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Naliczanie nadgodzin było niezgodne z prawem
Na niedawnej konferencji prasowej
w biurze Prawa i Sprawiedliwości,
z udziałem senatora Łukasza Mikołajczyka oraz radnej Sławomiry Kalak, mówiono o wyroku, jaki zapadł
w sprawie sposobu naliczania nadgodzin nauczycielom szkół, których
organem prowadzącym jest gmina
Krotoszyn.
– Cieszę się niezmiernie z takiego
wyroku sądu – stwierdził senator Mikołajczyk. – To pierwszy duży krok naprzód, aby pomóc nauczycielom, którzy
przez wiele lat byli oszukiwani w Krotoszynie. W ubiegłym roku zgłosili się
do mnie w sprawie niewypłacania należnych nadgodzin. Zdziwiło mnie, że
w Krotoszynie nie płaci się za ważne dni
w życiu szkoły jak rozpoczęcie roku szkolnego, egzaminy, rekolekcje, dzień nauczyciela. Stwierdziłem, że jest to niesłuszne
działanie, dlatego zgłosiliśmy sprawę
do sądu.
11 czerwca w Wydziale Pracy Sądu
Okręgowego w Kaliszu miało miejsce ustne ogłoszenie wyroków w czterech pozwach zbiorowych, w których nauczyciele krotoszyńskich szkół (SP nr 1, 5, 7 i 8)

pozwali swoje placówki o wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
Przedmiotem sporu w sprawie było nieuprawnione, zdaniem nauczycieli, stosowanie przez burmistrza Krotoszyna progresywnego sposobu rozliczeń godzin ponadwymiarowych.

– Burmistrz, odmiennie niż np. starosta krotoszyński czy prezydent Ostrowa
Wlkp., nakazał dyrektorom krotoszyńskich szkół stosowanie progresywnego sposobu rozliczeń, faktycznie uniemożliwiającego nauczycielowi uzyskanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w ty-

godniach, w których wypadał przynajmniej jeden dzień wolny od pracy. A godziny te, w dni pracujące, nauczyciel wypracowywał. Dochodziło zatem do sytuacji,
w której nauczyciel nie uzyskiwał wynagrodzenia za rzeczywiście wykonaną pracę. Podobnie też było w tzw. dni szczegól-

ne, jak np. w czasie egzaminów szkolnych,
kiedy nauczyciel wykonywał pracę lub
oczekiwał na polecenia pracodawcy przez
większą liczbę godzin niż jego pensum
podstawowe, a i tak nie dostawał za te dodatkowe godziny pracy należnego wynagrodzenia – tłumaczyła Sławomira Kalak.
Sąd Okręgowy w Kaliszu, w składzie
trzech sędziów, uznał, że system rozliczeń
stosowany przez burmistrza Krotoszyna
jest niezgodny z prawem. Kwestię zapłaty
na rzecz autorów czterech pozwów zbiorowych pozostawił do rozpoznania w postępowaniu indywidualnym. – Tutaj już
wszystko zależy od burmistrza Krotoszyna. Jeśli zdecyduje się zawrzeć z nauczycielami ugodę, wówczas dostaną oni swoje
zaległe wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe bez konieczności wszczynania kolejnych spraw – uzupełniła radna.
S. Kalak powiedziała, że jeśli szkoły
zaskarżą każdy z tych wyroków wstępnych i przegrają w kolejnych instancjach,
to budżet gminy będzie musiał wyłożyć
od 50 do 70 tysięcy złotych za każdą instancję. Inną kwestią jest wysokość niewypłaconego należnego wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe.
dokończenie na stronie 3
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KOŹMIN WLKP.

Absolutorium
udzielone jednogłośnie
POLITYKA

Mobilizacja przed wyborami
Przed kilkoma dniami w świetlicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie odbyło się spotkanie z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości – posłanką Joanną Lichocką
oraz senatorem Łukaszem Mikołajczykiem. Politycy podsumowali cztery lata rządów PiS-u i rozmawiali
o zbliżających się wyborach.
– Chcielibyśmy podziękować wszystkim wyborcom, którzy poszli zagłosować
w wyborach europarlamentarnych.
Ale – jak to powiedział nasz prezes, Jarosław Kaczyński – to ciągle za mało – mówili parlamentarzyści, podkreślając, że
wielką siłą Prawa i Sprawiedliwości oraz
źródłem sukcesów jest dotrzymywanie
obietnic i słuchanie obywateli.
– Staramy się jak najczęściej spotykać
z mieszkańcami naszego okręgu, żeby wy-

18 czerwca na sesji Rady Miejskiej
w Koźminie Wlkp. radni debatowali
nad raportem o stanie gminy. Burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu
udzielono wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu
w roku 2018.
słuchać, z jakimi problemami się borykają.
Nie robimy tego tylko na okoliczność
kampanii wyborczej. Jesteśmy cały czas
obecni i aktywni – oznajmił senator Mikołajczyk. Przypomniano, co w minionych
latach udało się rządzącej partii zrealizować – programy 500+ i Mieszkanie+,
trzynasta emerytura, wyprawka szkolna.
Politycy stwierdzili, że obecne ugrupowania opozycyjne nie mają żadnej alternatywnej propozycji reform, nad którymi można by merytorycznie dyskutować. – Polskie Stronnictwo Ludowe podniosło kwestię zniesienia opodatkowania
emerytur. Jest to rozwiązanie niesprawiedliwe, ponieważ najwięcej zyskaliby tylko
najbogatsi Polacy, a ci najbiedniejsi najmniej. Bardziej sprawiedliwe są takie rozwiązania jak 13. emerytura – zaznaczyła
J. Lichocka. Przyznała jednocześnie, że
nie wszystko udało się zrealizować i że
członkowie PiS-u są świadomi popełnianych błędów.
Będący na spotkaniu mieszkańcy
przypomnieli, że również radni z PiS-

-u w Krotoszynie na początku kadencji
zagłosowali za podwyższeniem swoich
diet. – Ubolewamy nad tym – odniósł się
do tego senator. – Na spotkaniu z radnymi dobitnie przedstawiłem swoją opinię
w tej kwestii. Mój asystent, Jarosław Kubiak, już za całą tę sytuację przeprosił
i część diety zostanie przeznaczona na cele charytatywne. W pierwotnym projekcie podwyżka miała dotyczyć tylko sołtysów oraz przewodniczących rad osiedli – wyjaśnił Ł. Mikołajczyk.
– Znam również sytuacje z innych samorządów. Kiedy została przyjęta ustawa
obniżająca pensje prezydentów i burmistrzów miast, radni PiS-u zagłosowali
za wprowadzaniem dodatków dla włodarzy, żeby wyrównać obniżkę. Nie wszyscy
jesteśmy aniołami. Ale mimo wszystko
musimy się zmobilizować przed jesiennymi wyborami, ponieważ tylko Prawo
i Sprawiedliwość jest gwarantem dbania
o interesy Polski i Polaków – spuentowała
posłanka Lichocka.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Jeśli chodzi o raport na temat stanu
gminy, to radni dopytywali burmistrza m.
in. o skalę zadłużeń podatkowych mieszkańców, rozbudowę obiektu przy ulicy
Floriańskiej 21, rewitalizację rynku czy
wywóz odpadów komunalnych. Zwrócono także uwagę na brak świadomości
mieszkańców w kwestii segregacji śmieci.
– Zadłużenie podatkowe wynosi
około 600 tysięcy złotych – wyjaśniał
burmistrz Bratborski. – W ubiegłym roku oscylowało ono wokół miliona złotych, więc udało nam się zmniejszyć zadłużenie o 400 tys. zł. Jest progres
w tym temacie. W budynku przy ulicy
Floriańskiej siedzibę mają spółka Koźmińskie Usługi Komunalne oraz Gminny Ośrodek Sportu. Przyjęliśmy w raporcie kwotę zero przy tej inwestycji, ponieważ wiemy, jak długo trwa stworzenie
niezbędnej dokumentacji. Jest tam również potrzebny audyt energetyczny. Realizacja inwestycji zaplanowana jest
na przyszły rok, możliwe jest pozyskanie

dofinansowania z programu Jessica.
W kwestii rewitalizacji rynku opracowane są pewne warianty, które pod koniec
czerwca będą przedstawiane. Wielokrotnie też powtarzałem, że bez obwodnicy
będzie to bardzo trudne do zrealizowania – stwierdził M. Bratborski.
W sprawie wywozu odpadów komunalnych włodarz nie był zbyt optymistyczny. – To, z czym mamy problem, to
rosnące ceny odbioru śmieci niesegregowanych. Nie jest to widzimisię radnych
czy burmistrza. Inaczej gmina musiałaby
do tego dopłacać. Pojawiają się również
głosy od odbiorcy śmieci, że już nawet
obecne ceny nie wystarczają na pełny odbiór odpadów. Tak samo jest w kwestii
cen ścieków i wody, które rosną w postępie geometrycznym. I tu również musimy
na rzecz skarbu państwa uiścić opłaty – tłumaczył burmistrz.
Dochody budżetu miasta i gminy
w 2018 roku wyniosły 54 108 320 zł,
a wydatki ukształtowały się na poziomie 58 775 115 zł. Deficyt budżetowy
wyniósł 4 446 795 zł.
Radni jednogłośnie zdecydowali
o przyjęciu raportu o stanie gminy Koźmin Wlkp. i sprawozdania z wykonania
budżetu oraz udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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PLEBISCYT

Naliczanie nadgodzin
było niezgodne z prawem
dokończenie ze strony 1

Wytoczenie tych spraw przez wszystkich nauczycieli, którzy pozwali swoje
szkoły, będzie kosztować budżet gminy – wedle szacunków – ponad 100 tysięcy złotych.
Zarówno senator, jak i radna skrytykowali postawę burmistrza wobec pracowników oświaty w trakcie niedawnych
protestów oraz w sprawie nadgodzin. – Do tego, że interpretacje prawa,
dokonywane przez krotoszyński ratusz,
często mijają się z prawdą, zdążyłam się
już przyzwyczaić – mówiła S. Kalak. – Nie mogę jednak przyzwyczaić się
do pustych frazesów. W trakcie protestów
nauczycieli burmistrz zapewniał, że analizuje sytuację prawną, by im pomóc.
Do dziś nie znamy ani wyników tej tajemnej analizy, ani też nauczyciele nie doczekali się żadnej pomocy. Podobnie ze sprawą wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Przypomnę państwu, że w momencie, w którym nauczyciele zdecydowali się na wszczęcie postępowania, burmistrz grzmiał, że jest to sprawa polityczna, która zmierza do skłócenia środowiska oświatowego. Straszył wręcz nauczycieli, że jeżeli będą domagali się swoich
praw i wynagrodzeń, wówczas gmina
Krotoszyn nie będzie mogła sfinansować
zaplanowanych inwestycji. Swoją drogą,
roszczenia tych czterech grup nauczycieli, które pozwały szkoły, są warte niemal
tyle co nasza nowa wieża widokowa.
Z moich informacji wynika też, że dyrektorzy szkół dostali polecenie odwiedzenia
podległych im nauczycieli od występowania do sądu i wywiązali się z niego dosyć
skutecznie, bowiem pozwano tylko cztery szkoły – stwierdziła radna.
Urząd Miejski w Krotoszynie już
w dzień ogłoszenia wyroku opublikował
oświadczenie. – W dniu dzisiejszym w Są-

dzie Okręgowym w Kaliszu ogłoszono 4
orzeczenia w głośnych sprawach dotyczących tzw. „wypłat za godziny ponadwymiarowe”. Orzeczenia przyznały co do zasady rację powodom (nauczycielom).
O ewentualnych działaniach odwoławczych (wniesieniu apelacji) strona pozwana (pracodawca) zdecyduje po zapoznaniu się z argumentami pisemnych uzasadnień wyroków. Burmistrz Krotoszyna pragnie jednak zapewnić wszystkich nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę
Krotoszyn, którzy nie wdali się w spór
zbiorowy z pracodawcą, że ich sytuacja
w żadnym razie nie będzie gorsza niż sytuacja osób występujących z pozwami zbiorowymi. Burmistrz Krotoszyna zapewnia,
że otrzymają oni wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyliczone zgodnie
z zasadami, które wynikać będą z prawomocnych wyroków sądu wraz z należnościami ubocznymi – czytamy w treści
oświadczenia, z którego – zdaniem radnej
i senatora – nie wynika jasno, jakie zamiary ma włodarz Krotoszyna.
– Najpierw mamy deklarację niepodejmowania decyzji do momentu uzy-

skania pisemnego uzasadnienia wyroku,
później deklarację zapłaty na rzecz
wszystkich, nawet tych, którzy nie pozwali swoich szkół. Podległe burmistrzowi ZOPO już w toku procesów przygotowało wyliczenie godzin ponadwymiarowych do wypłaty, dzięki czemu burmistrz jest tak naprawdę gotów dokonać
tego od razu. Dlaczego zatem tego nie robi, chociaż znowu deklaruje współdziałanie? Otóż dlatego, że burmistrz potrafi
tylko mamić i obiecywać, a nie potrafi
podjąć konkretnej decyzji w sprawie swoich obywateli – oznajmiła S. Kalak.
O komentarz w sprawie poprosiliśmy także przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Oczywiście cieszymy się z wyroku Sądu Okręgowego
w Ostrowie Wlkp. Czekamy teraz na jego
pisemne uzasadnienie i na to, jakie kroki
podejmie burmistrz Krotoszyna. Opublikowane niedawno oświadczenie na stronie internetowej miasta jest niejednoznaczne i trudno dociec, co z niego naprawdę wynika – skomentował Bartosz
Kosiarski, przewodniczący krotoszyńskiego oddziału ZNP.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Kto najlepszym dzielnicowym?
Komenda Powiatowa Policji po raz
kolejny organizuje Plebiscyt „Najlepszy dzielnicowy powiatu krotoszyńskiego”. Zachęcamy do udziału w tej
zabawie.
Zazwyczaj nie bierze udziału w spektakularnych akcjach policjantów kryminalnych czy ruchu drogowego, ale wykonuje codzienną, żmudną pracę, której
efektem ma być wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców danego rejonu. Powinien doskonale znać swoją
dzielnicę, jej mieszkańców i ich problemy.
Często jest pierwszą osobą, do której zgłaszają się jego „podopieczni” ze swoimi
problemami.
DZIELNICOWY, bo o nim mowa – jest nazywany „policjantem pierwszego kontaktu”. Czy znasz dzielnicowego? Czy masz do niego zaufanie? Czy
uważasz, że jest przyjazny i pomocny? Jeżeli pomógł Ci w rozwiązaniu Twojego
problemu, poradził, pokierował do osób,
które mogły udzielić Ci specjalistycznej
pomocy – zagłosuj!
Praca dzielnicowego ma szczególny
charakter. Dzielnicowy w ramach swych
obowiązków dba nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale utrzymując z nimi
stały kontakt, niejednokrotnie pomaga
w rozwiązywaniu codziennych problemów. Zwiększenie poczucia bezpieczeń-

stwa społecznego, ograniczenie przestępczości i zjawisk patologii społecznej, budowa wzajemnego zaufania i więzi społecznych w ramach danej społeczności – to
oczekiwania związane z jego pracą.
Aby podkreślić wyjątkowość służby
pełnionej przez dzielnicowych oraz
umożliwić mieszkańcom powiatu krotoszyńskiego ocenę poszczególnych dzielnicowych, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz Komenda Powiatowa Policji
w Krotoszynie organizują Plebiscyt „Najlepszy dzielnicowy powiatu krotoszyńskiego 2019”. W tym przedsięwzięciu
chodzi przede wszystkim o wyłonienie
dzielnicowego, który swoją ofiarną pracą
oraz przyjaznym podejściem do mieszkańców przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku policji oraz zaufania do tej służby.
Żeby zagłosować na najlepszego
dzielnicowego, wystarczy wypełnić kupon, który zamieszczamy obok, i dostarczyć do redakcji gazety, Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie lub komisariatów/posterunków.
OPRAC. (ANKA)

Sylwetki wszystkich dzielnicowych
znajdziesz na stronie:
www.krotoszyn.policja.gov.pl

INWESTYCJE

Grzybek w Starym Kobylinie
Zakończyła się budowa grzybka
w Starym Kobylinie. 13 czerwca
miał miejsce odbiór inwestycji.
Tym samym w centralnej części tej
miejscowości powstał obiekt, w którym
można zorganizować imprezy do 50
osób. W środku są sanitariaty przystosowane do osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi 87,75 m2. Wokół grzybka można zaparkować na utwardzonym terenie, gdzie
wytyczono miejsca parkingowe.

FOT. www.kobylin.pl
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WYPADEK

Będziemy o Nim pamiętać...
W piątek, 21 czerwca, na drodze
krajowej nr 15 w miejscowości
Dziadkowo (powiat milicki) doszło
do tragicznego wypadku. Na skutek poniesionych obrażeń następnego dnia zmarł znany i szanowany proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie – Dariusz Kowalek. W zdarzeniu uczest ni czy ło osiem osób.
Dwójka małych dzieci walczy o życie w szpitalu.

STANIEW

FOT. PSP Krotoszyn

Audi uderzyło w drzewo

Do kolejnego wypadku drogowego
doszło 16 czerwca w miejscowości
Staniew (gmina Koźmin Wlkp.). Samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. Poszkodowany kierowca
został przewieziony do szpitala.

Na akcję skierowano dwa zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie i jeden z koźmińskiej OSP.
Samochód osobowy marki Audi A4 uderzył w drzewo, po czym wpadł do przydrożnego rowu. W momencie przybycia

strażaków jedyny uczestnik zdarzenia
znajdował się pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego w karetce pogotowia, a ruch drogowy zabezpieczyli funkcjonariusze policji.
Stra ża cy odłą czy li aku mu la tor
w uszkodzonym pojeździe. Kierownik ZRM podjął decyzję o hospitalizacji poszkodowanego. Po czynnościach
dochodzeniowych policji pomoc drogowa za bra ła roz bi ty sa mo chód,
a strażacy usunęli pozostałości po wypadku.
– Policjanci na miejscu ustalili, że 28letni mieszkaniec naszego powiatu, kierując pojazdem marki Audi A4, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad autem. Po pokonaniu zakrętu samochód
zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi komisariat policji w Koźminie Wlkp. – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

Przyczyny tego wypadku wciąż bada policja. Według wstępnych ustaleń
samochód marki Toyota, którym podróżował ksiądz wraz z rodziną, wyjeżdżał z łuku w kierunku Milicza,
a samochód marki Opel Omega jechał
od strony Milicza na prostym odcinku
drogi. Doszło do czołowego zderzenia.
Do akcji ratunkowej zaangażowane zostały zastępy z PSP Milicz, OSP
Cieszków, OSP Brzezina, pięć Zespołów Ratownictwa Medycznego, dwie
jednostki Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz policja. Po przybyciu
pierwszych służb ra tow ni czych
na miejscu zastano dwa rozbite pojazdy i rannych uczestników zdarzenia.
Ratownicy stwierdzili brak funkcji życiowych u dwójki dzieci. Natychmiast
przystąpiono do resuscytacji. Jednocześnie udzielano pomocy reszcie poszkodowanych. Po kilkunastu minutach udało się przywrócić akcję serca
u dzieci, które niezwłocznie zostały
prze transpor towa ne śmi głowca mi
do szpitali. Pozostałych poszkodowanych zabrały karetki. W sumie rannych zostało osiem osób. Bez szwanku
wyszedł z wypadku roczny chłopiec,
którego przekazano rodzinie. Na czas
akcji ratunkowej droga była zablokowana i wprowadzono objazd przez lokalne miejscowości.
Ksiądz Dariusz Kowalek w stanie
krytycznym został przetranspor towany do szpitala w Ostrowie Wlkp. Mi-

mo przeprowadzenia dwóch operacji
w sobotę w godzinach popołudniowych proboszcz krotoszyńskiej parafii
zmarł. – Dziś w godzinie miłosierdzia,
w Oktawie Bożego Ciała, w Dzień Najświęt szej Ma rii Pan ny, w pierwszy
dzień misji parafialnych odszedł do Pana nasz kochany proboszcz, ksiądz kano nik Da riusz Kowa lek. Pro si my
o modlitwę – ogłosiła na swoim profilu facebookowym Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie.
Tego dnia odprawiona została również Msza święta, na której tłumy parafian modliły się w intencji tragicznie
zmar łe go pro bosz cza. Od da li mu
cześć i szacunek za to, jakim był człowiekiem – skromnym, uczynnym, zawsze uśmiechniętym i głęboko oddanym swojej posłudze duszpasterskiej.
W chwili zamykania niniejszego wydania gazety data pogrzebu duchownego
nie była jeszcze znana.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Sygnale
NA DRODZE

FOT. PSP Krotoszyn

Nie udzieliła pierwszeństwa

15 czerwca w Rozdrażewie doszło
do wypadku drogowego dwóch pojazdów osobowych. Poszkodowana
została jedna osoba.
Do działań zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie oraz jeden z OSP Rozdrażew. Kierujący samodzielnie opuścili
uszkodzone samochody. Droga powiatowa została całkowicie zablokowana.
Strażacy przystąpili do udzielania
uczestnikom zdarzenia kwalifikowanej
pierwszej pomocy, a potem przekazano
ich pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Po wykonaniu badań lekarz

zdecydował o przewiezieniu jednej osoby
do szpitala.
– Kierująca samochodem marki Seat
Ibiza mieszkanka Koźmina Wlkp., wyjeżdżając z posesji, nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu. W wyniku tego doszło
do zderzenia z pojazdem marki VW Passat, który zjechał na przeciwny pas drogi
i uderzył w przydrożne drzewo. Poszkodowany został hospitalizowany. Na miejscu policjanci dokonali oględzin miejsca
zdarzenia. Postępowanie prowadzi komisariat policji w Koźminie Wlkp. – mówi
Piotr Szczepaniak, oficer prasowy KPP
w Krotoszynie.
(NOVUS)

NA DRODZE

FOT. OSP Zduny

Zabrakło ostrożności

15 czerwca wieczorem w miejscowości Chachalnia (gmina Zduny) doszło do wypadku drogowego. Sprawczyni zdarzenia ukarana została
mandatem.
Jak się okazało, samochód osobowy
marki Ford Focus zjechał poza obręb jezdni na pole uprawne i przewrócił się na bok.
Uszkodzony został również płot przy jednej z posesji. Gdy strażacy dotarli na miejsce, kobieta kierująca pojazdem znajdowała się pod opieką Zespołu Ratownictwa
Medycznego, natomiast pasażer był nadzorowany przez funkcjonariuszy policji.
Ruch drogowy odbywał się wahadłowo.
Strażacy w uszkodzonym samocho-

dzie odłączyli akumulator. Decyzją lekarza
poszkodowaną przetransportowano karetką pogotowia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, natomiast pasażera do szpitala
przewieźli funkcjonariusze policji.
– Około godziny 23.30 kierująca samochodem marki Ford Focus mieszkanka Sulmierzyc nie zachowała należytej
ostrożności, w wyniku czego pojazd
wpadł w poślizg, zjechał na pobocze i dachował. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Kierująca była trzeźwa
i została ukarana mandatem w wysokości 300 złotych – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)
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KOK

Finał Krotoszyńskich Talentów
Po eliminacjach, które miały miejsce miesiąc temu, przyszedł czas
na finał konkursu Krotoszyńskie Talenty. Młodzi artyści ponownie zachwycili widownię i jurorów.
Po kilkuletniej przerwie Krotoszyński Ośrodek Kultury ponownie zorganizował konkurs dla uzdolnionej młodzieży. W eliminacjach wzięło udział ponad 20 grup i solistów, zaś do finału dostała się dziewiątka. Na scenie pojawili się
m. in. wokaliści, tancerze, zespoły i grupa
performatywna.
Grand Prix zdobyła Zuzanna Jarocka. Młoda tancerka swoim występem
oczarowała nie tylko jury, ale i całą publiczność. Nagroda organizatorów powędrowała do grupy performatywnej Kontrapunkt. Dziewczyny mają ogromny talent teatralny, a wokalistka wyróżnia się
cudowną barwą głosu. Nagrodę za osobo-

wość przyznano wokalistce Amelii
Chmurzyńskiej-Junik. Ponadto wyróżnieni zostali Kuba Marcisz (wokalista),
Zuzanna Wiertlewska (wokalistka) i Teatr Tańca Black Widows.
W przerwie na scenie pojawił się aktor poznańskiego Teatru Nowego – Michał Kocurek. Wszyscy obecni mogli wy-

słuchać wspaniałego minirecitalu w jego
wykonaniu.
Impreza została zorganizowana przez
Krotoszyński Ośrodek Kultury, we współpracy ze Stowarzyszeniem Twoja Alternatywa, Saracen PRO, Power Jump i Młodzieżową Radą Miejską.
(LENA)
FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

ROZRYWKA

Integracyjnie w Lutogniewie

W minioną niedzielę w Lutogniewie
odbył się V Integracyjny Festyn Parafialny. Na imprezę przybyły tłumy
mieszkańców wsi oraz okolicznych
miejscowości. Atrakcji nie brakowało.
W loterii fantowej do wygrania było
wiele atrakcyjnych nagród. Główną wygraną był samochód Dancia Sandero. Inne cenne nagrody to m. in. dwa kursy

na prawo jazdy kategorii B, telewizor 50calowy, pralka automatyczna. chłodziarko-zamrażarka, rowery, kamera cyfrowa,
sprzęt AGD, wycieczka na Litwę, huśtawka ogrodowa, voucher o wartości 1000 zł
do wydania w biurze podróży Orlando.
Tradycyjnie nie brakowało stoisk gastronomicznych. Wśród uczestników rozprowadzano „krówki-pocieszki”, a część
środków ze sprzedaży tych cukierków

przeznaczona zostanie na remont miejscowego kościoła. Można było skosztować
potraw przygotowanych przez lokalnych
VIP-ów – burmistrzów Krotoszyna i Koźmina Wlkp., starostę, radnych czy przedstawicieli służb mundurowych.
Na scenie wystąpiły dzieci z Przedszkola w Bożacinie, tancerze z Centrum
Tańca Show Dance oraz zespół Andre,
Kapela Pogwizdani i Duet Karo.
(NOVUS)

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

Był wyjątkowym i niezłomnym człowiekiem
16 czerwca odbyły się uroczystości
na cześć błogosławionego biskupa
Michała Kozala, który od sześciu lat
jest patronem Krotoszyna. W Nowym Folwarku złożono symboliczne
wiązanki kwiatów, a w Kościele pw.
Św. Jana Chrzciciela została odprawiona Msza święta, w której uczestniczył biskup diecezji kaliskiej Stanisław Napierała.
Wiązanki kwiatów złożono w Nowym Folwarku pod pamiątkową tablicą,
umieszczoną na domu, w którym urodził
się błogosławiony Michał Kozal. W uroczystości wzięli udział samorządowcy
i przedstawiciele organizacji politycznych. Przed rozpoczęciem Mszy świętej
w kościele farnym doszło do poświęcenia
sztandaru Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, a uczynił to biskup Stanisław Napierała. Następnie przedstawiciele władz
samorządowych i izby rzemieślniczej dokonali uroczystego wbicia gwoździ
w drzewce sztandaru.
Biskup Michał Kozal urodził się 25
września 1893 roku w małej wiosce niedaleko Krotoszyna – w Nowym Folwarku.
Pochodził z rodziny chłopskiej, był drugim

synem Jana i Marianny Kozalów. Został
ochrzczony w kościele parafialnym w Krotoszynie. W wieku sześciu lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Kobiernie,
a po jej ukończeniu pomyślnie zdał egzaminy i dostał się do krotoszyńskiego gimnazjum (obecnie I LO im. Hugona Kołłątaja),
przekształconego z klasycznego w zreformowane typu frankfurckiego. Szkoła ta należała wówczas do najbardziej zgermanizowanych w Wielkopolsce.
W trakcie dziewięciu lat nauki wyróżnił się pracowitością i sumiennością,
przewyższającą możliwości nastoletniego
chłopca. Działał również w tajnej organizacji
patriotyczno-samokształceniowej – Towarzystwie Tomasza Zana, którego przez pewien czas był nawet preze-

sem. M. Kozal pracował kolejno jako wikariusz w Pobiedziskach, prefekt gimnazjum w Bydgoszczy, ojciec duchowny,
a w końcu rektor Wyższego Seminarium
Duchownego w Gnieźnie. Będąc wikariuszem, odznaczał się gorliwością w prowadzeniu katechizacji, wiele godzin spędzał w konfesjonale, z radością głosił Słowo Boże. Wobec wiernych okazywał
uczynność i wyrozumiałość.
Będąc wykładowcą, szczególną wagę
przykładał do przestrzegania regulaminu
i utrzymywania porządku. Jego maksymą
stały się słowa: „zachowaj porządek, a porządek będzie strzegł ciebie”. 13 sierpnia 1939 roku M. Kozal otrzymał sakrę
biskupią z rąk bpa Karola Radońskiego.
W listopadzie tego samego roku został
aresztowany przez Niemców. 25 kwietnia 1941 trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam wykazał się wyjątkową
nieustępliwością w obliczu tortur,
oszczerstw i poniżeń. Nigdy nie dał się
złamać. Zmarł 26 stycznia 1943 po otrzymaniu śmiertelnej trucizny. 9 czerwca 2013 M. Kozal został ogłoszony patronem miasta i gminy Krotoszyn.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

FESTYN

Sąsiedzka integracja

Mieszkańcy Osiedla nr 9 bawili się
wspólnie na kolejnym festynie. Organizatorzy jak zawsze przygotowali
wiele atrakcji.
Wszystkich gości przywitał burmistrz Franciszek Marszałek, który – zachęcając do integracji – poparł ideę orga-

nizowania takich imprez. Najmłodsi
uczestnicy festynu na pewno nie narzekali na nudę. Przygotowano dla nich wiele
zabaw czy konkursów. Strażnicy miejscy
poprzez zabawę uczyli zasad ruchu drogowego. Nie lada frajdą dla najmłodszych
była też możliwość wejścia do radiowozu
policyjnego.

Młodzi członkowie OSP Kobierno
przygotowali pokaz akcji ratunkowej płonącego budynku. Ich profesjonalizm zaskoczył nawet dorosłych. O to, by zajęć
nie zabrakło, dbało także Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci.
Na terenie festynu pojawiły się stoiska
różnych firm i instytucji. Można było zasięgnąć porady lekarskiej, jak również zbadać ilość tkanki tłuszczowej. Fundacja
DKMS informowała o tym, jak znaleźć się
w rejestrze potencjalnych dawców szpiku
kostnego. Członkowie Rady Osiedla postanowili zarejestrować się jako dawcy,
czym dali przykład innym mieszkańcom.
O oprawę muzyczną zadbał zespół
Akcent. Na uczestników imprezy czekały
też przysmaki w postaci ciasta, grochówki
czy specjałów z grilla. Wszyscy z niecierpliwością czekali na loterię fantową,
w której do wygrania było wiele atrakcyjnych nagród, m. in. kurs na prawo jazdy,
rowery czy telewizor. Ogromny upał nie
przeszkodził w świetnej zabawie.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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BRANŻOWA SZKOŁA W KOBYLINIE

Narkotyki i dopalacze zabijają!

FOT. KPP Krotoszyn

10

W Branżowej Szkole I stopnia w Kobylinie zorganizowano spotkanie
z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Ma to
związek z zainaugurowaną przez
MSWiA kampanią informacyjno-edukacyjną „Narkotyki i dopalacze
zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda
Ciebie na takie patoklimaty”.
Kampania ta realizowana jest w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.
Celem spotkania było omówienie za-

grożeń, z którymi mogą zetknąć się młodzi ludzie w okresie wakacji. Młodzież
obejrzała spot „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Rozmawiano o wpływie substancji psychoaktywnych oraz o konsekwencjach prawnych z tym związanych.
Mówiono o paleniu papierosów i e-papierosów czy spożywaniu alkoholu przez
osoby niepełnoletnie.
Poruszono też temat przemocy rówieśniczej i zachowań będących przejawem demoralizacji, jak również omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa
podczas pobytu nad wodą.
(NOVUS)

Edukacja
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Kultura
KONCERT

Weź nie pytaj, weź się przytul...
16 czerwca w hali widowiskowo-sportowej wystąpił Paweł Domagała – jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. Artysta ma w dorobku wiele ról
teatralnych, serialowych i filmowych. W 2016 roku rozpoczął karierę muzyczną. Na jego koncert w Krotoszynie sprzedana została cała pula
biletów.
Paweł Domagała jako aktor, niezależnie od gatunku filmu, tworzy barwne postacie. Zagrał m. in. Filipa, dojrzewającego do życiowych decyzji mężczyznę w komedii obyczajowej „Siedem
rzeczy, których nie wiecie o facetach”,
Malinowskiego, niezwykłego nauczyciela WF-u w „Planecie singli” czy Lucka
w „Dzień dobry, kocham Cię”. W filmie
o działaczach podziemia, którzy zorganizowali „skok na własne pieniądze”, zagrał Tomka, a w komediach „Wkręceni”
i „Wkręceni 2” pantoflarza o pseudonimie Szyja.
– Paweł ma wielki, samorodny talent
komediowy. Taki aktor zdarza się raz
na wiele lat. To szczęście, że mamy go
w polskim kinie – powiedział reżyser
Piotr Wereśniak. Ostatnio P. Domagała
zagrał w komedii muzycznej „Extermina-

tor. Gotowi na wszystko”, gdzie wciela się
w rolę lidera zespołu metalowego, grającego na festynach.
Jego kariera muzyczna zaczęła się
od zrealizowania marzenia, czyli wydania
płyty. We współpracy z Łukaszem Borowieckim P. Domagała wydał album „Opowiem Ci o mnie”. Sam napisał teksty
i muzykę, zaś o brzmienie i aranżacje zadbał Ł. Borowiecki, który jest również
współautorem muzyki. Nie trzeba było
długo czekać, by album okrył się podwójnym złotem. Single „Jestem tego wart”
i „Gdybyś była” na kanale YouTube mają
już około 14 milionów odtworzeń.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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PIŁKA NOŻNA

Natalia Drożyńska mistrzynią Polski!
Drużyna dziewcząt z Wielkopolski
wywalczyła mistrzostwo kraju. W zespole prowadzonym przez Annę Jankowską grała Natalia Drożyńska
z Akademii Talentów.
Wielkopolska kadra w drodze do finału zremisowała z ekipą pomorskiego
ZPN (0: 0) i pokonała zespoły śląskiego
(4: 1) oraz mazowieckiego (1: 0) ZPN.
Finał rozegrany został 12 czerwca
na obiektach Jarocin Sport. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem,

SIATKÓWKA

Polon w Warszawie

Zespół UKS Polon Krotoszyn wziął
udział w XXIV Międzynarodowym
Turnieju Młodzików o Puchar Przechodni KS Metro Warszawa. Podopieczni Sławomira Chlebowskiego
i Macieja Parczyńskiego zakończyli
zmagania na 15. miejscu.

W pierwszym dniu nasi siatkarze
zmierzyli się z zespołami z Krakowa, Kielc,
Berlina, Wilna oraz z gospodarzami. Udało
się pokonać tylko rywali z Niemiec 25: 19.
Blisko zwycięstwa Polon był także w meczu z Litwinami, ale przeciwnicy w końcówce byli bardziej skoncentrowani i wy-

a w rzutach karnych lepsze były Wielkopolanki, zwyciężając 8: 7. Warto dodać,
iż już rok temu były bliskie mistrzostwa
Polski, ale ostatecznie wtedy zajęły drugie miejsce.
Występująca na co dzień w lidze wojewódzkiej trampkarzy młodszych Akademii Talentów Natalia Drożyńska od kilku lat systematycznie otrzymuje powołania do grona najzdolniejszych dziewcząt
w Wielkopolsce. To przykład, że także
dziewczynki mogą z powodzeniem grać
w piłkę.

W Akademii Talentów Natalia trenuje od początku jej istnienia, a w jej ślady
poszedł również młodszy brat, Michał.
Prawdziwie sportową rodzinę uzupełnia
najstarsza siostra, Weronika, która jako
wolontariuszka pomaga w szkoleniu małych siatkarek. Nie byłoby jednak sukcesu
bez mamy – pani Joanna wozi bowiem
swe dzieci na wszystkie zajęcia, wiedząc,
jak ważne są dla nich ich pasje.
Natalia i Michał są uczniami klas
sportowych krotoszyńskiej Szkoły PodstaOPRAC. (ANKA)
wowej nr 8.

grali 25: 24. Pozostałe zespoły okazały się
zbyt mocne dla krotoszyńskiej drużyny.
Nazajutrz krotoszynianie ulegli
po 1: 2 ekipie z Ostrołęki i SSC Berlin
oraz pokonali w dwóch partiach Jokera
Piłę i ostatecznie zajęli w mocno osadzonym turnieju 15. lokatę. W Polonie wystąpili Wiktor Mackiewicz, Jakub Hylewicz, Krzysztof Szymlet, Tobiasz Florczyk, Paweł Pęcak, Filip Pinkowski, Filip
Pośpiech, Sebastian Ligęza, Michał Szarzyński i Filip Stachowiak.
– Udział w tym turnieju był kolejnym
doświadczeniem chłopców w kategorii
młodzików. Drużyna dalej będzie pracować nad wyeliminowaniem błędów własnych i większą koncentracją w końcówkach setów, nad doskonaleniem techniki
i taktyki gry, aby w następnych turniejach
nie popełniać tych samych błędów. Warto
dodać, że nasi zawodnicy mieli okazję spotkać się z wybitną postacią świata siatkówki, jaką jest Stephane Antiga, a ponadto zobaczyli zabytki Warszawy – mówi M. Parczyński, trener UKS Polon.

SIATKÓWKA PLAŻOWA

(ANKA)

Dobra postawa naszych zespołów
Bardzo dobrze spisały się trzy krotoszyńskie teamy na etapie rejonowym
rozgrywek siatkówki plażowej.
Wszystkie bowiem zapewniły sobie
awans do finału wojewódzkiego, gdzie
jednak było już znacznie trudniej.
Wcześniej rozegrano powiatowy turniej plażówki. Wygrali go Mateusz Sroczan i Jakub Sobkowiak z ZSP nr 3, którzy
w finale pokonali Damiana Tysiaka i Dawid Kalaka z ZSP nr 2. Wśród dziewcząt
najlepsze okazały się Aleksandra Król
i Aleksandra Golis z I LO w Krotoszynie.
Dwie najlepsze pary męskie oraz jedna
żeńska rywalizowały potem w Kaliszu
na etapie rejonowym. Wszystkie nasze
drużyny pokazały się ze świetnej strony, zapewniając sobie prawo gry w finale wojewódzkim. A. Król i A. Golis uplasowały się
na drugim miejscu, podobnie jak D. Tysiak
i P. Czwojdziński. W turnieju chłopców
najlepsi byli M. Sroczan i J. Sobkowiak.

Wojewódzki turniej we Wrześni rozegrano 5 czerwca. Już po dwóch konfrontacjach zmagania zakończyli siatkarze
z ZSP nr 3 oraz siatkarki z I LO. Lepiej powiodło się teamowi z ZSP nr 2, który zanotował dwa zwycięstwa i dwie porażki
i zajął siódmą pozycję w Wielkopolsce.
Opiekę nad naszymi siatkarzami
sprawowali Piotr Wiedemann, Grzegorz
Wiertlewski i Tomasz Sperzyński.
(GRZELO)

Sport

KARATE

Kolejne medale zawodników Shodana
Bardzo dobrze spisali się reprezentanci UKS Shodan Zduny na XXIX
Leszczyńskich Mistrzostwach Karate
o Puchar Prezydenta Leszna. W klasyfikacji medalowej nasi karatecy
zajęli drugie miejsce.

Szymczak i Matylda Ozga. Na drugim
stopniu podium stanęli Jakub Formanowski (w kata i w kumite), Zofia Duczmal,
Marta Streubel i Jakub Formanowski. Brązowe krążki zdobyli zespół w składzie: Zo-
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fia Duczmal, Matylda Ozga i Anna Streubel oraz Nadia Duczmal, Maurycy Maciaszek, Oskar Jasiński i Weronika Marcisz.
Karatecy Shodana bronili mistrzowskiego tytułu z ubiegłego roku, ale ostatecznie sklasyfikowani zostali na drugim
miejscu.

SIATKÓWKA PLAŻOWA

W zmiennych warunkach pogodowych

(LENA)

W zawodach wzięło udział 305 zawodników. Spośród przedstawicieli zdunowskiego klubu złote medale wywalczyli
drużyna w składzie: Natasza Adamska,
Marta Streubel i Zuzanna Szymańska oraz
Aleksandra Adamska, Marta Streubel, Anna Stanisławska, Jarosław Adamski, Eryk

Nasi w grodziskim półmaratonie
Nader liczna grupa reprezentantów
KS Krotosz Krotoszyn startowała
w XIII Hunters Grodziskim Półmaratonie Słowaka. Na szczególne słowa
uznania zasłużyli Justyna Olejniczak,
Czesław Sienkiewicz i Artur Marek.
O atrakcyjności tego wydarzenia
świadczy choćby fakt, że limit 3500 startujących został wyczerpany w niespełna
dwie godziny od rozpoczęcia zapisów.
Trasa o długości 21,0975 km składała się
z dwóch pętli ulicami Grodziska Wielkopolskiego.

Wszyscy zawodnicy KS Krotosz spisali
się bardzo dobrze, a szczególnie Justyna
Olejniczak, która w kategorii K25 była druga, Czesław Sienkiewicz, który w grupie
M60 został sklasyfikowany na trzeciej pozy-

cji, oraz Artur Marek, który spośród krotoszynian najszybciej dotarł do mety.
Zawodnicy KS Krotosz serdecznie
dziękują organizatorom XIII Hunters
Grodziskiego Półmaratonu Słowaka
za świetną organizację i wspaniałą atmosferę zawodów, mówiąc jednocześnie:
„do zobaczenia za rok!”.
(ANKA)

FOT. Henrik Team

BIEGI

Filip Troczyński i Błażej Szymczak
wygrali kolejną edycję turnieju Jordan Cup, który odbył się na obiektach Szkoły Podstawowej nr 7 w Krotoszynie. Zmienne warunki atmosferyczne utrudniały przebieg rywalizacji, ale zawody udało się przeprowadzić do końca.
W szranki stanęło 12 par. Pośród
uczestników znaleźli się zawodnicy reprezentujący na co dzień kluby I- i II-ligowe
oraz absolwenci SMS PZPS Spała. Na rozstrzygnięcie zmagań trzeba było czekać aż
do północy. Najpierw rywalizacja toczyła
się w ogromnym upale, a później nadeszła
gwałtowna burza.

W półfinałach Foltynowicz i Kaciczak po bardzo zaciętym, stojącym na wysokim poziomie meczu pokonali 2: 1 duet Przybylaków, a Szymczak i Troczyński
ograli w dwóch partiach Pestkę i Kostrzewskiego. Ci ostatni ulegli także
w starciu o trzecie miejsce w dwóch setach Przybylakom.
W decydującym pojedynku ubiegłoroczni brązowi medaliści mistrzostw Polski juniorów – Foltynowicz i Kaciczak – nie sprostali Troczyńskiemu
i Szymczakowi, przegrywając 0: 2. Warto
dodać, że Troczyński to rozgrywający I-ligowego Krispolu Września, a Szymczak
jest absolwentem SMS PZPS Spała.
(LENA)

Sport

16

WTOREK, 25 czerwca 2019

PIŁKA NOŻNA

Jubileusz krotoszyńskiej Astry!

W sobotę rozpoczęły się obchody 90-lecia KKS Astra Krotoszyn. Organizatorzy zadbali o to, by atrakcji
nie brakowało. Uczestnicy jubileuszowej imprezy miło spędzili sobotnie popołudnie.
Obchody zainaugurował występ grupy
tanecznej Ooo Nieee. Z inicjatywy Mariusza Ratajczaka, prezesa klubu, symboliczną
minutą ciszy uczczono wszystkich, których
nie ma już wśród nas, a którzy wnieśli swój
wkład w historię i rozwój Astry – prezesów,
trenerów, zawodników i działaczy.
W roku jubileuszowym mają ruszyć
również prace związane z budową stadionu. Nasi piłkarze i kibice wkrótce będą
mogli cieszyć się z obiektu na miarę XXI wieku.

Jedną z atrakcji sobotniego popołudnia był mecz Przyjaciele Astry kontra
Urząd Miejski. Pierwsza połowa była dość
wyrównana, ale ostatecznie Przyjaciele
Astry wygrali 6: 3.
Przygotowano także atrakcje dla najmłodszych. Zorganizowano dla nich
sportowe zabawy. Podczas pokazu freestyle football każdy mógł spróbować
swoich sił i nauczyć się kilku trików. Przez
cały czas dzieci mogły korzystać z dmuchanych zamków.
Najważniejszy punkt dnia, czyli
mecz Astry Krotoszyn z Wartą Poznań,
rozpoczął się minutą ciszy po tym, gdy
do organizatorów dotarła smutna informacja o śmierci księdza kanonika Dariusza Kowalka, proboszcza Parafii pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła. Małe nieporo-

zumienie sprawiło, że seniorzy Astry
zmierzyli się... z juniorami Warty. Poznańscy piłkarze zagrali bardzo ambitnie
i walecznie, ale minimalnie ulegli krotoszynianom 1: 2.
– Jest mi bardzo przykro, że jubileusz zbiegł się w czasie z tak tragicznym
wydarzeniem dla nas wszystkich, jakim
jest śmierć księdza Dariusza – powiedział
prezes Ratajczak.
Następnym punktem obchodów będzie prezentacja wszystkich drużyn
Astry w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie. Wszyscy też zapewne z niecierpliwością czekać będą na rozpoczęcie prac
na stadionie, a przede wszystkim na finalizację tego przedsięwzięcia.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokkalna.pl

