsultowana na posiedzeniu zespołu, w którym zasiadają m.
in. Piotr Mikołajczyk – dyrektor krotoszyńskiego muzeum czy doktor Edward
Jokiel. Przygotowano również listę z propozycjami ewentualnych patronów, jeśliby
zaistniała konieczność zmiany nazw ulic.
Nowym patronem ulicy został Konstanty Skąpski, który – jak się okazuje – nie ma bezpośrednio żadnych związków z Krotoszynem, mimo bogatej biografii. Urodził się 21 stycznia 1894 roku
w Kaliszu. Zmarł 6 września 1971 roku
w Warszawie. Pobierał naukę w Szkole
Handlowej w Kaliszu, później w Kiszyniowie. Od 1917 roku walczył w szeregach I Korpusu Polskiego w Rosji, następnie w 1919 roku w Armii Wielkopolskiej.
W 1920 roku uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 1939-1945
walczył w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii. Potem objął 2 Korpus Strzelców i dowodził saperami pod Monte Cassino.
Po wojnie pozostał na emigracji, a w 1964
roku awansowano go na generała brygady.

FELIETON

Co wolno wojewodzie…
W ostatnich miesiącach w naszym powiecie pojawił się problem
z nazewnictwem ulic. W związku z przyjętą w sejmie ustawą dekomunizacyjną z przestrzeni publicznej, czyli np. z pomników, ulic,
budowli itd., mają znikać wszelkie ślady propagujące komunizm
lub inne zbrodnicze ustroje. Wykonanie ustawy nadzorować ma wojewoda. Ale naszego „nadzorcę” dopadła chyba pewna doza nadgorliwości…
Sama idea takiej ustawy jest bez wątpienia słuszna. Praktyka pokazuje jednak, że to nie jest takie proste i oczywiste. Nasz wojewoda uznał
za niezgodne z ustawą istnienie nazw dwóch ulic: 23 Stycznia w Krotoszynie i 25 stycznia w Koźminie Wlkp. Uznał je za „gloryfikujące Armię Czerwoną”.
Przypomnijmy sobie fakty z przeszłości. 23 stycznia 1945 roku
doszło do wyzwolenia Krotoszyna spod okupacji hitlerowskiej. Trzeba
podkreślić, że jako pierwsze miasto wyzwoliły oddziały Armii Krajowej
pod dowództwem podporucznika AK Władysława Kędzierskiego ps.
Lech. Dopiero po tym wydarzeniu wkroczyła na ten teren Armia Czerwona, która ustanowiła swoją „nową okupację”, trzymając się terminologii polityki historycznej, jaką prowadzi obecnie nasza władza.
Historykiem z zawodu nie jestem, a jedynie z zamiłowania. I staram się zauważać pewne fakty, które w dobie obecnych technologii i Internetu są łatwe do zweryfikowania. W przypadku ulicy 23 Stycznia
nie można jednoznacznie powiedzieć, że gloryfikuje Armię Czerwoną.
Z dzisiejszej perspektywy widzimy tylko skutki pewnych wydarzeń,
mając dostęp do szerokiej wiedzy historycznej, natomiast w tamtych
czasach mieszkańcy nie mieli świadomości, co nastąpi po tzw. wyzwoleniu. Wtedy wszyscy się radowali, bo wreszcie skończył się czas ponad 5-letniej okupacji hitlerowskiej. Nie zdawano sobie sprawy, że
po wkroczeniu Armii Czerwonej dojdzie do gwałtów, mordów, grabie-

ży, aresztowań polskich żołnierzy podziemia przez UB i radzieckie oddziały bezpieczeństwa, że Polsce i jej mieszkańcom zostanie narzucony
nowy ustrój, oznaczający de facto nową okupację. Takie jest moje zdanie, jeśli chodzi o kwestie historyczne.
Krotoszyńscy samorządowcy zapewne chcieli oszczędzić bezsensownej papierologii i biurokracji mieszkańcom ulicy 23 Stycznia, co będzie nieuniknione przy zmianie tej nazwy. Dlatego postanowiono, że nazwa ulicy pozostanie taka jak dotąd, uzasadniając,
że jest to oddanie hołdu żołnierzom AK, którzy wyzwolili Krotoszyn. Dla mnie była to wtedy sprawa oczywista i rozwiązująca palący problem. Decyzja przeszła bez echa na wyższych szczeblach, co
uznano za akceptację.
A tymczasem w tym roku wojewoda stwierdził, że nazwa 23
Stycznia ma zniknąć. „Zamiast tego, drodzy samorządowcy, macie nowego patrona ulicy w osobie Konstantego Skąpskiego; nie jest on
wprawdzie z Krotoszyna, lecz z Kalisza, ale to bohater wojny polsko-bolszewickiej, powstania wielkopolskiego i walk pod Monte Cassino.
A więc ma być po mojemu i koniec gadania” – mniej więcej tak by
można przełożyć na nasz język zarządzenie z odległego Poznania, które wpłynęło do Krotoszyna.
Wspomniany Konstanty Skąpski ma – owszem – bogatą biografię
i zasługuje na pamięć oraz szacunek, ale powiązania z Krotoszynem jakoś trudno znaleźć. Teraz nie wiadomo, jak taką decyzję potraktować.
Jako wpadkę? Niedopatrzenie? Brak wiedzy historycznej? Czy może
świadome działanie, być może motywowane złośliwością (o co, rzecz
oczywista, nie podejrzewamy wojewody)? Można jedynie gdybać. Jakże paradoksalne jest to, że decyzja ta miała wejść w życie 14 lutego, czyli w rocznicę powstania Armii Krajowej, o czym ostatnio przypomniał
mi jeden z kolegów historyków.

W 1970 roku wrócił do kraju i za osiągnięcia wojskowe został odznaczony
Krzyżem Złotym Orderu Wojennego
„Virtuti Militari”, dwukrotnie Krzyżem
Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi
z Mieczami.
Zarządzenie zastępcze weszło w życie z dniem 14 lutego. Burmistrz Marszałek przyznał, że jest możliwość odwołania
się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. – W tej chwili opracowujemy stanowisko prawne. Sprawa
nie jest oczywista i klarowna, ponieważ – jak wynika z uzasadnienia – zarzuca nam się niezgodność z prawem. Przedstawimy stanowisko na komisjach Rady
Miejskiej i podejmiemy stosowną uchwałę, czy zaskarżyć tę decyzję – tłumaczył
włodarz Krotoszyna.
Do sprawy ulicy 23 Stycznia odniósł
się także senator Łukasz Mikołajczyk. – Na spotkaniu z burmistrzem również o tym rozmawialiśmy. Ja bym nie
wskazał kandydata z Kalisza na patrona
ulicy. To jest decyzja wojewody, który działa w ramach swoich kompetencji. Będę
o tym z nim rozmawiał. Przykładowo
w Ostrowie zostawiono plac 23 Stycznia.
Być może uzasadnienie było słabe merytorycznie. Byłbym za pozostawieniem nazwy 23 Stycznia albo ewentualnie za wskazaniem bohatera z Ziemi Krotoszyńskiej – skomentował parlamentarzysta.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Co do wpadek – to z pewnością za taką można uznać decyzję
w sprawie ulicy 25 Stycznia w Koźminie Wlkp. Data ta upamiętnia
również wyzwolenie miasta spod hitlerowskiej okupacji, ale decyzją
wojewody nowym patronem miał zostać Maciej Borkowic. Jakież było
moje zdziwienie, gdy sprawdziłem, kim była wspomniana postać...
Otóż, Maciej Borkowic żył 700 lat temu. To były wojewoda i starosta
poznański za Kazimierza Wielkiego. Kiedy został odsunięty ze swojego
stanowiska, zawiązał i przewodził konfederacją wielkopolską, traktowaną
jako jawny bunt możnowładców przeciwko królowi. Spowodowało to wybuch wojny domowej. W dodatku Maciej Borkowic był zabójcą wojewody
kaliskiego – Beniamina z Uzazewa, przez co skazano go na banicję. Mimo
łaski udzielonej przez króla iprzysięgi wierności dumny możnowładca nie
ugiął się przed wolą panującego i spiskował dalej. Ostatecznie został uwięziony za swe czyny na zamku w Olsztynie i skazany na śmierć głodową.
Najtrafniej kwestię nowego patrona ulicy w Koźminie Wlkp. podsumował ostatnio jeden z naszych lokalnych historyków. – Serio? Buntownik, morderca i zdrajca ma być patronem ulicy? Ja wiem, że minęło blisko 700 lat, ale serio? – nie dowierzał.
Z powyższych przykładów wynika dziwna prawidłowość. Najpierw narzuca się samorządom zmianę nazw ulic, a następnie daje patronów, nie do końca przemyślanych i przedyskutowanych. A przecież
według informacji publicznych opinie na temat nazewnictwa wojewodzie przedkłada zespół Instytutu Pamięci Narodowej… Tym gorzej dla
tej instytucji. Widać, iż nikt nie jest nieomylny, nawet kompetentni – wydawałoby się – historycy po studiach.
Jak już mamy brać się za naprawianie błędów, to róbmy to na poważnie i z sensem. Czyż nie lepiej byłoby pozostawić wybór patronów
ulic samorządom i lokalnym historykom? Oszczędziłoby to z pewnością wiele czasu i publicznych pieniędzy. A tak nawiasem mówiąc (nie
obrażając nikogo) – chyba na samorządowym szczeblu ludzie lepiej
orientują się w lokalnej historii niż władze wojewódzkie, nieprawdaż?
Konkludując, oby fantazja władzy wojewódzkiej w tym względzie
jeszcze bardziej nie urosła, bo doczekamy się kolejnych historycznych
fanaberii, narażając się tym samym na śmieszność.
MICHAL KOBUSZYŃSKI

Na Bieżąco

KROTOSZYN

Śmiertelne postrzelenie
Na terenie Krotoszyna doszło do wypadku z bronią palną. Śmierć poniósł 52-letni mężczyzna, który – według nieoficjalnych informacji – postrzelił się z broni myśliwskiej na jed-

nej z prywatnych posesji.
Ze względu na dobro postępowania
prokuratura oraz policja nie ujawniają
szczegółowych informacji na temat tego
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zdarzenia. – Potwierdzamy, że zdarzenie
miało miejsce. Broń została zabezpieczona, a ciało 52-latka będzie poddane sekcji.
Wyniki i wszelkie kompleksowe ustalenia
będą możliwe dopiero po około 4 tygodniach – skomentował Maciej Meler,
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.
(NOVUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii
9 lutego strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie wraz z druhami z OSP w Kobylinie i przy współudziale miejscowych policjantów
przeprowadzili na zbiorniku wodnym
przy ul. Grobla w Kobylinie akcję
edukacyjno-informacyjną
dla
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Działania obserwowało około 200
uczniów. Przywitał ich komendant powiatowy Jacek Strużyński, przypominając jednocześnie, że woda to żywioł, również zimą. Apelował, by unikać niestrzeżonych, zamarzniętych stawów, rzek i jezior. Jeśli chcemy korzystać z lodowisk, to
tylko tych strzeżonych i bezpiecznych.
Wystarczy bowiem chwila nieuwagi, by
doszło do tragedii.
Dlatego służby mundurowe połączyły siły i poza teoretycznymi spotkaniami
profilaktycznymi zorganizowały pokaz
ratownictwa na zbiorniku wodnym.
Uczniowie mieli okazję przekonać się, co
może się stać, jeśli wejdziemy na kruchy
lód. Dowiedzieli się, co należy zrobić
w razie załamania się tafli lodu.
Każde wejście na zamarznięty zbiornik wodny to narażanie siebie na niebezpieczeństwo. Gdy ukruszy się pod nami
lód i wpadniemy do przerębla, bardzo

KONKURS
ciężko z niego wyjść. Do tego dochodzi
wyziębienie organizmu, a po jakimś czasie człowiek może stracić przytomność.
W trakcie pokazowej akcji przypomniano zasady postępowania, gdy zobaczymy, że ktoś wpadł do lodowatej wody.
W pierwszej kolejności trzeba wezwać pomoc. Nie zawsze bowiem sami zdołamy
pomóc osobie, pod którą załamał się lód.
Strażacy zaprezentowali przybyłym
pozorowaną akcję ratowniczą, począwszy
od momentu załamania się lodu, aż
do czasu przygotowania osoby poszkodowanej do przekazania służbom medycznym. Po pokazie przedstawiono zasady
udzielania pierwszej pomocy osobom
w hipotermii. Uczniowie i nauczyciele

Strażacy ponawiają apel!!!
Zamarznięte zbiorniki wodne nie gwarantują bezpieczeństwa, nigdy nie mamy pewności, że pokrywa lodowa
na całej powierzchni jest jednakowa. Korzystajmy
z bezpiecznych lodowisk w miejscach wyznaczonych!

mieli również okazję przypomnieć sobie
zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Chętni mogli samodzielnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.
(NOVUS)

Urząd Miejski w Krotoszynie już
po raz czwarty organizuje konkurs fotograficzny „Walentynka z Krotoszynem”.
Wystarczy zrobić zdjęcie, na którym
utrwalimy sympatyczne chwile z naszego
życia na tle miejsc bliskich naszym sercom. Prace konkursowe można nadsyłać

do 23 lutego. Na autorów trzech najciekawszych zdjęć czekają zestawy miejskich
upominków, na pozostałych – nagrody
pocieszenia, a na wszystkich – dyplomy
z podziękowaniem.
Szczegóły oraz regulamin konkursu
dostępne na stronie www.krotoszyn.pl.
(ANKA)
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Informatyczne zmagania

LUDZIE

Człowiek z niejedną pasją
Pan Rafał Marciniak z Koźmina Wlkp. to barwna postać, z szerokimi zainteresowaniami. Wykonuje
cuda z wikliny papierowej. Tworzy
z niej koszyki, króliki, bałwany, serduszka i wiele innych ozdób. Dekoruje metodą decoupage'u. Kiedyś
malował na szkle.
Pan Rafał zajmuje się rękodziełem
od 2008 roku. Nauczył się techniki na terapii zajęciowej w szpitalu. Obserwował
również swojego dziadka, który wyplatał
koszyki z wikliny. – Można się tego bardzo szybko nauczyć – twierdzi. – Prowadziłem zajęcia w koźmińskim Ośrodku
Kultury i uczyłem tego dzieci. Wyplatając na przykład zwykły koszyk, najlepiej
znaleźć coś, co posłuży nam za formę.
W zależności od wielkości jako formy
używam słoika lub wiaderka.
Oprócz prostych koszyków i osłonek
na doniczki robi również koszyki

w kształcie królików, świnek czy roweru,
a także bałwany oraz ozdoby choinkowe. – Tworząc koszyk w kształcie królika,
zaczynam wyplatanie tak, jakbym wykonywał zwykły koszyk – opowiada. – Dopiero później dodaję głowę i uszy. Na końcu maluję i dodaję oczy, wąsy i inne szczegóły. Przy ozdobach choinkowych, serduszkach lub gwiazdkach do wymodelowania wykorzystuję drut, który wkładam
w wiklinę. Do malowania stosuję farby
i lakiery akrylowe, które nie uczulają i są

w pełni bezpieczne dla dzieci czy alergików. Jeśli rękodzieło ma być białe, nie maluję go, a zamiast gazet używam papieru
śniadaniowego bądź takiego do kasy fiskalnej.
Najwięcej zamówień jest w okresach
przedświątecznych oraz przed Dniem
Matki czy Dniem Kobiet. – Zamiast kupować zwykłą torbę, można zamówić
u mnie koszyk na wino – zachęca pan Rafał. – Jest dużo metod wyplatania. Może
to być prosty koszyk, może być również
bardziej wymyślny. Robię również różne
rękodzieła na lokalne imprezy, np. na Festiwal Wieprzowiny w Koźminie. W tym
roku współpracowałem z harcerzami
przy WOŚP-ie. Wykonałem serca, które
były licytowane.
Wykonanie małego koszyczka zajmuje panu Rafałowi zwykle od 15 do 20 minut. – Koszyczek o średnicy 15 cm kosztuje około 12 zł. Rurek nie łączę żadnym
klejem, po prostu wkładam jedną w drugą – wyjaśnia. – Nie używam zwykłej wikliny, ponieważ jest trudniejsza w obróbce. Trzeba ją odpowiednio długo moczyć,
a żeby zrobić wiklinę papierową, wystarczy po prostu zrolować papier.
Oprócz wikliniarstwa pan Rafał dekoruje metodą decoupage'u. – Decoupage jest czasochłonny, ale bardzo efektowny – stwierdza. – Tą metodą ozdabiam
również swoje rękodzieła. Kiedyś malowałem na szkle. Jest to bardzo trudne
i drogie, ale niezwykle piękne. W wolnych chwilach nasz bohater również wędkuje, a złowione ryby sprzedaje. – To moje hobby – dodaje.
Pana Rafała fascynują balony oraz
szybowce. – Kiedy miałem dziewięć lat,
po raz pierwszy widziałem, jak startowały
szybowce na lotnisku w Lesznie – wspomina. – Spodobało mi się to do tego stopnia, że później sam pomagałem w startach szybowców. Wyprowadzaliśmy je
na start, zaczepialiśmy linki do specjalnych uchwytów. Chwytało się szybowiec
za skrzydła i biegło za nim, aż wystarto-

Kadra wychowawcza Hufca Pracy 15-2 przeprowadziła konkurs
wiedzy informatycznej. W szranki
stanęli uczniowie współpracujących
z jednostką placówek – Branżowej
Szkoły I St. w Kobylinie i SPzOPdP
w Krotoszynie.
Osoby te zostały zaproszone do rywalizacji, gdyż nadesłały najlepsze prezentacje multimedialne. Konkurs składał się
z części teoretycznej, w której uczniowie
odpowiadali na 20 pytań zamkniętych
jednokrotnego wyboru, oraz części praktycznej, w której trzeba było wykazać się
znajomością programów Word czy Excel.

wał. Miałem przyjemność latać szybowcem – niezapomniane wspomnienia.
Pomagał też przy zawodach balonowych. – Najpierw rozkłada się czaszę balonu, następnie wypełnia się ją powietrzem przy użyciu specjalnego wentylatora – mówi pan Rafał. – Potem podgrzewa
się powietrze – potrzebne są do tego specjalne rękawiczki, ponieważ można się
poparzyć. W końcu odczepia się linki zabezpieczające i balon startuje.

Zwycięzcą został Mateusz Jarka
(kl. IIb Szkoły Branżowej w Kobylinie).
Drugie miejsce zajął Paweł Sobański
(kl. IIb Szkoły Branżowej w Kobylinie),
a trzecia była Wiktoria Szymczak
(kl. VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
w Krotoszynie).
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Komendę Wojewódzką OHP
oraz dyplomy. Triumfator będzie reprezentować krotoszyńską jednostkę na wojewódzkim konkursie wiedzy informatycznej w Koninie, który odbędzie się 28
lutego.
(ANKA)

Koźminianin przyznaje, że widoki
podczas lotu balonem zapierają dech
w piersi. – Długość lotu balonu zależy
od ilości pasażerów i butli. Największe kosze turystyczne pomieszczą 9-12
osób – informuje.
Zainteresowani kupnem rękodzieła wykonanego przez pana Rafała mogą dzwonić pod numer 691 736 007.
KINGA KOSTKA

Nasze Akcje
KONKURS

Wręczenie nagród w PGKiM

Przed tygodniem w siedzibie
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie odbyło się wręczenie nagród laureatom naszego KONKURSU WALENTYNKOWEGO. Główną
nagrodą był tablet, który ufundował współorganizator zabawy – PGKiM.
Przypomnijmy, że konkurs polegał
na przesłaniu na adres mailowy redak-

cji zdjęcia samochodu PGKiM, oklejonego przez Gazetę Lokalną KROTOSZYN, wraz z podaniem dwóch adresów siedzib PGKiM w Krotoszynie.
Zdjęcia nadesłane do 5 lutego,
do godziny 15.00, udostępniliśmy
na naszym profilu facebookowym wraz
podaniem z imion i nazwisk ich autorów. Potem przez cztery dni (do 9 lutego, godz. 14.00) można było „lajkować”
poszczególne fotografie. Zdjęcia przesłane po 5 lutego nie brały udziału w walce

o główną nagrodę, ale ich autorzy mieli
szanse na wygranie biletów do kina.
Główną nagrodę – tablet ufundowany przez PGKiM – zdobyła Gosia
Kłopocka, której zdjęcie uzyskało
aż 330 lajków. Pozostali laureaci wygrali
kolacje w restauracjach – Pod Szyszkami, Impuls, Leśniczówka, Antrejka i Kamienica Caffe, sesję zdjęciową od Foto
Sebol oraz podwójne bilety do kina
od Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
KINGA KOSTKA

11

Wydarzenia

12

WTOREK, 20 lutego 2018

WYSTAWA

Malarstwo to stan umysłu

9 lutego w galerii Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury odbyło
się otwarcie kolejnej wystawy. Jej autorką jest artystka z Gostynia – Aleksandra Adamczak, która zaprezentowała swoje malarstwo olejne.
Tradycyjnie podczas wernisażu przeprowadzono loterię, w której do wygrania
były prace artystki.
Aleksandra Adamczak ukończyła
z wyróżnieniem pracownię malarstwa

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn

prof. A. Niekrasza w Instytucie Artystyczno-Pedagogicznym w Kaliszu. Po studiach
przez wiele lat pracowała jako grafik komputerowy, ale nigdy nie porzuciła malarstwa. Obecnie malarstwo jest dla niej jedyną i słuszną drogą. Artystka najczęściej
uprawia malarstwo olejne, nie stroniąc jednak od eksperymentu z techniką i formą.
Głównym tematem w jej dziełach
jest natura, w szczególności flora. To w tej
przestrzeni kreuje świat własnych wizji
i doznań estetycznych.

godz. 20.15 – NOWE OBLICZE GREYA - USA, Kultury o godz. 19.00. Wstęp bezpłatny, ilość miejsc
melodramat, 105' - 2D
ograniczona.
Wtorki-czwartki

3 marca

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
Kino Przedwiośnie
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Krotoszynie zaprasza na Rajd Turystyczny
20-22 lutego
sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
godz. 10.00 – GNOMY ROZRABIAJĄ – Kanada, Do 23 lutego
„Szukanie wiosny”. Zgłoszenia przyjmowane będą do
animowany, 89' - 2D dubbing
Wystawa malarstwa Aleksandry Adamczak w galerii 27 lutego w biurze PTTK.
godz. 16.00 – GNOMY ROZRABIAJĄ – Kanada, Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
4 marca
24 lutego
animowany, 89' - 2D dubbing
godz. 18.00 – NOWE OBLICZE GREYA - USA, Koncert klarnecisty Irvina Venysa oraz pianisty Ivo Koncert Teda Nemetha w Krotoszyńskim Ośrodku
Kahanka w sali kameralnej Krotoszyńskiego Ośrodku Kultury, o godz. 19.00. Bilety w cenie 15 zł.
melodramat, 105' - 2D

– Malarstwo to nie jest tylko sposób
na życie, to jest sposób życia. To stan
umysłu. To pogłębione myślenie i odczuwanie obrazami – mówiła autorka wystawy. – Czasami czuję się jak kronikarz
notujący w pośpiechu przestrzeń, w której znajduje się świadomość. Daną chwilę tu i teraz, która trwa zawsze, a jednak
jest tak nieuchwytna. Malarstwo jest dla
mnie medytacją, za każdym razem, kiedy stoję, siedzę czy nawet leżę
przed płótnem. Wyciszam myśli, pogłębiam oddech, na chwilę zamykam
oczy... i zaczynam malować. Zazwyczaj
całe płótno z ekspresją pokrywam barwnymi plamami, by po chwili, jak rzeźbiarz, wycinać w nich, oświetlać i ciosać
pojawiające się obiekty. Tematem moich
obrazów najczęściej są motywy botaniczne, które niemalże same wyłaniają
się spod pędzla lub szpachli. Nie walczę
z tym i choć głowa jest pełna innych pomysłów, wiem, że ten temat muszę wymalować do końca. To jak oczyszczenie,
które jest pretekstem do stworzenia
dzieła sztuki, gdzie przenikają się osobiste sfery myślenia i odczuwania. Jednak
coraz częściej, jakby w „międzyczasie”,
powstają obrazy inne tematycznie, zatem czas przełomu jest pewnie bliski – oznajmiła malarka. Wystawę można oglądać do 23 lutego.
(NOVUS)

Koźmin Wlkp.
24 lutego

Turniej Piłki Nożnej Halowej Orlików z rocznika
2007 i młodszych w hali przy ulicy Strzeleckiej.
10 marca

Otwarte Mistrzostwa Koźmina Wlkp. w Tenisie
Stołowym od godz. 9.00 w hali sportowej przy ulicy
Strzeleckiej.

Wydarzenia
BIBLIOTEKA

FOT. KBP

O bezpieczeństwie w sieci

Na początku lutego uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 8 wzięli udział w organizowanych przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną zajęciach promujących pozytywne korzystanie z Internetu. Spotkania odbywały się w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu.
Akcja ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką
bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
Ideą Dnia Bezpiecznego Internetu jest
zwrócenie uwagi na siłę współdziałania
w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym,

jak i lokalnym, przy jednoczesnym zaangażowaniu wielu instytucji, ale także rodziny,
czyli najbliższego otoczenia dziecka.
Tematem przewodnim spotkań był
tzw. hejt. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się co to słowo oznacza, gdzie spotykamy się z tym pojęciem, jakie są przyczyny i skutki „hejtowania”.
Dla uczniów przygotowano prezentację multimedialną i zadania do samodzielnego wykonania. Dodatkowo każda
grupa brała udział w grze „Postaw na bezpieczeństwo”. W zajęciach wzięło udział
łącznie 153 uczniów. Prowadzili je Klaudia Mielcarek i Mateusz Jędrzejak.
Dyrektor i pracownicy KBP dziękują
SP nr 8 w Krotoszynie za udział w zajęciach i zaangażowanie uczniów.
OPRAC. (ANKA)

SP BENICE

FOT. SP Benice

Gościli burmistrza Krotoszyna

Niedawno Szkołę Podstawową im.
Jana Pawła II w Benicach odwiedził
jej były uczeń, a obecnie burmistrz
Krotoszyna – Franciszek Marszałek.
Włodarz spotkał się z uczniami
klas VI i VII SP oraz II i III gimnazjum.
Burmistrz wspominał czasy, gdy
uczęszczał do benickiej szkoły. Jak podkreślił, był to radosny i beztroski okres
w jego życiu. Opowiadał również o latach
studenckich, o podróżach po Europie czy
pierwszych doświadczeniach związanych
z pracą w samorządzie. Uczniowie dowiedzieli się, że włodarz lubi jazdę motocyklem oraz wyprawy rowerowe.

Oczywiście nie brakowało pytań,
na które F. Marszałek wyczerpująco
odpowiadał. W głównej mierze dotyczyły one planów inwestycyjnych gminy oraz przyszłości Krotoszyna. Młodych ludzi szczególnie interesował pomysł rozbudowy stadionu oraz utworzenia skateparku.
Burmistrz podkreślał, jak ważne
w życiu młodego człowieka jest rozwijanie pasji. Zachęcał także do nauki, czytania książek, otwierania się na świat i innych ludzi. Ponadto zapowiedział start
w tegorocznych wyborach samorządowych.
OPRAC. (ANKA)
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HUFIEC PRACY

FOT. Daria Lisiak

Bajki z morałem

KROTOSZYN

Na początku lutego uczestniczki Klubu Aktywnych z Hufca Pracy 15-2
w Krotoszynie, wraz z wychowawczynią Darią Lisiak, po raz kolejny udały
się do Publicznego Przedszkola Bajka przy Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela z akcją „Czytamy dla Was”.

Dzień Seniora w skarbówce

W związku z trwającą akcją składania
zeznań rocznych za miniony rok, mając
na uwadze potrzebę wsparcia swoich
klientów, w szczególności emerytów

i rencistów, naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zaprasza 27 lutego,
w godzinach 8.00-14.00, do siedziby
skarbówki – ul. Polna 32 – na Dzień
Otwarty. Jego celem będzie przybliżenie
tematyki ulg i odliczeń oraz sposobów
składania zeznań rocznych przez emerytów i rencistów.
W tym dniu pracownicy urzędu poświęcą czas seniorom oraz podzielą się

wiedzą w zakresie niezbędnym do prawidłowego sporządzenia rozliczenia. Przygotowane zostaną stanowiska, na których
będzie można zasięgnąć porad oraz złożyć bądź wysłać zeznanie poprzez system
e-Deklaracje.
OPRAC. (ANKA)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Triumf ekipy Bartesko
GOS Koźmin Wlkp.

W Koźminie Wielkopolskim odbył
się IX Otwarty Turniej Halowej Piłki
Nożnej Zakładów Pracy. Zwyciężyła
drużyna Bartesko, która w finale,
po rzutach karnych, pokonała Pokrycia Dachowe Jarosław Marciniak.
W zawodach rywalizowało dziesięć
zespołów, które podzielono na dwie grupy.
Grupę A wygrał zespół Bartesko, wyprzedzając Max-Pol, Sław-Piek Jarocin, Adros

Trzy gimnazjalistki, Dagmara Półtoraczyk, Aleksandra Bartkowiak i Kinga
Sędziak, zaproponowały dzieciom dwie
bajki. Pierwsza opowiadała o perypetiach
liska Tadzia i borsuka Józka, natomiast
w drugiej opowieści dziewczęta wraz

(ANKA)

FOT.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie organizuje dla emerytów i rencistów dedykowany Dzień Seniora, który będzie poświęcony rozliczeniom rocznym PIT za 2017 rok.

z wychowawczynią wcieliły się w role bałwanków i przeczytały o relacjach panujących między nimi.
Słuchaczami były przedszkolaki
w wieku 3-6 lat pod opieką Klaudii Grędy. Dzieci w skupieniu wysłuchały bajek,
a następnie z zaangażowaniem odpowiadały na zadawane pytania.
Potem dziewczyny z Klubu Aktywnych zasiadły z maluchami do stolików,
by wspólnie wykonywać prace plastyczne.
Na zakończenie poczęstowały małych słuchaczy słodkimi upominkami.

Borowski i Henmar. W grupie B najlepsza
była drużyna Pokrycia Dachowe Jarosław

Marciniak, a kolejne pozycje zajęły Hugon,
Studio Barber, ADAP i Specgum Wałków.
W półfinałach Bartesko pokonało 1: 0
Hugona, a Pokrycia Dachowe ograły 2: 1
Max-Pol, który następnie, wmeczu otrzecie
miejsce, wygrał, po serii rzutów karnych,
z Hugonem. W finale również konieczne
było egzekwowanie rzutów karnych, w których piłkarze Bartesko okazali się lepsi od zawodników zespołu Pokrycia Dachowe.
Tytuł MVP przyznano Piotrowi
Ochmanowiczowi (Bartesko), a za najlepszego bramkarza uznano Maurycego
Skowrońskiego (Bartesko).

WARCABY

Walczyli o mistrzostwo powiatu

(GRZELO)

W sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Smolicach odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Krotoszyńskiego w Warcabach. W turnieju dziewcząt triumfowała Wiktoria Łukowiak, a w gronie
chłopców najlepszy był Dawid Gustowski.
Do zmagań przystąpiło 40 osób
z dziewięciu szkół podstawowych. Zawodnicy rywalizowali na dystansie dziewięciu rund, a odpowiedni program
do kojarzenia par czuwał nad sprawnym
przebiegiem zawodów.
W kategorii dziewcząt zwyciężyła
Wiktoria Łukowiak ze Smolic, wyprzedzając Justynę Łukowiak (SP Zalesie Małe), Magdalenę Brykczyńską (SP 8 Krotoszyn) oraz Marcelinę Budzik (SP Kukli-

nów). Te zawodniczki reprezentować będą powiat w wielkopolskim finale, który
odbędzie się 17 marca w Poznaniu.
W rozgrywkach chłopców pierwsze
miejsce zajął Dawid Gustowski (SP 4 Krotoszyn), a za nim uplasowali się Michał
Puślecki (SP Smolice), Bartosz Wierzowiecki (SP Kuklinów) i Piotr Snela (SP
Zduny). Ta czwórka rywalizować będzie
w finale wojewódzkim.
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, pamiątkowe statuetki oraz nagrody
rzeczowe. Ponadto każdy z uczestników
otrzymał posiłek oraz film DVD. Wszystko to było możliwe dzięki wsparciu firmy
Hodowla Roślin w Smolicach oraz Towarzystwu Gier Planszowych i Karcianych
BAŚKA.
(GRZELO)

Sport
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SPARTAKIADA

Zwycięstwo koźmińskiej Trójki

Każda ze szkół delegowała do zawodów jedenastoosobową reprezentację. Rywalizowano w dziewięciu konkurencjach. W rozgrywkach tenisa stołowego najlepsi okazali się Zuzanna
Misiak (SP Mokronos) oraz Tomasz
Staniek (SP nr 1 Koźmin Wlkp.).
W rzutach do celu triumfowali Wiktoria Maćkowiak (SP Borzęcice) i Borys
Grzesiek (SP Borzęcice).
W strzałach na bramkę najskuteczniejszy był Mikołaj Mucha (SP Mokronos). Ze skakanką najlepiej poradziła sobie Katarzyna Kubacka (SP nr 3 Koźmin
Wlkp.). Piłką lekarską najdalej rzucił Nor-

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

W piątek, 2 lutego, odbyła się IX Zimowa Spartakiada Sportowa Szkół
Podstawowych z terenu miasta
i gminy Koźmin Wielkopolski. Spośród sześciu placówek najlepsza była drużyna z SP nr 3.

bert Szeląg (SP nr 1 Koźmin Wlkp.),
a kręgle najlepiej zbijała Amelia Pawlak
(ZSP Borzęciczki).
W kozłowaniu piłką koszykową
pierwsze miejsce zajęła Julia Zdunek
(SP nr 3 Koźmin Wlkp.). W warcabach
zwyciężyli Justyna Wojtkowiak (SP
nr 3 Koźmin Wlkp.) i Stanisław Pestka
(SP nr 1 Koźmin Wlkp.). Zmagania
sztafet wygrały Borzęciczki, przed Mo-

kronosem i koźmińską Trójką. Po zliczeniu punktów okazało się, że najlepiej spisała się ekipa z SP nr 3 Koźmin
Wlkp. (49 pkt.). Trzy oczka mniej
uzbierał team z ZSP Borzęciczki,
a na kolejnych lokatach znalazły się SP
Borzęcice (42 pkt.), SP nr 1 Koźmin
Wlkp. (40 pkt.), SP Mokronos (38 pkt.)
i SP Stara Obra (37 pkt.).
(GRZELO)

DART

Lider umocnił się na prowadzeniu
Na początku lutego odbyła się
pierwsza kolejka rundy rewanżowej
Superligi Darta. Prowadzący w tabeli Sebastian Szostak, dzięki dwóm
zwycięstwom, powiększył przewagę
nad rywalami.

Koźminianie zagrali najlepiej
wickim (4: 4) oraz Tomaszem Stefanem
(4: 4). Na czwarte miejsce wskoczył Jacek
Cieślak. Ubiegłoroczny triumfator pokonał Łukasza Kolanowskiego (5: 0) i przegrał z Marcinem Wojtkowiakiem (1: 5).
Piąty w tabeli Karol Pietrzak nie dał rady
Adrianowi Jasińskiemu (3: 5) i zremiso-

TENIS STOŁOWY

FOT. Artur Gręda

Mistrzostwa Hufca Pracy

Hufiec Pracy 15-2, wespół z KS Krotosz, zorganizował mistrzostwa jednostki w tenisie stołowym. Do rywalizacji przystąpiło 19 tenisistów.
Uczestnicy reprezentowali trzy placówki – Szkołę Podstawową z Oddziała-

mi Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie, Branżową Szkołę I Stopnia w Kobylinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Zawody miały na celu
popularyzację tenisa stołowego, promocję
aktywnych form spędzania wolnego czasu i aktywizację sportową młodzieży.

wał ze Sławomirem Olgrzymkiem (4: 4).
Warto też wspomnieć wygrane T.
Stefana z Martą Pawlicką (5: 1), Daniela
Borskiego ze S. Olgrzymkiem (5: 2)
czy M. Wojtkowiaka z Ewą Pawlicką
(5: 2).
(GRZELO)

Zawodnicy najpierw rywalizowali
w czterech grupach, a do fazy pucharowej
awansowało po dwóch najlepszych.
W ćwierćfinałach Tobiasz Matysiak ograł
Hannę Jarus, Mateusz Niedziela pokonał
Mateusza Stachowiaka, Michał Błaszczyk
wygrał z Kacprem Janeczkiem, a Dawid
Karbowiak okazał się lepszy od Kacpra
Szpurtacza.
W półfinałach Tobiasz Matysiak pokonał Michała Błaszczyka, a Mateusz Niedziela zwyciężył Dawida Karbowiaka.
Ten ostatni zajął trzecie miejsce, po pokonaniu Michała Błaszczyka.
W finale spotkali się dwaj przedstawiciele Branżowej Szkoły I Stopnia
w Kobylinie. Triumfatorem mistrzostw
został Tobiasz Matysiak, który w decydującym pojedynku ograł Mateusza
Niedzielę. Zwycięzca będzie reprezentował krotoszyńską jednostkę na mistrzostwach wojewódzkich, które odbędą się w Próchnowie.
(ANKA)

FOT. Szymon Sikora

Lider pokonał po 5: 2 Przemysława
Pawlickiego i Ilonę Kuznowicz. Trzy
punkty straty do S. Szostaka ma popularny Prezes, który również ograł I. Kuznowicz (5: 0).
Dwa mecze zremisował trzeci
w stawce Mateusz Wojtaszek, który podzielił się punktami z Przemysławem Sa-

HALOWA PIŁKA NOŻNA

W hali sportowej przy ulicy Strzeleckiej odbył się XVIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu miasta i gminy
Koźmin Wlkp. Zwyciężyli gospodarze,
wyprzedzając Staniew i Wrotków.
W szranki stanęło sześć drużyn, reprezentujących jednostki OSP z Koźmina
Wlkp., Wrotkowa, Staniewa, Czarnego
Sadu, Borzęcic i Gościejewa.
Najlepiej spisali się koźminianie, a kolejne pozycje zajęły Staniew, Wrotków,
Czarny Sad, Gościejew i Borzęcice. Wszy-

scy uczestnicy turnieju otrzymali drobne
upominki, ufundowane przez gminę
Koźmin Wlkp., a ponadto trzy najlepsze
drużyny nagrodzono pucharami i dyplomami.
Nad przebiegiem turnieju czuwali sędziowie – Dariusz Maciejewski i Adam
Kuzia. Zwycięska drużyna reprezentować
będzie gminę Koźmin w Halowym Turnieju Piłki Nożnej MDP OSP o Puchar
Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Krotoszynie. Zawody odbędą się 3 marca w Kobylinie.
OPRAC. (GN)
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Zacięta walka młodych szachistów
Tuż przed feriami zimowymi odbył się
trzeci z pięciu zaplanowanych turniejów w ramach Otwartych Mistrzostw
Powiatu Krotoszyńskiego w Szachach Szybkich. Wśród chłopców drugie zwycięstwo z rzędu odniósł
Krzysztof Matela. W gronie dziewcząt
triumfowała Zuzanna Zielezińska.
Otwarte mistrzostwa przeznaczone
są dla uczniów szkół podstawowych, urodzonych w 2004 roku oraz młodszych.
W turniejach obowiązuje system szwajcarski na dystansie siedmiu rund. Do klasyfikacji końcowej liczyć się będzie suma
punktów zdobytych w czterech najlepszych turniejach, a przy równej liczbie
oczek zdecyduje miejsce zajęte na ostatnich zawodach.
Do Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej przybyło ponad 40 miłośników
szachów. Wśród dziewcząt najlepsza była Zuzanna Zielezińska (SP Sulmierzyce), która wyszła na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Na kolejnych miejscach plasują się Natalia Grzona (SP Sulmierzyce) i Wiktoria Łukowiak (SP
Smolice).
W turnieju chłopców ponownie zwyciężył Krzysztof Matela (UKS Skoczek
Milicz), który tym samym umocnił się

na prowadzeniu w „generalce”. Zaledwie
dwa punkty mniej mają Tobiasz Przybyło
(SP Biadki) oraz Dawid Gustowski (SP
nr 4 Krotoszyn).
– Z każdym turniejem przyjeżdżają
do nas coraz lepsi szachiści. Chciałbym
podziękować wszystkim partnerom
i sponsorom, którzy wspierają nas w działaniach oraz przeznaczają upominki dla
uczestników – oznajmił Przemysław Gustowski, organizator imprezy.
Uroczyste zakończenie mistrzostw

odbędzie się po ostatnim turnieju
w czerwcu. Najlepsi szachiści otrzymają
puchary, medale oraz nagrody rzeczowe.
Udział w zawodach jest bezpłatny,
a każdy, kto chciałby wziąć udział, proszony jest o kontakt telefoniczny z P. Gustowskim (503 004 919). Patronat honorowy
nad mistrzostwami objął Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, a patronem medialnym jest Gazeta Lokalna KROTOSZYN.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Akademia Reissa w Zdunach!

Dobry start Justyny Olejniczak

Akademia Piłkarska Reissa ogłasza
nabór do swojej lokalizacji w Zdunach. Do szkółki piłkarskiej mogą
dołączyć zarówno chłopcy, jak
i dziewczynki we wszystkich kategoriach wiekowych, począwszy od 4.
roku życia, a na 15. skończywszy.
Nie ma lepszego pomysłu na wypełnienie wolnego czasu dziecka niż zapewnienie mu aktywnych zajęć. Do takich należą treningi piłkarskie, które prowadzi
Akademia Piłkarska Reissa. Uczestniczy
w nich już ponad 8000 zawodników
w blisko 100 lokalizacjach w całej Polsce.
– Na początku chcemy przede
wszystkim przekazywać dzieciom radość
z aktywnego spędzania czasu z rówieśnikami – oznajmia Piotr Matecki, prezes
Zarządu APR. – W najmłodszych grupach są to zajęcia ogólnorozwojowe, piłka
jest dodatkiem do gier i zabaw ruchowych. W starszych kategoriach wiekowych nasi podopieczni zaczynają treningi
ukierunkowane na rozwój piłkarski. Ponadto nasi zawodnicy mają wiele okazji
do podnoszenia swoich umiejętności,
gdyż poza treningami biorą udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig
Piłkarskich, w obozach sportowych czy
turniejach piłkarskich.

Grupa biegaczy z naszego powiatu
startowała 10 lutego w XVI edycji Zimowego Biegu Trzech Jezior w Trzemesznie. Znakomicie spisała się Justyna Olejniczak, która był najlepsza
wśród kobiet.
To, co wyróżnia Akademię spośród
innych klubów piłkarskich, to nie tylko
brak selekcji, ale przede wszystkim własna metodologia szkolenia, oparta na zagranicznych wzorcach. – Cieszę się, że
udało nam się stworzyć projekt, dzięki
któremu tyle dzieci pokochało aktywność
fizyczną. Pamiętajmy, że ruch to zdrowie,
a zajęcia sportowe pomagają nie tylko
w rozwoju sprawności ogólnej, ale uczą
systematyczności oraz pracy w grupie. Im

wcześniej dziecko zacznie trenować, tym
większa szansa na odniesienie sukcesu
za kilka bądź kilkanaście lat – zaznacza
Piotr Reiss, założyciel APR.
Tre nin gi bę dą od by wać się
w Szkole Podstawowej przy ulicy Łacnowej 26 w Zdunach. Więcej informacji można uzyskać u koordynatora
lokalizacji, Aleksandra Sobczyka – nr
tel. 600 747 466.
(GRZELO)

Biegacze musieli pokonać dystans 15 km. Trasa wiodła wokół trzech
pobliskich jezior – Przedwieśnia, Wieśniatego oraz Łomna. Zimowy Bieg
Trzech Jezior jest jednym z trzech składających się na cykl Grand Prix Biegów
OSiR w Trzemesznie.
Najszybciej 15-kilometrową trasę pokonał reprezentant Ukrainy, Andrej Starzinskij (46: 26). Kolejne lokaty zajęli Adberrahim Elasri (48: 14) oraz Kamil Ma-

koś (48: 52).
Świetnie spisała się Justyna Olejniczak. W swoim debiucie w Trzemesznie
uzyskała czas 59: 34 i była najlepsza
wśród pań, wyprzedzając Olgę Kazimirową (1: 00: 44) i Paulinę Surmacewicz
(1: 01: 39).
Dobry wynik osiągnął też Czesław
Sienkiewicz, który z czasem 1: 02: 59 zajął trzecie miejsce w kategorii wiekowej
M60. Ponadto w Trzemesznie startowali
Andrzej Maciejewski (196. miejsce – 1: 09: 17), Krzysztof Kasprzak
(211. miejsce – 1: 10: 08), Paweł Pestka
(434. miejsce – 1: 20: 20), Dariusz Poczta (441. miejsce – 1: 20: 36) i Piotr Tyczyński (455. miejsce – 1: 21: 23).
(GRZELO)

