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NAJWIĘCEJ CZY TELNIKÓW W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM

DZIŚ W NUMERZE:
● KROTOSZYN

● DODATEK

Doradca w SP ZOZ
za 141 tysięcy złotych

TWÓJ DOM I OGRÓD

Czytaj na str. 2
● ZDUNY

III Bieg Zagończyka
Czytaj na str. 7

■

e-mail:redakcja@glokalna.pl

KONCERT CHARYTATYWNY

Z kobiecym imieniem na ustach!

Czytaj na str. 8-10
● OŚWIATA

Szkoły podstawowe
prezentują swoje atuty
Czytaj na str. 11

str. 7
Czytaj

WYDARZENIE

Dzień Kobiet z Pszczółką
w Centrum Budowlanym BANASZAK!
Zapraszamy 8 marca do Centrum
Budowlanego BANASZAK. Tego dnia
bowiem zostanie tam otwarty market budowlany „Pszczółka”.
Od jakiegoś czasu w kilku miejscach
w Krotoszynie pojawiły się bilbordy z hasłem „Już niebawem w mieście pojawi się

Z SESJI

Pszczółka. Pracowita w domu i w ogrodzie”. Hasło to brzmiało dość lakonicznie
i tajemniczo. Okazało się, że w ten sposób
zapowiada swoje pojawienie się w Krotoszynie nowa sieć marketów budowlanych, która zagości w Centrum Budowlanym BANASZAK.
(PL)
Szczegóły na str. 9
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Ruszyły prace na Klemczaka i Benickiej

g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński

26 lutego rozpoczęły się prace związane z dwoma inwestycjami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krotoszynie. Roboty mają się zakończyć do 30 września.

m.kobuszynski@glokalna.pl

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

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

Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl
Wydawca nie odpowiada za treść
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

Na ulicy Klemczaka realizowana jest
przebudowa sieci wodociągowej z istniejącymi przyłączami, z kolei na ulicach Benickiej i Klemczaka modernizowana jest
kanalizacja sanitarna. Inwestorem jest
PGKiM, a wykonawcą Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe TOR Marian Iberhan.
PGKiM przeprasza mieszkańców

za utrudnienia związane z wykonywanymi pracami, zapewniając jednocześnie, że
dzięki tym inwestycjom poprawią się warunku sanitarne w tym rejonie miasta.
(ANKA)

Podczas komisji stałych Rady Powiatu skarbnik Andrzej Jerzak oraz starosta
Stanisław Szczotka tłumaczyli radnym, że
istnieje potrzeba zatrudnienia doradcy,
by mógł pomóc zarządowi powiatu
w nadzorowaniu rozbudowy krotoszyńskiego szpitala. Jego wynagrodzenie ma
wynosić 141 tysięcy złotych w skali dziesięciu miesięcy. Wątpliwości w tej sprawie
wyraził radny Hieronim Marszałek, wskazując, że Rada Powiatu przed podjęciem
takiej decyzji powinna otrzymać do wglądu umowę zatrudnienia ze szczegółowym opisem obowiązków doradcy i oczekiwaniami wobec niego, co powinno być
w pełni jawne.
Na sesji H. Marszałek zawnioskował,
żeby uchwałę w sprawie zatrudnienia doradcy SP ZOZ usunąć z porządku obrad
i przesunąć tę decyzję na kwiecień. Argumentował to licznymi pytaniami i wątpliwościami, na które nie otrzymał odpowiedzi. – Uważam, że taki doradca jest potrzebny, ale należy zastanowić się nad inną formą doradztwa w takich dziedzinach jak ekonomia, bankowość, zasoby
ludzkie, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na wyposażenie szpitala,
kontrakty z NFZ – mówił radny. – Poprosiłem wicestarostę o pełną informację
na temat zatrudnienia doradcy. Do dziś
niczego takiego nie otrzymałem, więc nie
mam pełnej wiedzy na temat zasadności
zatrudnienia. Pytałem, jaka to ma być
umowa – o pracę, o dzieło czy kontrakt
menadżerski. Chciałem wiedzieć, w jaki
sposób będzie rozliczany za swoją pracę. 19 lutego odbyło się spotkanie, na którym dyrektor Kurowski przedstawił
w skrócie sytuację krotoszyńskiego szpitala. W swym wystąpieniu nie wspomniał
o problemach kadrowych czy związanych
z inwestycją bądź działalnością szpitala,
ale zwrócił uwagę na finanse. Obecnie
wynik finansowy wynosi minus 1 140 000 zł. Dyrekcję czekają podwyżki dla personelu medycznego w kwocie miliona. Nie ma na to środków. Szpital
nie zrealizował kontraktu na onkologii,
położnictwie, rehabilitacji na kwotę ok.
miliona zł. Nie ma pieniędzy również
na zakup nowego sprzętu za 7 mln zł. Dyrektor zapewniał, że w ciągu miesiąca
przygotuje sprawozdanie z działalności SP
ZOZ. Dziś jest więc zbyt wiele niewiadomych. Powinniśmy sobie dać jako rada

FOT. SP ZOZ Krotoszyn

Podczas lutowej sesji Rady Powiatu
Krotoszyńskiego podjęto uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia doradcy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Krotoszynie. Od początku marca funkcję tę sprawuje
Tadeusz Stefaniak, były prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego.
Kwestia ta wywołała burzliwą dyskusję radnych.
czas do zastanowienia – mówił Hieronim
Marszałek.
Radny Zbigniew Brodziak oznajmił,
że rozumie te obawy, ale ma odmienne
zdanie. – W szpitalu jest tak napięta sytuacja, że niedługo pojawią się protesty i to
będzie pęczniało – stwierdził. – Nie możemy czekać. Ten doradca ma bardzo duże doświadczenie, w pleszewskim szpitalu pełnił funkcję dyrektora. Jest praktykiem w każdym calu. Stoimy na cienkiej
linii, więc jeśli będziemy to przeciągać, będzie za późno i nie spojrzymy sobie
w twarz. Odkąd istnieje powiat, inwestujemy w szpital. Uważam, że to jest dobry
ruch zarządu powiatu – przyznał Z. Brodziak.
Zgodził się z nim wiceprzewodniczący rady, Dariusz Rozum. – Na ostatnim
spotkaniu odnosiłem wrażenie, że było
dużo czasu, by wszystko sobie wyjaśnić.
Rozumiem troskę kolegi Hieronima, natomiast uważam, że odpowiednim miejscem do tego są posiedzenia komisji stałych. Można uprawiać taką politykę lub
wygłaszać wielkie peany na dany temat.
Dziwię się, że te wątpliwości nie zostały
rozwiane. Jakie ryzyko podejmujemy, zatrudniając miesiąc wcześniej tę osobę?
Mógłbym kąśliwie odpowiedzieć, że poprzednia rada podejmowała polityczne
decyzje w kwestii nietrafionych milionowych inwestycji. W tym kontekście nie
ma więc żadnego ryzyka. Apeluję o rozsądek – powiedział D. Rozum. Poparli go
Piotr Osuch i Jacek Zawodny.
Z kolei Stanisław Szczotka oświadczył, że dziwi się, iż H. Marszałek wnioskował o usunięcie tego punktu z porządku obrad. – Treść umowy ze względu
na przepisy RODO nie może być udostępniona. Za co doradca będzie odpowiedzialny – o tym rozmawialiśmy. Na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych radni
jednogłośnie przegłosowali ten punkt,
łącznie z jej przewodniczącym. Nie popełnijmy błędu z przeszłości, gdy nie było odpowiedniego nadzoru nad szpitalem – stwierdził starosta.
Ostatecznie wniosek radnego H.
Marszałka został odrzucony. Prócz niego
za usunięciem owego punktu z porządku
obrad opowiedzieli się Grzegorz Król, Jarosław Kubiak, Andrzej Skrzypczak i Marian Włosik.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Radni podnieśli sobie diety

Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej
Krotoszyna większość radnych zdecydowała, że od marca otrzymywać
będą diety wyższe o około 300 złotych. Wzrosły także wynagrodzenia
sołtysów oraz przewodniczących rad
osiedli.
Jak czytamy w uzasadnieniu przyjętej uchwały, decyzję taką podjęto dlatego,
że diety nie były podnoszone od pięciu
lat. – Dieta przysługująca radnemu w wysokości podstawowej, czyli będącemu
członkiem komisji stałej, w roku 2005
wynosiła 766 zł. W ciągu 14 lat wzrosła
do kwoty 805 zł, czyli o 39 zł, co stanowi
wzrost o 5,1%. Minimalne ustawowe wynagrodzenie w roku 2005 wynosiło 849 zł, stąd ówczesna dieta radnego stanowiła 90,2% tegoż wynagrodzenia.
W roku 2019 obowiązuje minimalne wynagrodzenie w wysokości 2250 zł, co stanowi wzrost do roku 2005 o kwotę 1401 zł i 165 %. Obecnie obowiązująca
dieta radnego stanowi 35,7% minimalnego wynagrodzenia, po podwyższeniu stanowić będzie około 49% tegoż wynagrodzenia, co oznacza, że osiągnie około 54%
wartości realnej diety z 2005 roku, a jak
wyżej powiedziano w 2005 roku wskaźnik ten wynosił ponad 90%. Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli będą
stanowić ok. 50% podstawowej diety radnego – czytamy w uzasadnieniu projektu
uchwały.
Zwykli radni po podwyżce otrzymają 1107 zł miesięcznie (dotychczas 805
zł). Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Społecznej oraz
wiceprzewodniczący rady otrzymają 1510 zł (dotychczas 1207 zł). Dieta
przewodniczącej Rady Miejskiej pozosta-

nie na takim samym poziomie, czyli 2013 zł – na więcej nie pozwalają przepisy.
Sołtysom i przewodniczącym rad
osiedli diety podniesiono z 362 zł
do 564 zł. W grudniu 2018 wnioskował
o to radny Darian Paszek.
Przed głosowaniem nad projektem
uchwały głos zabrał radny Bartosz Kosiarski. – Uchwała będzie źle odebrana przez
mieszkańców, muszą mieć państwo tego
świadomość – stwierdził. – Z drugiej
strony jest to najlepszy okres, żeby radni
mogli dać sobie taką podwyżkę. Może
myślicie, że wyborcy za 5 lat zapomną
o tym. Radni, którzy są już którąś kadencję, otrzymali ponad 100 tysięcy złotych,
jakby zebrać te wszystkie diety. Nie zadowala was ta kwota i chcecie jeszcze więcej.
Jako reprezentant Stowarzyszenia Krotoszyn na Nowo jestem przeciw tym podwyżkom. Jako nowa rada nie zrobiliśmy
jeszcze nic, żeby na to zasłużyć. Chcemy
dać sobie podwyżki diet, a obniżyliśmy
nauczycielom dodatek motywacyjny! – mówił B. Kosiarski.
– Na posiedzeniu wspólnym komisji
stałych wstrzymałem się od głosu. Ze
względu na to, że w projekcie zawarta jest
również podwyżka dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli. Nie jestem
za podwyżką dla radnych, obecne diety są
wystarczające. Wychodzę również naprzeciw oczekiwaniom moich wyborców – stwierdził z kolei radny Krzysztof
Kierzek, z którym zgodził się również Mariusz Urbaniak.
Ostatecznie za uchwałą opowiedziało się 17 radnych. Przeciw był tylko B. Kosiarski, a K. Kierzek i M. Urbaniak wstrzymali się od głosu.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

KROTOSZYN

Budowanie świadomości ekologicznej
Pierwszego dnia marca miało miejsce oficjalne otwarcie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wraz z wieżą
obserwacyjno-widokową przy ulicy
Ceglarskiej w Krotoszynie.
Na ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną składają się cztery tablice informacyjne. Wieża obserwacyjno-widokowa,
o konstrukcji stalowej i wysokości 15,6 m,
usytuowana została w bezpośrednim sąsiedztwie krotoszyńskich lasów, stanowiących obszar ochrony NATURA 2000,
z wykorzystaniem naturalnego wzniesienia (najwyżej położonego punktu w rejonie Krotoszyna), przy skrzyżowaniu ul.
Ceglarska i Bractwa Kurkowego. Na wieży zamontowano lunetę przybliżającą,
która pozwala na obserwację przyrody.
Z kolei zagospodarowanie terenu polegało na m. in. montażu stolików edukacyjnych, zadaszonych wiatą, i innych ele-

mentów małej architektury, a także
oświetlenia typu parkowego, utwardze-

Pośród najważniejszych akcji policji,
przeprowadzonych w ubiegłym roku, wymieniono m. in. zabezpieczenie ponad 4
kilogramów różnego rodzaju narkotyków

w marcu 2018 roku czy wykrycie sprawców pięciu z ośmiu kradzieży pojazdów
na terenie powiatu. W 2018 roku zatrzymano na gorącym uczynku mężczyznę,
który włamywał się do altan na terenie
Rodzinnych Ogródków Działkowych
w Koźminie Wlkp.
W ubiegłym roku przyjęto 28 zgłoszeń o zaginięciach osób, z czego 27 odnaleziono. Zatrzymano 12 osób poszukiwanych listami gończymi oraz 55 poszukiwanych w celu ustalenia miejsca pobytu.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to w 2018 doszło do 538
zdarzeń – 6 mniej niż w roku poprzednim. Odnotowano 32 wypadki i 506 kolizji drogowych, w których rannych zosta-

Z POLICJI

Skuteczność coraz lepsza
Podczas obrad komisji stałych Rady
Powiatu Krotoszyńskiego komendant powiatowy Mariusz Jaśniak
przedstawił raport z działalności policji w 2018 roku.
W minionym roku policja wykryła 1408 różnego rodzaju przestępstw – o 257 więcej niż w 2017. Ze
statystyk wynika, że skuteczność naszych
organów ścigania jest na wysokim poziomie – 92,8 procent, a średnia wojewódzka wynosi 77,5 procent. Ogółem na tere-

nie powiatu krotoszyńskiego policjanci
interweniowali 5670 razy. Czas reakcji
na zdarzenia określane jako pilne wyniósł
średnio 7 minut 55 sekund.
– Takie wysokie wyniki są bardzo dobrze odbierane i doceniane przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu – przyznał M. Jaśniak. Komendant
podkreślił, że niebagatelną rolę odgrywają
liczne spotkania profilaktyczne z różnymi grupami społecznymi, które podnoszą
świadomość społeczeństwa w kwestii rozmaitych zagrożeń.

niu nawierzchni kostką betonową, wykonaniu trawnika i nasadzeń.
Koszt inwestycji to ponad 360 tys. zł,
z czego połowa to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem projektu jest popularyzacja wyjątkowych walorów przyrodniczych najbliższych okolic
Krotoszyna, prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie oraz przekazanie
lokalnej społeczności możliwie jak najszerszych informacji na temat gatunków
i siedlisk chronionych w ramach zlokalizowanych tu obszarów NATURA 2000,
a co za tym idzie budowanie świadomości
ekologicznej.
Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza
służyć ma przede wszystkim realizacji
plenerowych zajęć dydaktycznych dla
dzieci i młodzieży z zakresu ochrony
przyrody.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

ło 30 osób, a trzy poniosły śmierć. Brało
w nich udział 17 nietrzeźwych kierowców. Najczęściej do wypadków czy kolizji
dochodziło z powodu nieprawidłowego
wyprzedzania, cofania, omijania, skręcania, nieustąpienia pierwszeństwa czy niezachowania bezpiecznej odległości pomiędzy samochodami. Sprawcami zdarzeń
drogowych najczęściej były osoby w przedziale wiekowym 18-24 lata. Policja dokonała 28 318 kontroli trzeźwości, wykrywając 169 nietrzeźwych kierowców.
Szef policji podziękował samorządom
za wsparcie krotoszyńskiej jednostki
i wkład w jej rozwój. W 2018 roku przekazano naszej komendzie ponad 80 tys. zł.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Wraz z nastaniem sprzyjającej aury
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
rozpoczęła prace nad aranżacją
skweru D-O-M (Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy). Powstaje on
w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, finansowanego
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, reprezentowaną przez
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce.
Na podstawie planów wykonanych
przez Pracownię Architektury Krajobrazu
Ogrody Gidaszewska wytyczono ścieżki
i układana jest kostka brukowa. W porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków usunięte zostaną nieestetyczne krzewy i tuje, a w ich miejsce posadzone będą nowe rośliny. Ponadto staną
tam stojaki do rowerów oraz ławka tematyczna, która znajdować się będzie obok
tablicy pamiątkowej, poświęconej patronowi biblioteki – Arkademu Fiedlerowi.
W skład grupy inicjatywnej wchodzą
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie.
20 lutego w krotoszyńskiej książnicy

POLITYKA

Interesy Polski leżą na zachodzie
25 lutego w biurze Platformy Obywatelskiej w Krotoszynie zorganizowano konferencję prasową z udziałem posła Jarosława Urbaniaka. Parlamentarzysta mówił głównie o budowie obwodnic i dróg ekspresowych oraz o nadchodzącym sezonie
wyborczym.
W sprawie budowy obwodnic i dróg
ekspresowych na terenie południowej
Wielkopolski poseł wystosował interpelację do ministra infrastruktury. – Południowa Wielkopolska boryka się z wieloma problemami związanymi z ruchem
tranzytowym. Priorytetową inwestycją
jest droga S11, stanowiąca gospodarczy
„kręgosłup” regionu. Wiele problemów
dostarcza także brak dróg obwodowych
miast położonych m. in. na trasie dróg krajowych nr 12 i 36. Miasta takie jak Krotoszyn, Koźmin Wlkp. czy Gostyń od lat
wyczekują na obwodnice z prawdziwego
zdarzenia. Receptą na te problemy może
być droga S12, lecz by stanowiła ona realną alternatywę dla ruchu na DK12
i DK36, konieczne są zmiany w jej planowanym przebiegu. (dalej mamy szczegółowy opis zmian – przyp. red.) Czy zgodzi

się Pan Minister, że zmiana planowanego
przebiegu drogi S12 w przedstawiony wyżej sposób rozwiązałaby więcej problemów komunikacyjnych i stanowiłaby realną alternatywę dla nie jednej, a dwóch
dróg krajowych, a dodatkowo realizowała
planowane dwie istotne inwestycje w ciągach dróg S25 i S11? Jeśli tak, czy istnieje
możliwość podjęcia prac nad zmianą planowanego przebiegu drogi S12 tak, aby
biegła ona według przedstawionego wyżej
sposobu? – czytamy w piśmie.

W odpowiedzi napisano, że prowadzone są prace przygotowawcze na całym
przebiegu dla S11 i S12. – W głównej
mierze są to prace koncepcyjne. Prace
w tym zakresie są kwestią skomplikowaną, związane są m. in. analizą wielokryterialną, obejmującą przede wszystkim
aspekty techniczne, środowiskowe, ekonomiczne. Wynikiem takiej analizy jest
ustalenie kilku wariantów usytuowania
drogi, z których jeden zostaje rekomendowany właściwemu terytorialnie Regional-

nemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska – czytamy w odpowiedzi.
W dalszej części ministerstwo informuje, że obecnie rząd realizuje Program
Budowy Dróg Krajowych na lata 20142023 (z perspektywą do 2025), który
określa priorytety inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury dróg krajowych. Mimo starań resortu infrastruktury, które m. in. doprowadziło do zwiększenia limitu finansowanego dla programu ze 107 mld zł do 135 mld zł, środki te
i tak nie wystarczą do realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych w nim ujętych. Ich wartość przekracza bowiem 200
mld zł. – Jest to odpowiedź dziwna, ale
tradycyjna jak na tę kadencję – skomentował J. Urbaniak.
Poseł odniósł się także do bieżących
wydarzeń politycznych w kraju. – Koalicja Europejska została zawiązana, żeby zaznaczyć naszą proeuropejskość, co nas
zdecydowanie odróżnia od PiS-u – oznajmił polityk PO. – Stoimy twardo na stanowisku, że interesy Polski i Polaków leżą
na zachodzie, a nie na wschodzie. Jesteśmy zwolennikami obecności w Unii Europejskiej i umacniania naszej pozycji.
Od jesieni zeszłego roku mamy do czynie-

FOT. Krystian Włódarczyk

Przy bibliotece powstaje
skwer D-O-M

odbyło się kolejne spotkanie na temat projektu „Skwer D-O-M”, które miało na celu
pozyskanie nowych partnerów do współpracy. Dlatego prócz grupy inicjatywnej
zaproszono przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, Banku Spółdzielczego, Rady Osiedla nr 3, młodzieżowej grupy nieformalnej oraz Stanisława Gdynię (Zakład Usług
Energetycznych).
Zebrani goście, po zapoznaniu się
z ideą skweru, stanem prac i planami
na przyszłość, zadeklarowali swoją pomoc. Wkrótce firma ZUE, we współpracy
z uczniami ZSP nr 3, przygotuje teren
do podłączenia oświetlenia i monitoringu. Ponadto kilka firm ogrodniczych i budowlanych z terenu gminy Krotoszyn wyraziło chęć pomocy przy zagospodarowaniu terenu.
(ANKA)

nia ze sporym wysypem afer Prawa i Sprawiedliwości. Ogłoszona niedawno tzw.
Piątka Kaczyńskiego to w dużej części pomysły Platformy Obywatelskiej. Projekt
ustawy 500+ na pierwsze dziecko
od dwóch lat leży w sejmie. Kiedy proponowaliśmy na początku poprawkę do programu 500+, została ona głosami PiS odrzucona. Jako Platforma Obywatelska
uważamy to za jedną z największych niesprawiedliwości społecznych. 13. emerytura to również pomysł naszego ugrupowania. Nieudaną kopią naszego pomysłu
jest także zniesienie podatku dochodowego dla młodych ludzi. O jaki PIT chodzi,
w zasadzie nie wiadomo, bo na wiecu PiS-u tego nie powiedziano. My zaproponowaliśmy program Wyższe Płace, który zakłada promowanie zatrudnienia – stwierdził poseł.
Wspomniany program jest odpowiedzią na liczne świadczenia socjalne PiS-u, np. 500+, które – zdaniem J. Urbaniaka – zniechęca ludzi do podejmowania
pracy. Istotą Wyższych Płac byłoby to, że
kiedy dany pracownik otrzymuje niskie
wynagrodzenie, państwo dopłacałoby
pracodawcy do poszczególnych stanowisk, przez co zatrudniony więcej otrzymywałby na rękę. – Mam nadzieję, że
z Piątką Kaczyńskiego nie będzie tak jak z
,,piątką Morawieckiego”, która się skończyła tym, że... pojawiła się na stacjach
benzynowych – spuentował J. Urbaniak.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Bieżąco

KROTOSZYN

Dzień Seniora
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Krotoszynie zaprasza emerytów
i rencistów na dedykowany Dzień
Seniora, poświęcony rozliczeniom
rocznym PIT za 2018 rok.

W związku z trwającą akcją składania
zeznań rocznych za miniony rok i mając
nauwadze potrzebę wsparcia klientów, emerytów i rencistów, naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zaprasza 7 marca, w godzinach 8.00-14.00, na Dzień Otwarty dedykowany rozliczeniom rocznym PIT. Celem akcji jest przybliżenie tematyki ulgi odli-

EKOLOGIA

5

czeń oraz sposobów składania zeznań rocznych przez emerytów i rencistów.
W tym dniu pracownicy skarbówki
podzielą się wiedzą w zakresie niezbędnym
do prawidłowego sporządzenia rozliczenia.
Na przygotowanych stanowiskach będzie
można zasięgnąć porad oraz złożyć bądź
wysłać zeznanie podatkowe.
(ANKA)

POLITYKA

Jak chronić środowisko? Wystarczy nie kraść i starczy dla wszystkich

„Czyste środowisko – lepsza jakość
życia. Jak normy mogą w tym pomóc” – taki był temat konferencji,
zorganizowanej 21 lutego w LO im.
H. Kołłątaja przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, przy współudziale Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu oraz Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA.
Wydarzenie dedykowane było
przede wszystkim młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, bo to młode pokolenie – jak zauważył wicestarosta Paweł Radojewski – zmierzy się w dorosłym życiu
z problemem degradacji środowiska.
Prócz młodzieży na konferencję przybyli
przedstawiciele samorządów gminnych
i powiatowego.
O normach w ochronie środowiska
opowiedział dr Zygmunt Niechoda, doradca prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Z kolei przepisy dotyczące
ochrony jakości powietrza i ich egzekwowanie przedstawiła Mariola Górniak, dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wielkopolskiego w Poznaniu. Na temat
normalizacji w zakresie jakości powietrza
mówiła Elżbieta Sosnowska, główna specjalistka Sektora Zdrowia, Środowiska
i Medycyny w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Działania samorządu powiatowego
na rzecz poprawy środowiska zreferowali
Grzegorz Ziętkiewicz i Danuta Kułaga
z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Krotoszynie. Jako ostatnia wystąpiła Kinga Świtalska, doradca energetyczny
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która zaprezentowała Program „Czyste powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”.
W drugiej części konferencji przyszedł czas na dyskusję panelową z udziałem ekspertów i publiczności. Prowadził
ją Przemysław Wójcik, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Krotoszynie. Zagadnień,
które się zrodziły w trakcie dyskusji, było
tak wiele, iż uczestnicy doszli do wniosku, że należy kontynuować tego typu
spotkania, służące edukacji ekologicznej
i podnoszące wiedzę w wielu ważkich tematach w kwestii ochrony środowiska.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

W biurze Prawa i Sprawiedliwości
w Krotoszynie odbyła się konferencja prasowa z udziałem senatora Łukasza Mikołajczyka i radnego powiatowego Jarosława Kubiaka. Parlamentarzysta omówił tzw. Piątkę Kaczyńskiego, zaprezentowaną niedawno na konwencji PiS. Propozycje
te mają wejść w życie przed jesiennymi wyborami do sejmu i senatu.
– Niedawna konwencja Prawa i Sprawiedliwości była wydarzeniem przełomowym. Po trzech latach rządów Zjednoczonej Prawicy, po uszczelnieniu systemu podatkowego i przywróceniu godności rodzinom poprzez program 500+ oferujemy Polakom nowe propozycje. Beneficjentami będą rodziny, seniorzy, mieszkańcy
małych miejscowości oraz młodzi obywatele. Przed trzema laty totalna opozycja
wieszczyła załamanie finansów państwa
i określała reformy PiS jako populistyczne.
Do klasyki można zaliczyć słowa ministra
Rostowskiego, że na Program 500+ pieniędzy nie ma, nie było i nie będzie. Udowodniliśmy, że jest inaczej. Dziś prezentujemy
nowy program, nazwany Piątką Kaczyńskiego – oznajmił Łukasz Mikołajczyk.
Co zawiera Piątka Kaczyńskiego?
Po pierwsze świadczenie 500+ od pierwszego dziecka bez kryterium dochodowego od lipca bieżącego roku. – Uruchomiliśmy program 500+ dla poprawy sytuacji
polskich rodzin. Wiele osób pozytywnie
to odczuło, podniósł się ich standard życia. Były również głosy, że ten program
powinien zostać rozszerzony na pierwsze
dziecko, niezależnie od kryterium dochodowego – wyjaśniał senator.

Kolejna propozycja to tzw. 13. emerytura, która ma na celu poprawienie jakości
życia seniorów. Parlamentarzysta przyznał,
że właśnie ta grupa społeczna jest w najgorszej sytuacji materialnej, ponieważ ponad 50 procent emerytur nie przekracza 2
tysięcy złotych. Dlatego rząd PiS proponuje
nowe świadczenie dla emerytów wwysokości 1100 złotych, wypłacanych raz w roku. – Seniorom zawdzięczamy bardzo wiele. Dzięki nim mamy wolność, ponieważ to
oni w latach swojej młodości budowali majątek narodowy. Mamy świadomość, że nie
rozwiąże to wszystkich problemów. Program zostanie uruchomiony już w maju – poinformował parlamentarzysta.
Następna sprawa to likwidacja podatku PIT-37 dla młodych pracowników – do ukończenia 26. roku życia. Ma
to poprawić sytuację finansową uczniów,
studentów i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Rządzący zamierzają także przywrócić zlikwidowane połączenia autobusowe
pomiędzy powiatami i gminami. – W ciągu kilkunastu lat połączenia autobusowe

zostały zredukowane o połowę. Mieszkańcy skarżą się, że z wielu miejscowości
w Polsce nie można wyjechać komunikacją miejską do miast powiatowych – stwierdził Ł. Mikołajczyk.
Ostatnia propozycja dotyczy obniżenia kosztów pracy poprzez zwiększenie
kosztów uzyskania przychodu oraz
zmniejszenie PIT-u dla wszystkich pracujących. – To trudne wyzwanie, ale – jak
zapowiedział premier Mateusz Morawiecki – mottem PiS jest praca dla Polaków i dostatnia Polska. Ważne, by młodzi
ludzie nie wyjeżdżali na emigrację i z niej
wracali. Klasa średnia stanowi podstawę
do odbudowania dobrobytu w Polsce – zaznaczył senator, dodając, że
PiS – w przeciwieństwie do ugrupowań
opozycji – ma realne propozycje dla wyborców, które są przemyślane i finansowo
obliczone. – Wystarczy nie kraść i starczy
dla wszystkich – spuentował Ł. Mikołajczyk. Jego zdaniem zawiązana niedawno
Koalicja Europejska ma tylko jeden postulat – odsunięcie PiS-u od władzy.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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WIECZORNICA

Cześć i chwała Żołnierzom Niezłomnym!
1 marca obchodziliśmy Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W krotoszyńskim muzeum jak co roku zorganizowano wieczornicę,
w trakcie której złożono hołd członkom polskiego podziemia antykomunistycznego.
Ponadto władze samorządowe gminy
i powiatu, przedstawiciele rozmaitych organizacji oraz młodzież szkolna złożyli
symboliczne wiązanki kwiatów w miejscach pamięci – przy tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych w Parku Dworcowym, przy pomniku Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego ppor. Zygmunta
Borostowskiego ps. Bory w Benicach oraz
przy pomniku Poległych w Bitwie pod Benicami w 1946 roku na cmentarzu parafialnym w Krotoszynie. Bitwa pod Benicami była jednym z największych starć sił
bezpieczeństwa z wielkopolskimi partyzantami
Podczas wieczornicy Piotr Mikołajczyk, dyrektor muzeum, wprowadził gości w temat spotkania. Oprawę artystyczną przygotowała młodzież pod kierunkiem Alicji Kryszkiewicz-Świst. Wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie – Anna
Skrzypczak, Zuzanna Bagrowska, Krzysztof Panfil i Mateusz Błaszyk. Obok utwo-

rów muzycznych pojawiły się również
wypowiedzi żołnierzy podziemia na temat działalności niepodległościowej
Potem głos zabrał Daniel Szczepaniak, krotoszyński historyk, który od wielu lat zgłębia tematykę lokalnego podziemia antykomunistycznego. Wygłosił referat na temat struktury organizacyjnej
i działalności miejscowej organizacji młodzieżowej – Kompanii Rycerskiej Armii
Krajowej (kwiecień-grudzień 1945). Następnie przybliżył postać plut. Henryka
Przybyły ps. Jurek – żołnierza WSGO
„Warta” w Obwodzie Krotoszyńskim.
Część wieczornicy poświęcona była
także konspiracji ogólnopolskiej. P. Mikołajczyk przybliżył postać Hieronima De-

kutowskiego ps. Zapora w związku
z przypadającą 7 marca 70. rocznicą jego
śmierci. Był on żołnierzem Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, cichociemnym,
legendarnym dowódcą oddziałów partyzanckich Armii Krajowej oraz Wolności
i Niezawisłości.
Po spotkaniu w muzeum złożono
znicze i wiązanki kwiatów pod tablicą
na budynku dawnego aresztu śledczego
przy ul. Sienkiewicza, tym samym oddając hołd prześladowanym i mordowanym.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

KOK

Zmianę świata zacznij od siebie
W sali kameralnej Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury gościł Szymon Hołownia. Tym samym zainaugurowano cykl spotkań Towarzystwa Gorzkiej Herbaty. Moderatorem był Wojciech Szuniewicz, dyrektor KOK-u.
Szymon Hołownia to dziennikarz,
publicysta, pisarz, dwukrotny laureat nagrody Grand Press. Związany m. in. z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Gazetą Wyborczą”, „Rzeczpospolitą”, tygodnikami
„Newsweek Polska” oraz „Wprost”, programami telewizyjnymi „Mam talent!”
czy „Mamy Cię!”. Często angażuje się
w akcje humanitarne w Afryce poprzez
założone przez siebie fundacje ,,Kaisi” i
,,Dobra Fabryka”.
W Krotoszynie Szymon Hołownia
opowiadał o tym, jak funkcjonuje polska
polityka. Mówił o głodzie w krajach Trzeciego Świata czy o przemyśle żywieniowym, zwłaszcza o szkodliwości jedzenia
mięsa.
– To jest hańba, że żyjemy na świecie,
który może wyżywić 15 miliardów ludzi,
jak podaje WHO – biorąc pod uwagę
ilość produkowanych kalorii i białka,
a mamy prawie 900 milionów osób cierpiących na niedożywienie. Wiele z nich
umiera. Ludzi na świecie będzie coraz

więcej, a jednocześnie postępować będzie
rozwarstwienie. Powoli świat zaczyna się
wymykać spod kontroli. Można zastanawiać się nad tym, czy jedzenie mięsa jest
nieetyczne czy nie, czy należy zabijać
zwierzęta. To jest osobna kwestia. Jedno
jest pewne, że przy ośmiu miliardach ludzi na Ziemi nie da się utrzymać takiej
konsumpcji mięsa, jaka jest w tej chwili – stwierdził Szymon Hołownia.
Poruszając kwestię polityki, Hołownia oznajmił, że wpływ na nią mają obywatele, którzy często przejawiają obojętność na wszelkiego rodzaju patologie, łamanie prawa czy zasad obyczajowych
i moralnych. – Problem polega na tym, że
się na to zgadzamy. Dla mnie polityk jest
jak wynajęty hydraulik albo elektryk. Jeżeli od kogoś takiego się wymaga, żeby raz

na cztery lata przychodził i tańczył taniec
godowy, to on to będzie robił. Chciałbym
od polityka dowiedzieć się, jak rozwiązać
realne problemy, np. z takim rozwarstwieniem społecznym, zwłaszcza ideologicznym, że wystarczy mała iskra, by wywołać wojnę domową. Bronię tezy, że mamy to, czego chcemy. Dostajemy produkt,
który sami zamawiamy. To nie oszustwo
polityków, że się tak zachowują, tylko nasze zidiocenie. Tak samo jest z psioczeniem na telewizje, że pokazuje debilizmy.
Gdyby ludzie chcieli oglądać w telewizji
wykłady uniwersyteckie, to nie byłoby niczego innego. Telewizja jest zbudowana
na oglądalności. Jeśliby w sali był polityk,
to trzeba by mu zadać jedno pytanie: władza czy służba? – powiedział dziennikarz.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Wydarzenia

KONCERT CHARYTATYWNY

Z kobiecym imieniem na ustach!
W niedzielę już po raz dziewiąty odbył
się Koncert Charytatywny „VIP-y śpiewają”. Na scenie w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie jak co roku swoje
umiejętności wokalne zaprezentowały znane w powiecie osobistości. Sala
była wypełniona po brzegi.
Organizatorami wydarzenia były Stowarzyszenie POMOST oraz Centrum
Krotoszyńskich Inicjatyw. – W tym roku
hasło przewodnie brzmiało „Z kobiecym
imieniem na ustach”. Dlatego też każdy
z występujących śpiewał piosenkę, w której pada imię kobiety – mówi Monika
Kwiatkowska.
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i Kanwa), obraz namalowany przez Alinę
Rybę – krotoszyńską artystkę. Nie znamy
jeszcze ostatecznej kwoty, ale w momencie oddawania niniejszego wydania
do druku było to ok. 8 tysięcy złotych.
Na scenie wystąpili m. in. grupy taneczne z Centrum Tańca Show Dance,
Szkoła Rocka, nauczyciele z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Libelta w Krotoszynie, Akademia Talentów, Mariusz Ossowski, Wojciech Szuniewicz, Jan
Klupś czy Łukasz Rak. Publiczność usłyszała takie przeboje jak: „O! Ela”, „Dziewica
Anastazja”, „Baśka” czy ,,Córka Rybaka”.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

Impreza jak zawsze miała charakter
charytatywny. Dochód z biletów oraz
prowadzonej aukcji zostanie przekazany
na stworzenie mieszkania przygotowującego osoby niepełnosprawne do samodzielnego funkcjonowania. Podczas aukcji można było wylicytować takie gadżety jak koszulka reprezentacji Polski U-18
(ufundowana przez Łukasza Raka), profesjonalna tarcza do gry w darta (ufundowana przez Stowarzyszenie Krotoszyńska
Liga Darta), flagi Polski (ufundowane
przez minister Andżelikę Możdżanowską), filiżanki ręcznie malowane (ufundowane przez Sklep dla Domu Grabczan

ZDUNY

Bieg upamiętniający Zagończyka
W minioną niedzielę w Zdunach obchodzono Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Głównym
punktem uroczystości był III Zdunowski Bieg Zagończyka, poprzez
który złożono hołd majorowi Franciszkowi Jaskulskiemu ps. Zagończyk. Głównym organizatorem był
Zdunowski Ośrodek Kultury.
Do biegu na dystansie ok. 1,9 km zgłosiły się 163 osoby. Trasa wiodła przez rynek, ul. Mickiewicza, Ostrowską i Sulmierzycką oraz pl. Skargi, z metą na rynku.
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe medale i dyplomy. Czołowa trójka
z rąk posła Jana Mosińskiego i burmistrza
Tomasza Chudego odebrała puchary. Najszybciej trasę pokonali Szymon Winiarski,
Tomasz Owczarek i Piotr Wojczaszek.
Na zdunowskim rynku można było
skosztować grochówki z kuchni polowej,

a także zapoznać się z ekspozycją Samodzielnej Grupy Szturmowej z Krotoszyna. Po biegu w kawiarni Retro odbyło się
spotkanie historyczne, w trakcie którego
wysłuchano prelekcji o Zagończyku. Rozdano również nagrody w konkursie literackim „Zduny w 100-lecie powstania

wielkopolskiego” pod patronatem burmistrza Tomasza Chudego.
Franciszek Jaskulski ps. Zagończyk
urodził się w rodzinie polskich emigrantów w Westfalii 16 września 1913 roku.
W 1920 zamieszkał wraz z rodziną
w Zdunach. Przed wojną pracował w tam-

tejszym magistracie. Działał aktywnie
w Drużynie Harcerskiej im. Zawiszy
Czarnego. Brał udział w wojnie obronnej
we wrześniu 1939, a następnie przeszedł
do konspiracji. Jego pseudonim partyzancki, Zagończyk, zaczerpnięto od tytułu pisma podziemnego, które redagował
w naszym regionie. W 1942 działał w okolicach województwa lubelskiego, gdzie
związał się z Kedywem Armii Krajowej
i dowodził dużymi oddziałami partyzanckimi, które m. in. brały udział w wyzwalania Puław w 1944. Wkrótce został aresztowany przez NKWD. Początkowo skazano go na karę śmierci, zamienioną później

na 10 lat więzienia. Zagończykowi udało
się zbiec z Wronek. Zaczął organizować
struktury konspiracyjne przeciwko władzom komunistycznym, również w Krotoszynie. 26 lipca 1946 został aresztowany i skazany na karę śmierci, którą wykonano 19 lutego 1947. Był majorem Wojska Polskiego, odznaczonym Krzyżem
Wojennym Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna
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SP NR 8 KROTOSZYN

SP NR 1 KROTOSZYN

Mali poszukiwacze pieczątek

Szeroka oferta Jedynki

1 marca w Szkole Podstawowej nr 8
z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Marii Skłodowskiej-Curie zorganizowano ,,Drzwi otwarte” dla przyszłych
pierwszoklasistów oraz ich rodziców.
Goście mieli okazję zwiedzić szkołę.
Obejrzeli klasy, pracownie, sale gimnastyczne, bibliotekę czy stołówkę.

26 lutego Szkoła Podstawowa nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich
w Krotoszynie zorganizowała „Drzwi
otwarte” dla rodziców oraz przyszłych pierwszoklasistów.

Dla przybyłych do szkoły dzieci przygotowano szereg atrakcji. Mali goście znakomicie się bawili. Każdy otrzymał formularz do zbierania „pieczątek”. Żeby je
zdobyć, należało odwiedzić poszczególne
klasy i sale, w których odbywały się zajęcia – plastyczne, muzyczne, logiczne czy
fizyczne. Na każdego zdobywcę wszystkich pieczątek w sekretariacie czekała na-

groda w postaci cukierków.
Katarzyna Maciejewska, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 8, zaprezentowała
rodzicom ofertę edukacyjną placówki,
omówiła realizowane projekty, poinformowała o tworzeniu klas językowych.
– Dzieci oceniły nas bardzo wysoko.
Na spotkaniu z rodzicami mogliśmy spokojnie porozmawiać o ofercie szkoły,
o tym, co ich niepokoi. Była mowa również
o wydawaniu posiłków w stołówce, funkcjonowaniu świetlicy. Opowiadałam o naszych szkolnych sukcesach czy priorytetach wychowawczych. Niektórzy rodzice
wychodzili z takim oto wnioskiem, że mogliby jeszcze raz zapisać się do podstawówki – oznajmia Katarzyna Maciejewska.
(NOVUS)

Rodzice mieli okazję zwiedzić szkołę,
obejrzeć sale lekcyjne, bibliotekę i świetli-

cę szkolną oraz stołówkę, gdzie skosztowali pizzy przygotowanej przez uczniów
i opiekunów kółka kulinarnego.
Wiele atrakcji czekało na dzieci. Zorganizowano bowiem zabawy ruchowe w hali
sportowej czy zajęcia plastyczne, podczas
których maluchy wykonywały wiosenne
ptaszki. Do dyspozycji był także monitor
interaktywny. Przeprowadzono również
ćwiczenia koła teatralnego Tarcza Obronna i przygotowano wystawę pomocy dydaktycznych do nauki fizyki i chemii.
Mali goście bardzo chętnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach. Dla rodziców natomiast była to okazja, by spotkać
się z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem szkolnym, wychowawcami świetlicy oraz pracownicami sekretariatu.
(NOVUS)

Pełniący obowiązki dyrektora SP nr 1
Łukasz Paszek zaprezentował ofertę edukacyjną placówki, wskazał na bogatą bazę
dydaktyczną, opowiedział o różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Z kolei
Bartosz Kosiarski, nauczyciel wychowania fizycznego, omówił funkcjonowanie
klas sportowych, a pedagog Marta Bąk
opowiadała o zajęciach, jakie szkoła oferuje w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

SP NR 7 KROTOSZYN

Szkoła na Parcelkach ma się czym pochwalić
czy ruchowych w sali integracji sensorycznej. Potem nasi goście zwiedzali szkołę,
oglądali pracownie przedmiotowe, gabinety do terapii indywidualnej, rozmawiali z nauczycielami. Przygotowano również
mały catering w postaci kawy i ciastek – dodaje dyrektor Siódemki.
W trakcie „Drzwi otwartych” rodzice
mogli już dopełnić wszelkich formalności
związanych z elektronicznym etapem rekrutacji do szkoły. W sekretariacie został
uruchomiony specjalny punkt, w którym
pracownicy mogą odpowiedzieć na wszelkie pytania odnośnie rekrutacji, udzielić
niezbędnej porady lub pomocy.

OHP

Drugie miejsce
w konkursie wojewódzkim

(NOVUS)

Reprezentujący Hufiec Pracy 15-2
w Krotoszynie Mateusz Jarka zajął
drugie miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Informatycznym OHP. Impreza odbyła się w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Koninie.
W szranki stanęło 22 przedstawicieli jednostek organizacyjnych z całego województwa. Ich pierwszym zadaniem
(zgłoszeniowym) było przygotowanie

pracy konkursowej o dowolnej tematyce
i w dowolnym programie komputerowym. W trakcie konkursu uczestnicy
musieli rozwiązać test wiedzy i wykonać
quiz informatyczny w programie PowerPoint.
Świetnie spisał się Mateusz Jarka,
uczeń klasy IIIb Szkoły Branżowej I stopnia w Kobylinie, który zajął drugie miejsce. Zwyciężyła Katarzyna Szymańska
z ostrzeszowskiego hufca.
(ANKA)

26 lutego w Szkole Podstawowej
nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Henryka Jordana w Krotoszynie zorganizowano „Drzwi otwarte”. Przyszli uczniowie oraz ich rodzice mogli
zwiedzić placówkę, poznać kadrę
nauczycielską oraz zapoznać się
z ofertą edukacyjną.
– Od kilku lat organizujemy „Drzwi
otwarte” – komentuje Zbigniew Kurzawa, dyrektor SP nr 7 w Krotoszynie. – Rodzice wzięli udział w spotkaniu ze mną
w dużej sali gimnastycznej, a dzieci
uczestniczyły w zajęciach plastycznych
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FOT. PSP Krotoszyn

Podwójna kolizja na skrzyżowaniu

21 lutego na trasie Krotoszyn – Sulmierzyce niemal w tym samym czasie doszło do dwóch kolizji z udziałem czterech pojazdów. Na szczęście
nikomu nie poważnego się nie stało.

SMOLICE

Przy budowie przedszkola znaleziono miny
W poniedziałek, 25 lutego, podczas
prac na terenie budowy nowego
przedszkola w Smolicach, obok miejscowej szkoły podstawowej, natrafiono na niewybuchy. Znaleziono trzy
miny z okresu II wojny światowej.
– Były to dwie miny przeciwpiechotne i jedna przeciwpancerna – wyjaśnia
Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej
Policji w Krotoszynie. – Do przybycia
grupy rozminowania z jednostki wojskowej z Głogowa teren zabezpieczali policjanci.

Zaplanowane na następny dzień zajęcia szkolne, do momentu zakończenia
działań saperów, odbywały się w pobliskiej świetlicy wiejskiej, natomiast przedszkolaki z grupy zerowej na ten czas przeniosły się do przedszkola w parku.
Odkryte miny pochodzą prawdopodobnie ze stycznia 1945 roku. Wtedy
w okolicach Smolic były rozlokowane niemieckie oddziały pancerne, na które nacierały wojska radzieckie od strony Jutrosina. Sowieci zniszczyli pięć czołgów niemieckich w Smolicach, m. in. niedaleko
budynku szkoły.
(NOVUS)

Na miejsce skierowano po dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie i OSP Sulmierzyce oraz jeden z OSP Chwaliszew. Na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej nr 444 z drogą powiatową doszło do zdarzenia z udziałem
trzech pojazdów osobowych oraz samochodu dostawczego. W kolizjach brały
udział cztery osoby.
Po zabezpieczeniu terenu działań
strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie skarżącej się na złe samopoczucie, a w rozbitych pojazdach
odłączyli akumulatory i zabezpieczyli wycieki płynów eksploatacyjnych. Na miejsce dotarł także zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarz po przebadaniu wszystkich osób biorących udział

w zdarzeniu zdecydował o pozostawieniu
ich na miejscu.
– Kierujący samochodem marki Daewoo mieszkaniec Sulmierzyc nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i nie dostosował prędkości
do warunków panujących na drodze.
Chcąc uniknąć uderzenia w auto, które
zatrzymało się na skrzyżowaniu, zjechał
na prawą stronę drogi i uderzył w stojący
tam pojazd marki Peugeot Boxer. W tym
samym miejscu doszło do drugiej kolizji.
Również mieszkaniec Sulmierzyc, kierujący samochodem marki Audi, nie dostosował prędkości do warunków na drodze,
w wyniku czego uderzył w volkswagena
golfa, który stanął na skrzyżowaniu, by
skręcić w lewo. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawców obu kolizji
ukarano mandatami karnymi w wysokości 250 złotych – informuje Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

Finanse
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36 medali na mistrzostwach
młodzieżowców

W Myślenicach odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Sumo. Bardzo dobrze spisali się reprezentanci UKS Samson Kobylin i TA Rozum Krotoszyn, którzy
łącznie wywalczyli 36 medali.

TENIS STOŁOWY

Walczyli o mistrzostwo Koźmina

W najmłodszej kategorii żeńskiej najlepsza okazała się Marta Marcinek, wyprzedzając Martynę Wasik i Gabrysię
Wasik. W kat. roczników 2006-2008
triumfowała Magdalena Klarzyńska,
przed Amelią Żak i Julitą Klarzyńską.
W kat. 2003-2005 pierwsze miejsce zajęła Jagoda Urbaniak, a za nią uplasowały
się Natalia Juskowiak i Zuzanna Besta.
Zmagania seniorek wygrała Ewa Marcinek, druga była Natalia Szwałek, a trzecia
Hanna Banaszak.
W grupie najmłodszych chłopców trzy
czołowe pozycje zajęli Kacper Szymczak,
Michał Kaniewski i Franciszek Paterek.

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 rozegrano Zamknięte Mistrzostwa Koźmina Wielkopolskiego
w Tenisie Stołowym. W szranki stanęło 55 uczestników. Rywalizacja toczyła się w 11 kategoriach.

W kat. 2006-2008 zwyciężył Maciej Wosiński, który wyprzedził Tobiasza Talarczyka i Mateusza Kaniewskiego. W kat. 20032005 triumfował Jakub Krzyżanowski,
a na kolejnych miejscach uplasowali się Tomasz Staniek i Mateusz Gorzelanny.
W rozgrywkach juniorów bezkonkurencyjny okazał się Marcin Leśniak, który
wyprzedził Miłosza Kosmalskiego i Mar-

cina Kolendę. W grupie seniorów pierwszy był Michał Ulka, drugi Bartosz Żak,
a trzeci Mirosław Proć. W kategorii oldbojów mistrzem został Henryk Kolenda,
a za nim znaleźli się Janusz Maleszka i Sławomir Jarosz. Najlepszym weteranem był
Bogdan Bączkiewicz, a druga lokata przypadła Markowi Tomaszkiewiczowi.
(GRZELO)

Dorobek podopiecznych trenera Mirosława Flaka to 19 krążków. Na najwyższym stopniu podium stanęli Patrycja
Dubicka (U'21 – 60 kg), Paweł Sikora
(U'21 – 60 kg), Monika Sowa (U'21 – 70
kg), Marta Wielebińska (U'21 – 80 kg)
i Sebastian Alcer (U'23 – 115 kg).
Srebrne medale zdobyli P. Dubicka
(U'23 – 60 kg), Mateusz Pieszak
(U'21 – 60 kg), Piotr Sikora (U'23 – 70
kg),M. Sowa (U'23 – 73 kg), Kinga Sroczan
(U'23 – 80 kg) oraz S. Alcer (U'23 – open).
Brąz zgarnęli Julia Jankowiak (U'21 oraz
U'23 – 55 kg), Wiktoria Przewoźna
(U'21 – 60 kg), K. Sroczan (U'21 – 75 kg),
Michał Grzempowski (U'23 – 77 kg), Jacek Maćkowiak (U'21 – 85 kg), Weronika
Szafraniak (U'23 – 95 kg) i Mikołaj Małecki (U'23 – open).
Zaledwie dwa medale mniej przywieźli z Myślenic przedstawiciele Towa-

rzystwa Atletycznego Rozum Krotoszyn.
Złoto wywalczyli Aleksandra Rozum
(U'23 – 65 kg), Zuzanna Krystek
(U'23 – +95 kg) i Michał Fabianowski
(U'21 – +115 kg).
Na drugim stopniu podium stawali
A. Rozum (U'21 – 65 kg), Mikołaj Mrowiński (U'21 – 77 kg), Z. Krystek
(U'21 – +80 kg), Kacper Mikołajczyk
(U'21 – open) i M. Fabianowski
(U'23 – + 115 kg). Brązowe krążki zdobyli Lena Andrzejak (U'21 oraz U'23 – 65
kg), A. Rozum (U'21 – open), Mikołaj
Raźniak (U'21 – 60 kg), Oskar Kmiecik
(U'21 – 77 kg), K. Mikołajczyk (U'21
oraz U'23 – +115 kg), Z. Krystek
(U'23 – open) oraz M. Fabianowski
(U'23 – open).
W klasyfikacji końcowej kategorii
żeńskiej U'21 oraz U'23 triumfował kobyliński Samson (179 pkt.), wyprzedzając
TA Rozum (97 pkt.). W kat. U'21 mężczyzn najlepsze było TA Rozum (152
pkt.). W U'23 mężczyzn zwyciężyli kobylinianie (135 pkt.), a klub z Krotoszyna
został sklasyfikowany na trzecim miejscu
(107 pkt).
(GRZELO)
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SIATKÓWKA

Miłe złego początki
Na początku lutego okazało się, że
Polski Związek Piłki Siatkowej przyznał drużynie juniorów Astry dziką
kartę i nasz team mógł zagrać
w Ćwierćfinałowym Turnieju o Mistrzostwo Polski w Piłce Siatkowej.
Rozgrywki w Opolu Lubelskim krotoszynianie rozpoczęli dobrze, ale potem zaczęły się kłopoty.
W grupie Astra najpierw pokonała 3: 2 MKS Ikar Legnica, wygrywając de-

cydującą partię 17: 15. Kolejnym rywalem byli obrońcy tytułu – EKS Skra Bełchatów. Nasi siatkarze zaczęli ten mecz
znakomicie, wychodząc na prowadzenie 8: 2. Bełchatowianie robili, co mogli,
lecz krotoszynianie wygrali pierwszą partię 25: 21. Potem jednak do głosu doszła
Skra, zwyciężając ostatecznie 3: 1.
Drugie miejsce w grupie dawało
Astrze możliwość walki o podium. Niestety, po drugim meczu jeden z naszych
siatkarzy zgłosił uraz pleców i nie był

zdolny do dalszej gry. Team z Krotoszyna
dysponował zaledwie sześcioosobowym
składem, a warto podkreślić, że nie wynikało to z problemów ekonomicznych.

W efekcie musiał wycofać się z rozgrywek. Tym samym juniorzy Astry sklasyfikowani zostali na czwartym miejscu.
(GRZELO)

PIŁKA RĘCZNA

POD NASZYM PATRONATEM

Triumf koźmińskich szczypiornistów

Zacięta walka o zwycięstwo

Do rywalizacji przystąpiły cztery
drużyny. Najpierw koźminianie ograli
Trzciankę 22: 11, a Strzałkowo pokonało 14: 13 Nietążkowo. W spotkaniu
o trzecie miejsce ten ostatni zespół
uległ 11: 16 Trzciance. W finale koźmińscy szczypiorniści nie dali szans rywalom ze Strzałkowa, zwyciężając 22: 8.
W zwycięskim teamie, trenowanym przez Dariusza Maciejewskiego,
wystąpili Jakub Roszczak, Krystian
Musiał, Marcin Kolenda, Dominik
Pierzchała, Kacper Wierzowiecki, Marcin Leśniak, Jacek Drygas, Eryk Pra-

FOT. Grzegorz Pierzchała

Koźmiński zespół wygrał Finał Mistrzostw Wielkopolski Ludowych Zespołów Sportowych. Turniej rozegrano 26 lutego w hali sportowej w Koźminie Wlkp. W decydującym meczu
gospodarze wygrali 22: 8 ze Strzałkowem.

czyk, Maciej Szymczak, Jakub Szklanny, Dariusz Idkowiak, Jakub Oleszak,
Kacper Patalas, Kacper Mielcarek,
Krzysztof Wawrzyniak, Michał Kołaczkowski, Kacper Stróżyk, Krystian Mikołajczyk, Mateusz Dolata i Miłosz Kosmalski.

Za nami czwarty z sześciu zaplanowa nych turniejów w ra mach
Otwar tych Mi strzostw Powia tu
Krotoszyńskiego w Szachach Szyb-

kich. Tym razem zwycięzcami zostali Zuzanna Zielezińska, Kamil
Grzesiak, Mateusz Antkowiak i Zofia Kalak.

BIEGI

Udany start w Trzemesznie

(GRZELO)

POD NASZYM PATRONATEM

Szostak powiększa przewagę

Od października co dwa tygodnie
w krotoszyńskim klubie Bila rozgrywane są amatorskie turnieje czwartkowe w darta. Po dwunastu imprezach na czele stawki plasuje się Sebastian Szostak.
Pierwsze dwa turnieje należały do rodziny Pawlickich – triumfowali bowiem
Przemysław oraz Paweł. Potem do rywalizacji włączył się triumfator ubiegłorocznej Superligi Darta, Sebastian Szostak,
który od tego czasu wygrał aż sześć turnie-

jów. W pozostałych pierwsze miejsca zajmowali Jacek Cieślak (IV turniej), Włodzimierz Skalski (VI), Mateusz Wojtaszek
(IX) i Marcin Kmieciak (XI).
Zdecydowanym liderem jest S. Szostak (86 pkt.), a za nim plasują się Przemysław Pawlicki (64 pkt.), M. Wojtaszek (63
pkt.), M. Kmieciak (58 pkt.), J. Cieślak
(57 pkt.) oraz Adrian Jasiński (56 pkt.).
Warto nadmienić, że w tym roku puchary dla zwycięzców ufundował Przemysław Pawlicki.
(GRZELO)

Na początku lutego zawodnicy KS
Krotosz startem w XVII Zimowym
Biegu Trzech Jezior w Trzemesznie
rozpoczęli tegoroczny sezon. Na dystansie 15 km świetnie spisali się
Sergiusz Sójka i Justyna Olejniczak,
którzy byli najlepsi w swoich kategoriach wiekowych.
Jak co roku zawody odbyły się na malowniczym terenie Nadleśnictwa Gołąb-

ki. W lesie w Gołąbkach umiejscowione
były start i meta. Mimo zimowej aury trasa była doskonale przygotowana.
KS Krotosz reprezentowała spora grupa osób. Najlepiej powiodło się Arturowi
Markowi, który uzyskał czas 59: 43, zajmując 39. miejsce w klasyfikacji generalnej. Z kolei drugi w sportowym plebiscycie, organizowanym przez naszą redakcję,
Karol Olejniczak z wynikiem 1: 00: 47
uplasował się na 49. pozycji.

W starszej kategorii dziewcząt najlepsza była Zuzanna Zielezińska, która wyprzedziła Wiktorię Łukowiak i Natalię
Grzonę. Ta ostatnia zawodniczka prowadzi w klasyfikacji generalnej (15,5 pkt.)
z przewagą 3,5 i 3 oczek nad najgroźniejszymi rywalkami.
W gronie chłopców triumfował Kamil Grzesiak, który znajduje się na czele
stawki, a za nim plasują się Kacper Ugorek i Dawid Gustowski.
W młodszej grupie wiekowej po raz
trzeci zwyciężył Mateusz Antkowiak.
Za liderem znajdują się Adam Jarczyński
i Konrad Zybała. Wśród dziewcząt najlepsza była Zofia Kalak, która do prowadzącej Katarzyny Kaczmarek traci już tylko 0,5 pkt. Trzecia, ze stratą punktu do liderki, jest Paulina Antkowiak.
(GRZELO)

Świetnie spisali się młodzi biegacze.
Sergiusz Sójka (1: 01: 39) był 61. w open
oraz najlepszy w grupie M16. Zaledwie 25 sekund później na mecie zameldował się Kamil Konieczny (63. miejsce).
Czwarta wśród kobiet oraz pierwsza
w kategorii K20 była natomiast Justyna
Olejniczak (1: 02: 59).
Na pochwały zasługuje też doświadczony Czesław Sienkiewicz (1: 06: 21),
który stanął na trzecim stopniu podium
w kat. M60. W rywalizacji drużynowej
KS Krotosz zajął szóstą lokatę.
W Trzemesznie startowali także Karol Mroczkowski (157. miejsce – 1: 09: 03), Tomasz Knapik (165.
miejsce – 1: 09: 34), Maciej Sobkowiak
(196. miejsce – 1: 11: 03), Paweł Błażutycz (197. miejsce – 1: 11: 04), Jacek Ratajski (236. miejsce – 1: 12: 26), Wojciech Drozd (270. miejsce – 1: 13: 39),
Monika Sobkowiak (288. miejsce – 1: 14: 28), Krzysztof Kasprzak
(308. miejsce – 1: 15: 25), Arkadiusz Karolczak (444. miejsce – 1: 22: 22), Jan Jaruzel (462. miejsce – 1: 23: 07), Bogdan
Parysek (530. miejsce – 1: 27: 51), Piotr
Tyczyński (531. miejsce – 1: 27: 52), Joanna
Olejniczak
(544.
miejsce – 1: 28: 57) i Valery Maćkowiak (635.
miejsce – 2: 00: 20).
(GRZELO)
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Piast nie sprostał Jarocie
W ćwierćfinale Okręgowego Pucharu
Polski Piast Kobylin przegrał na własnym boisku z Jarotą Jarocin 0: 1. Gola na wagę awansu gości zdobył
w 21. minucie Miłosz Kowalski.

WTOREK, 5 marca 2019

Piast Kobylin – Jarota Jarocin
0:1 (0:1)

Mariusz Walkowiak

BRAMKA: 0:1 – Miłosz Kowalski (21’)
PIAST: B. Wosiek – Kubiak, Kokot, S.
Wosiek, Ratajczak – Kamiński,
Szymanowski, Snela, Wciórka,
Smektała - Wachowiak (60’ Kowalski)

Chiropraktyka metodą Pierce'a to
zaawansowana terapia, prowadzona
na specjalnej kozetce z zapadniami,
która pozwala na wyjątkowo dokładne
i bezpieczne działanie, nawet w przypadku skomplikowanych problemów
odcinka szyjnego kręgosłupa i zrotowanej miednicy. Efektem jest przywrócenie prawidłowej ruchomości
kręgów, pracy układu ner wowego,
funkcji fizjologicznych oraz wyrównanie miednicy.

kę na piąty metr do Miłosza Kowalskiego,
który zmusił kobylińskiego bramkarza
do kapitulacji.
Po zmianie stron miejscowi mieli kilka
okazji do wyrównania. Sytuacji sam
na sam z pochodzącym z Krotoszyna Sebastianem Kmiecikiem nie wykorzystał Patryk Kamiński. Potem po potężnym uderzeniu Jakuba Szymanowskiego bramkarz
Jaroty sparował piłkę na słupek. Z kolei
w końcówce meczu po strzale J. Smektały
futbolówka o milimetry minęła bramkę.
Goście także razili nieskutecznością
i wynik już się nie zmienił. W półfinale
Okręgowego Pucharu Polski zagra drużyna z Jarocina.

W przerwie zimowej w obozie Piasta
doszło do kilku zmian. Przede wszystkim
drużynę objął nowy trener – Jarosław Plota. Do bramki wskoczył Bartłomiej Wosiek, na środek obrony powędrował Tomasz Kokot, a linię pomocy zasilili Jakub
Smektała oraz Patryk Wciórka.
Piast od pierwszych minut szukał
swoich szans w kontrach przeciwko wyżej
notowanemu rywalowi. Przyjezdni mieli
przewagę optyczną, ale w pierwszej odsłonie stworzyli sobie tylko jedną dogodną sytuację. Niestety dla gospodarzy – okazji tej
nie zmarnowali. W 21. minucie spotkania
lewym skrzydłem pomknął Mateusz Dunaj i będąc już w polu karnym, wycofał pił-

(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

KITESURFING

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Rozgrywki żaków i dziewcząt

Julia dwa razy na podium

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

W Koźminie Wielkopolskim rozegrano Turniej Halowej Piłki Nożnej w kategoriach żaków i seniorek. Rozgrywki chłopców wygrali Czarni Dobrzyca,
a w żeńskiej rywalizacji triumfował
Crazy Team Krośnice.
Ekipa Czarnych Dobrzyca wyprzedziła Akademię Piłkarską Reissa Gostyń,
GOS I Koźmin Wlkp., Zjednoczonych Pudliszki, Wisłę Borek Wlkp., GOS III,
GOS IV i GOS II. Za najlepszego zawodnika turnieju uznano Dominika Piotrowskiego ze zwycięskiej drużyny, a na najlepszego bramkarza wybrano Franciszka Boruszewskiego (APR Gostyń). Królem
strzelców, z siedmioma trafieniami, został
Kamil Krawiec (APR Gostyń). Wyróżniono także najlepszych graczy poszczególnych zespołów – Antoniego Krupnika
(Czarni), Igora Gretchena (APR), Kacpra

Metoda Pierce'a wyróżnia się
bezpieczeństwem
ze
względu
na wykorzystanie
specyficznej techniki nastawienia – bez rotacji
głowy. Diagnoza
opiera się na wnikliwej analizie zdjęć
RTG, badaniu neurologicznym mięśni
i czucia skórnego, badaniu palpacyjnym
całego kręgosłupa i miednicy oraz szczegółowym wywiadzie i historii choroby.

Jankowskiego (Zjednoczeni), Szymona
Matelskiego (Wisła), Jakuba Przykłotę
(GOS I), Wojciecha Szymczaka (GOS II),
Wojciecha Marcisza (GOS III) i Lenę
Grzesiak (GOS IV).
W turnieju dziewcząt bezkonkurencyjny okazał się Crazy Team Krośnice, wyprzedzając GOS II Koźmin Wlkp. oraz

GOS I. Wyróżnienia przyznano Amelii
Nacewicz (Crazy Team), Natalii Juskowiak (GOS I), Ewelinie Czajce (GOS II),
Marcie Wypych (tytuł MVP, Crazy Team),
Kornelii Funt (najlepsza bramkarka, Crazy
Team). Królową strzelców, z trzema golami, została Marcelina Szewczyk (GOS I).
(GRZELO)

Po styczniowych treningach w Egipcie Julia Damasiewicz rozpoczęła sezon startowy. Mieszkanka Koźmina
Wlkp. zaprezentowała się na otwierającym cykl zawodów Emirates Kiteboarding Association – Abu Dhabi
Kitesurfing Open 2019.
Przypomnijmy, że Julia Damasiewicz została włączona w skład reprezentacji Polski na rok 2019. Na zawo-

dach w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich koźminianka dwukrotnie
uplasowała się na podium. W rywalizacji open kobiet zajęła trzecie miejsce, a w zmaganiach juniorek była
druga.
Młoda zawodniczka ma przed sobą
kolejne treningi w Egipcie. W maju natomiast startować będzie na mistrzostwach świata we włoskim Campione.
(GRZELO)

