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PZERiI

Teatr, zabawa i wczasy
Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Krotoszynie organizuje wyjazdy do teatru
i na wczasy oraz zabawę karnawałową. Zapisy trwają.
Na 19 stycznia zaplanowano wyjazd
do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego
w Kaliszu na sztukę „Szalone nożyczki”.
Koszt to 45 zł.
Z kolei 13 lutego w restauracji Kro-

g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

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

INWESTYCJA

Podpisali umowę
na przebudowę
21 grudnia w gabinecie burmistrza
Krotoszyna podpisana została umowa na przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

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

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

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

Burmistrz Franciszek Marszałek – w obecności skarbnika Grzegorza
Galickiego, wiceburmistrza Ryszarda
Czuszke, sołtys Różopola Ireny Bielarz,

Andrzeja Kaika – naczelnika Wydziału
Inwestycji i Rozwoju oraz pracowników
odpowiedzialnych za realizację zadania, a także inspektora nadzoru i kierownika budowy – podpisał umowę
z wybranym w drodze przetargu nieogra ni czo ne go
wy ko nawcą
ro bót – Przedsiębiorstwem Budowlano-Han dlowym CEGIEŁKA Włodzimierz Gościniak, Wilkowyja. Wartość
umowy opiewa na kwotę 607 275,14 zł.

FOT. www.krotoszyn.pl

Wydawca: Wielkopolska Squad S.C.
Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny:
Andrzej Kamiński 691 275 725
a.kaminski@glokalna.pl
Grzegorz Nowak

tosz odbędzie się zabawą walentynkową – podkoziołek. Koszt udziału w tej imprezie wynosi 50 zł.
Przyjmowane są również zapisy
na wczasy do Rewala, Darłówka, Ustronia
Morskiego i Krynicy Morskiej. Zapisy
przyjmowane są w biurze zarządu PZERiI przy ul. Rynek 1 w Krotoszynie, we
wtorki i czwartki – w godzinach 9.0013.00; bądź telefonicznie pod numerem 500 634 047.
(KOSTKA)

Przewidywany termin jej realizacji to 30
października 2018.
Zadanie będzie dofinansowane
w wysokości 63,63% kosztów ze środków
Unii Europejskiej z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie opera-

cji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”.
W ramach przebudowy zaplanowano
zmniejszenie obiektu poprzez rozbiórkę
niefunkcjonalnej części piętrowej, wyremontowanie budynku wraz z wygospodarowaniem części sali na pomieszczenia
kuchni i zaplecza oraz wykonanie kotłowni.
OPRAC. (ANKA)

Samorząd

ZDUNY
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POWIAT

Skarbnik odchodzi na emeryturę Rozbudowa szpitala największą inwestycją
Na ostatniej sesji w minionym roku
Rada Powiatu Krotoszyńskiego przyjęła budżet na rok 2018. Najważniejsze założenia jego projektu omówił
starosta Stanisław Szczotka.

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej
w Zdunach odbyło się uroczyste pożegnanie Leokadii Jerzak, wieloletniej skarbnik gminy, która odchodzi
na zasłużoną emeryturę. Za długą
współpracę podziękowali radni, szefowie jednostek budżetowych, sołtysi i wiceburmistrz Miłosz Zwierzyk.
Decyzja musiała zostać przyjęta drogą uchwały odwołującej skarbnika. – Robimy to z bólem serca. Chciałabym
w imieniu społeczności lokalnej bardzo
serdecznie podziękować za owocną
współpracę na rzecz rozwoju gminy Zduny. Na nową drogę życia wręczamy na pani ręce drobny upominek – oznajmiła
Elżbieta Kurkiewicz przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdunach.

Na miejsce odchodzącej skarbnik
radni powołali Iwonę Klepacką, dotychczasową główną księgową w zdunowskim
przedszkolu.
Leokadia Jerzak pełniła funkcję skarbnika od listopada 2000 roku, kiedy zastąpiła na tym stanowisku Marię Krystek.
Wcześniej pracowała w Wytwórni Sprzętu Mechanicznego (WSM), a po studiach
w Banku Spółdzielczym. W 1990 roku została naczelnikiem Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych w Krotoszynie.
– Bycie skarbnikiem przez wiele lat
było dla mnie dużym zaszczytem. Pamiętać będę same sukcesy, radości, zadowolenie i wspaniałych ludzi, których miałam
okazję poznać – powiedziała Leokadia
Jerzak.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Dochody uchwalonego budżetu kształtują się na poziomie 89 180 365,72 zł, a wydatki to kwota 105 680 365,72 zł. – Projekt
zakłada deficyt budżetowy w kwocie 15,5
mln zł – mówił Stanisław Szczotka. – Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest realizacja finalnego etapu rozbudowy szpitala. Powiat, inwestując ogromne pieniądze w tę inwestycję, zaciągnie nowe zobowiązania ołącznej kwocie ponad 20 milionów złotych.
Na ich sfinansowanie udało się pozyskać niezwykle korzystną pożyczkę wramach programu JESSICA II. Wspomniana kwota będzie
spłacana przez 20 lat, a stałe oprocentowanie
wyniesie 0,3. Mimo bardzo preferencyjnych
warunków musimy pamiętać, że jest to pożyczka, anie dotacja ikolejne20 lat będzie obciążone koniecznością spłaty miliona złotych
co roku – wyjaśnił starosta.
Z pozostałych inwestycji, które będą
realizowane w tym roku, wymienił jeszcze adaptację obiektu przy ul. Floriańskiej
w Krotoszynie na potrzeby PCPR i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz budowę boiska sportowego przy ZSP nr 2

za kwotę ponad 1,3 mln zł, z dotacją unijną w wysokości 85% kosztów.
– Rok 2018 jest drugim z kolei,
w którym zakładamy, iż dochody związane z oświatą będą niższe aniżeli wydatki
oświatowe. To sytuacja niepokojąca, tym
bardziej że deficyt się powiększa.
W strukturze budżetu 37% to wydatki
na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. To ponad 39 milionów złotych – zaznaczył S. Szczotka.
Zaniepokojenie starosty podzielali
też radni. Ostatecznie budżet został
uchwalony 17 głosami za, przy dwóch
wstrzymujących się.

Gościem sesji był burmistrz Franciszek Marszałek. Dziękując samorządowi
powiatowemu za kolejny rok dobrej
współpracy, włodarz Krotoszyna poinformował, iż dzień wcześniej Rada Miejska podjęła decyzję o dofinansowaniu
w kwocie 100 tys. zł zakupu nowego
aparatu rtg dla szpitala. Na ten cel pół
miliona złotych przekazała już firma
MAHLE. Starosta podziękował samorządowi gminy Krotoszyn za ten piękny
gest i wyraził nadzieję, że z pomocą pozostałych gmin nowe urządzenie zostanie wkrótce zakupione.

tury drogowej, na co przewiduje się wydać prawie 20 mln zł; a także inwestowanie w infrastrukturę odnawialnych źródeł
energii – ok. 8.3 mln zł. Jako priorytety
wymieniono także działalność sportową

i kulturalną, właściwe funkcjonowanie
sieci szkół i przedszkoli czy zapewnienie
opieki socjalnej i zdrowotnej oraz bezpieczeństwa publicznego.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

KROTOSZYN

Optymalnie, ofensywnie, bezpiecznie
Na grudniowej sesji Rady Miejskiej
w Krotoszynie jak zawsze najważniejszą kwestią było uchwalenie budżetu na kolejny rok. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową.
Na rok 2018 zaplanowano szereg
inwestycji.
Przewidywane dochody wynoszą 162 539 835 zł, natomiast wydatki to
kwota 180 490 720 zł. Deficyt budżetowy
wynosi więc ok. 17 milionów zł. W tym roku gminę Krotoszyn czeka szereg inwestycji.

– W trakcie prac nad budżetem zachęcano mnie do jeszcze większego zaangażowania inwestycyjnego, do śmielszych
działań, aby rozwój był jeszcze bardziej widoczny, aby bardziej wyróżniał się na tle
innych ośrodków w naszym regionie
i w Polsce – mówił burmistrz Franciszek
Marszałek. – Stworzyliśmy projekt optymalny, ofensywny, a zarazem bezpieczny,
nie przekraczając w żadnych wskaźnikach
dopuszczalnych granic. Ponadto, o czym
była już mowa, nie znamy w tym momencie dokładnie wyniku tegorocznego bu-

dżetu, najprawdopodobniej będzie to kolejny dobry rok, a ujawnione wolne środki
przeznaczymy wyłącznie na rozwój, więc
tym bardziej wzmocnimy nasz potencjał.
A przypominam, że już mamy zaplanowane wydatki majątkowe, po autopoprawkach, na ponad 42 mln zł – podkreślił
włodarz Krotoszyna.
W kwestii deficytu budżetowego,
burmistrz wyjaśnił, iż jest to związane
głównie z koniecznością i chęcią realizacji
inwestycji. W tym roku gmina planuje
przede wszystkim rozbudowę infrastruk-

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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LEADER SCHOOL

Dzieci, słuchając piosenek w j. angielskim, kolorowały obrazki, na których
widniały choinka, święty Mikołaj czy postacie z bajek. Przygotowane prace naklejano później na specjalną planszę. Inną
atrakcją były zajęcia techniczne, w trakcie
których przygotowano wspólnie bałwanka. Tak więc dzieci miło spędziły popołudnie, jednocześnie ucząc się języka angielskiego.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali słodycze i drobne upominki. Na pożegnanie składano sobie świąteczne życzenia.

Święta po angielsku

20 grudnia w siedzibie Leader School w Krotoszynie odbyły się świąteczne warsztaty języka angielskiego dla

dzieci. Na uczestników czekały ciekawe zabawy, związane ze świętami
Bożego Narodzenia.

(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

SP 1 KOŹMIN WLKP.

Promocja zdrowia psychicznego

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wlkp. wprowadziła program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”. To
międzynarodowy projekt promocji
zdrowia psychicznego dla dzieci
w wieku 5-8 lat, który kształtuje
i rozwija u nich umiejętności psychospołeczne.
W koźmińskiej Jedynce program ów
realizowany jest od października minionego roku w klasach pierwszych i drugiej.
Jego realizatorami są wychowawczynie
klas – Mariola Szkudlarek, Marlena Nowak, Beata Ratajczyk-Krysiak – oraz Hanna Szymura.
Program koncentruje się na sześciu
częściach, a w każdej z nich przewidziane
są cztery spotkania. Wspomniane sześć

zagadnień to uczucia, komunikacja, przyjaźń, rozwiązywanie konfliktów, przezwyciężanie zmiany i straty oraz radzenie
sobie z trudnościami.
Celem programu „Przyjaciele Zippiego” jest rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci. Poprzez słuchanie opowiadań i wykonywanie ćwiczeń uczą się, jak znaleźć własne rozwiązania problemów. Dzięki temu będą lepiej radzić sobie z trudnościami życiowymi i lepiej współpracować z innymi.
Program jest oparty na założeniu, że
dzieci cały czas wchodzą w interakcje z innymi osobami – rodziną, nauczycielami,
przyjaciółmi, sąsiadami czy innymi dziećmi. To, jak dobre mają stosunki z innymi
i jak dają sobie radę z trudnościami, jest
kluczowe dla ich myślenia o sobie i o in-

SZTUKA

Z teatrem za pan brat
W grudniu uczniowie Gimnazjum
nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Henryka Sienkiewicza w Krotoszynie poznali bliżej sztukę teatralną. Jedna grupa obejrzała spektakl
w języku angielskim, a inna wcielała
się w role aktorów w przedstawieniu
„Sąd nad alkoholem”.
„Fahrenheit 451” w reżyserii Marcina Libera to antyutopijna opowieść
o świecie przyszłości, gdzie wiedza nie jest
nikomu potrzebna, a analfabetyzm jest

mile widziany. Książki są złem, za ich posiadanie grozi kara, a strażacy palą je
na wielkich stosach. Ów spektakl teatralny, grany w języku angielskim, obejrzała
młodzież z klasy IIIa pod opieką Emilii Patalas-Poślednickiej.
Z kolei uczniowie z klasa IIIc, wraz
z nauczycielką chemii, przygotowali lekcję w formie spektaklu pt. „Sąd nad alkoholem”. Atmosfera była bardzo gorąca,
a wyrok wydany na alkohol skazywał go
na używanie pod ścisłą kontrolą.
(GRZELO)

nych. Sposób postępowania w powyższych przypadkach wpływa na to, jak przystosowują się do różnych okoliczności i jak
szczęśliwe lub nieszczęśliwe się czują. Innymi słowy, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, korzystanie z pomocy i wsparcia
ze strony innych jest podstawą myślenia
dziecka o własnym powodzeniu oraz budowania poczucia własnej wartości.
– Wprowadzenie tego programu
w szkole daje możliwość rozwijania umiejętności społecznych i emocjonalnych
u dzieci. Cieszy mnie fakt, iż poprzez słuchanie opowiadań i wykonywanie ćwiczeń dzieci uczą się, jak znaleźć własne
rozwiązania problemów – powiedział Jacek Zawodny, dyrektor SP nr 1 w Koźminie Wlkp.
OPRAC. (ANKA)

Na Bieżąco

5

MAŁGORZATA KONIECZNA – doradca z krotoszyńskiego oddziału FinUp
Prowadzisz firmę, masz kredyt hipo- środki kupicie inny, ale co z Państwa zdro- nio jeden z artykuteczny czy kredyt gotówkowy?
prasowych,
wiem i życiem? Jak ewentualnie rodzina łów

Zobowiązanie, które zaciągnęli Państwo w Banku, musi zostać spłacone, niezależnie od nagłych i nieprzewidzianych
sytuacji, które mogą zdarzyć się każdemu
z nas. Dlatego jeżeli nie zrobili Państwo tego jeszcze, przeczytajcie to, z czym na co
dzień spotykam się w mojej pracy...
Po co mi ubezpieczenie..?

Bardzo dobre pytanie. Kiedy kupujemy nasz wymarzony samochód, pierwsze, co robimy, to ubezpieczamy go, by
w razie stłuczki czy wypadku otrzymać
pieniądze i naprawić szkodę. Tylko czy
myśleliście Państwo kiedyś o tym, co się
stanie, gdy w następstwie takiego nieprzewidzianego zdarzenia to Wy będziecie poszkodowani? Samochód oczywiście będzie można naprawić albo za otrzymane

będzie radzić sobie z samochodem, lecz w którym, publikując listę 20 najbogatbez Pana / Pani?
Ubezpieczenia są przecież drogie...
szych ludzi, zapytaKażdego dnia robimy zakupy, czasem no jednego z nich,
dla przyjemności odwiedzamy restauracje jak się czuje, mając
czy centra handlowe, robiąc zakupy lub od- już wszystko. Odpopoczywając. Tylko co stanie się, kiedy nagłe wiedź była prosta
i nieprzewidziane zdarzenie lub zwykła i uderzająca w sedno. Pytany powiedział,
choroba całkowicie zmienią nasze życie? że nie jest ważne, by mieć wszystko, tylko
Już za 1,33 zł dziennie możemy zabezpie- by mieć to, co jest najwyższej jakości.
czyć naszą rodzinę czy posiadany kredyt. Sprawdziliście Państwo, czy to, co posiadaPytanie, czy to dużo, czy mało? Odpowie- cie, jest właśnie najwyższej jakości?
dzieć musicie sobie Państwo sami.
Można mnożyć w głowie powody,
Mam już wszystkie ubezpieczenia...
dlaczego nie ubezpieczać siebie, ale kiedy
Oczywiście to najlepsza z sytuacji, popatrzycie na Wasze auto, Wasz dom
w której możemy się znaleźć i kiedy wie- czy inne wartościowe dla Was rzeczy, to
czorem siadamy gdzieś w fotelu, czujemy gdzie Państwo w tym obrazku widzicie
się z tym bardzo dobrze. Czytałem ostat- siebie?

ZDUNY / SULMIERZYCE

Radni byli jednogłośni
W grudniu rady miejskie w Zdunach
i Sulmierzycach uchwaliły budżety
na rok 2018. W obu miastach radni
byli w tej sprawie jednogłośni.
W Sulmierzycach planowane dochody
ukształtowały
się
na
poziomie 16 129 600,97 zł, natomiast wydatki
wyniosły – 15907800,97zł. Najważniejszą
inwestycją będzie modernizacja budynku
Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.
W Zdunach dochody to kwota
ok. 37 milionów zł, zaś wydat-

ki – ok. 40 milionów zł. Deficyt budżetowy wyniesie więc ok. 3 mln zł. Za-

INWESTYCJE

FOT. www.krotoszyn.pl

Trzeci obiekt po termomodernizacji

3 stycznia w Przedszkolu nr 5 w Krotoszynie miał miejsce odbiór końcowy jednego z zadań w ramach projektu pod nazwą „Termomoderniza-

cja obiektów użyteczności publicznej
w gminie Krotoszyn”.
Przypomnijmy, że projektem zostały

uważono wzrost wpływów budżetowych o 4,3 procent.
(NOVUS)

objęte trzy placówki, prócz przedszkola – Szkoła Podstawowa wBiadkach iZespół
Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Krotoszynie (teraz już SP nr 7 z OI). Tym
samym we wszystkich tych placówkach termomodernizacja już się zakończyła.
Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowanych) oraz ze środków własnych gminy.
W ramach inwestycji w Przedszkolu
nr 5 m. in. wykonano prace termomodernizacyjne, wymieniono oświetlenie
na energooszczędne, zamontowano ogniwa fotowoltaiczne.
(ANKA)

INWESTYCJE

Dofinansowanie
na budowę ulicy Jasnej
Gmina Krotoszyn otrzyma dofinansowanie na budowę ulicy Jasnej
z rządowego Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej w edycji 2017-2018.
27 grudnia na stronie internetowej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
ukazała się ostateczna lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków
wspomnianego programu. Wśród pozytywnie ocenionych znalazł się wniosek dotyczą-

cy budowy nawierzchni na ulicy Jasnej
wKrotoszynie, przygotowany przez Wydział
Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego.
W planach jest budowa jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej oraz oświetlenia
drogowego na odcinku o długości 755
metrów, od ronda przy ulicy Łąkowej
do skrzyżowania z ulicą Zdunowską.
Kwota
dofinansowania
wyniesie 1 296 500 złotych, przy wartości zadania szacowanej na niecałe 3 miliony zł.
(NOVUS)

Na Sygnale
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KROTOSZYN

RYSZARD TEODORCZYK
– doradca
ubezpieczeniowy
Pogotowie
Ubezpieczeniowe 24h!

FOT. PSP Krotoszyn

O włos od tragedii

W pierwszy dzień nowego roku, około
godziny 13.30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło
zgłoszenie o dymie wydobywającym
się z budynku jednorodzinnego na ulicy Łukasiewicza w Krotoszynie. O wielkim szczęściu może mówić mieszkaniec jednej z posesji. Dzięki szybkiej reakcji swojego brata uniknął bowiem
utraty dachu nad głową, a być może
nawet zawdzięcza mu życie.

wych, komunikacyjnych, rolnych,
medycznych i innych!

NA DRODZE

Śmiertelny wypadek w Smoszewie
W poniedziałek, 18 grudnia, na drodze krajowej nr 36, w miejscowości
Smoszew doszło do tragicznego wypadku. W wyniku czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych
śmierć poniosła 64-letnia kobieta.

Z POLICJI
FOT. PSP Krotoszyn

Do działań zadysponowano dwa samochody z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i jeden pojazd
z OSP Biadki, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz policję.
Jak się okazało, w Smoszewie czołowo zderzyły się samochody osobowe Citroen C4 i Volkswagen Bora. W chwili
przybycia służb ratunkowych dwie osoby
były poza pojazdem, a kierująca volkswagenem znajdowała się w aucie.
– Strażacy udzielili kwalifikowanej
pierwszej pomocy dwójce osób podróżujących citroenem i jednocześnie narzędziami hydraulicznymi wykonali dostęp
do kobiety przebywającej w drugim samochodzie. Następnie wspólnie z Zespołem Ratownictwa Medycznego ewakuowali poszkodowaną na zewnątrz. Lekarz po przeprowadzonym badaniu
stwierdził zgon kobiety. Pozostali uczestnicy zdarzenia zostali przetransportowani do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – informuje Tomasz Patryas z Komen-

Na akcję wysłano trzy zastępy pożarnicze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

w Krotoszynie. Jak się okazało, z jednej
części budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej wydobywał się dym.
– Na miejscu był brat właściciela, zamieszkujący drugą część obiektu.
Przed przybyciem straży pożarnej otworzył drzwi wejściowe do zadymionej części
budynku i narzędziami ogrodniczymi wygarnął materiał palny na zewnątrz. Przekazał również informację, że w domu przebywa osoba. Strażacy dotarli do poszkodowanego, ewakuowali go na zewnątrz
i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy, która polegała na tlenoterapii biernej 100-procentowym tlenem, wsparciu

dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.
Na czas prowadzonych działań droga
była całkowicie zablokowana. Wyznaczone zostały objazdy. – Jak wstępnie ustalono, kierująca pojazdem VW Bora 64-letnia mieszkanka Sulmierzyc, z niewyjaśnionych przyczyn, zjechała na przeciwległy pas drogi i zderzyła się z prawidłowo
jadącym samochodem marki Citroen C4,
którym jechała 46-letnia kobieta z 13-letnim synem. Mimo przeprowadzonej akcji
reanimacyjnej 64-latki nie udało się uratować. Będzie przeprowadzona sekcja
zwłok w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Przesłuchano
także naocznych świadków – mówi Piotr
Szczepaniak, oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

Nielegalnie wytwarzali tytoń
Przed kilkoma miesiącami zatrzymano pięciu mieszkańców Krotoszyna i okolic w wieku pomiędzy 19
a 48 lat, podejrzewanych o przestępstwa przeciw ustawie o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu
wyrobów tytoniowych, a także przestępstwa karnoskarbowe. Mężczyźni
usłyszeli zarzuty.
Postępowanie, pod nadzorem prokuratury, prowadził Wielkopolski Urząd
Celno-Skarbowy w Poznaniu, wspólnie
z Centralnym Biurem Śledczym Policji
w Kaliszu.
– Na podstawie zgromadzonego
w sprawie materiału dowodowego ustalono, że działający wspólnie i w porozumieniu podejrzani, bez wymaganego wpisu
do właściwych rejestrów, za pomocą specjalnie skonstruowanej do tego celu linii
produkcyjnej, na jednej z posesji w miej-

FOT. CBŚ

Pracujesz do wieczora lub w delegacji? Późno odebrałeś papiery z rejestracji? Potrzebujesz ubezpieczenia? Zadzwoń – 601 174 891.
Oferuję ubezpieczenia indywidualnie, dopasowane do Twoich potrzeb,
za rozsądną cenę – w większości firm
ubezpieczeniowych! W szerokim zakresie ubezpieczeń – majątkowych, życio-
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scowości w pobliżu Krotoszyna wytworzyli, bez wymaganego pozwolenia, 137 kg tytoniu do palenia
oraz 5700 kg suszu tytoniowego o wartości niemal 139 000 zł – informuje Maciej
Meler, rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Ostrowie Wlkp.

psychicznym oraz zapewnieniu komfortu
cieplnego – mówi Tomasz Patryas z Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie.
W tym czasie druga grupa strażaków
usuwała pozostałości nadpalonych materiałów na zewnątrz i dogaszała jednym
prądem gaśniczym piany sprężonej z urządzenia CAFS, doprowadzając do całkowitego zażegnania niebezpieczeństwa.
W trakcie prowadzonych działań
na miejsce dotarła siostra poszkodowanego,
która – prawdopodobnie na skutek stresu – uskarżała się na złe samopoczucie. Kobiecie strażacy również udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy, która polegała
na wsparciu psychicznym i zastosowaniu
tlenoterapii biernej. Po przybyciu na miejsce
Zespołu Ratownictwa Medycznego poszkodowanymi zajął się lekarz, który podjął decyzję o zabraniu mężczyzny na SOR. Kobieta
natomiast nie wymagała dalszych badań.
Na koniec wszystkie pomieszczenia
sprawdzono przy pomocy kamery termowizyjnej oraz detektora wielogazowego – zagrożeń nie stwierdzono.
(NOVUS)

48-latkowi zarzucono, że uchylając
się od odprowadzania podatku od produkcji tytoniu, doprowadził do uszczuplenia podatku akcyzowego, w wyniku
czego skarb państwa poniósł szkodę
w
wysokości
nie
mniejszej
niż 2 700 000 zł. Zgodnie z treścią art. 54
§ 1. Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi
przedmiotu lub podstawy opodatkowania bądź nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, ewentualnie obu tym karom.
Występek z art. 12a ust. 1 ustawy
o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności
do roku. Przesłuchani w toku postępowania mężczyźni, po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym,
przyznali się do zarzucanych im czynów.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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HISTORIA

Niedawno wykonane zostały tablice
pamiątkowe, które umiejscowiono
przy Dębie Rozdrażewskich oraz pomnikach – 56 Pułku Piechoty Wlkp.
i Powstańców Wlkp. Zadanie zrealizowano dzięki dotacji z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Wspieranie
opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.
W tym celu gmina Krotoszyn zawarła
porozumienie z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Krotoszyn oraz Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka.
W ramach zadania zrobiono tablice informacyjne do pomników znajdujących się
przy ulicach Mickiewicza i Klonowicza,
natomiast przy Dębie Rozdrażewskich zamontowano tablicę historyczno-przyrodniczą i mniejszą tabliczkę pamiątkową.
Ponadto przy drodze wojewódzkiej,

FOT. www.krotoszyn.pl

Tablice w miejscach pamięci

na odcinku Krotoszyn-Sulmierzyce, ulokowano tabliczki ułatwiające dojazd
do dębu. Wydano też broszury informacyjne, w których znajdują się informacje
o projekcie, a także o powstaniu wielkopolskim na Ziemi Krotoszyńskiej i 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.
Koszt zadania zamknął się w kwocie 13 tys. zł, a dofinansowanie wyniosło 10 tys. zł.
(NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

KROTOSZYN

W związku z zarządzeniem wojewody wielkopolskiego od 28 grudnia
ulica 25 Stycznia w Koźminie Wlkp.
miała mieć nową nazwę – Macieja
Borkowica. Na ostatniej w minionym
roku sesji koźmińscy radni zdecydowali jednak, że ulica ta będzie nazywać się Józefa Modlibowskiego.
W oparciu o przyjętą przez polski parlament ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
poprzez nazwy jednostek organizacyjnych
i pomocniczych gminy, budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz
pomniki – 12 grudnia wojewoda wielkopolski wydał zarządzenie zastępcze w sprawie nadania ulicy 25 Stycznia w Koźminie
Wlkp. nazwy ulica Macieja Borkowica.
– Wypełniając zapisy ustawy dekomunizacyjnej, w marcu bieżącego roku
Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie
nazwy ulicy 40-lecia PRL w Starej Obrze
na ulicę Leśną – mówił burmistrz Maciej
Bratborski. – Ze zdziwieniem przyjęliśmy decyzję wojewody o tym, że również
nazwa ulicy 25 Stycznia powinna ulec
zmianie. Dla koźminian data 25 stycznia
oznacza dzień wyzwolenia naszego miasta spod okupacji.

Koźmiński samorząd musiał dostosować się do decyzji wojewody, która
z dniem 28 grudnia się uprawomocniła.
Jednak w opinii lokalnego środowiska,
w tym również mieszkańców byłej już ulicy 25 Stycznia, Maciej Borkowic nie
do końca jest godnym jej patronem. Z tego powodu pod obrady rady trafił projekt
uchwały zmieniającej nazwę ulicy.
– W przededniu obchodów setnej
rocznicy powstania wielkopolskiego proponuję, by ta ulica nosiła nazwę Józefa
Modlibowskiego. To urodzony w Mokronosie patriota i powstaniec, dowódca batalionu koźmińskiego, biorącego udział
w powstaniu – argumentował Maciej
Bratborski.
Przed sesją burmistrz poinformował wojewodę i mieszkańców ulicy o zamiarze nadania takiej właśnie nazwy.
Radni większością głosów – przy jednym wstrzymującym się – przystali
na tę propozycję i podjęli uchwałę
o zmianie nazwy ulicy. Wejdzie ona
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ale pod warunkiem, że nie zostanie uchylona przez organ nadzoru.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

22 grudnia komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie
st. bryg. Jacek Strużyński i komendant
Straży Miejskiej Waldemar Wujczyk
podpisali porozumienie o współpracy.
Porozumienie ma na celu uszczegółowienie form i zasad współpracy Komendy Powiatowej PSP oraz Straży Miejskiej
w Krotoszynie podczas działań ratowniczo-gaśniczych, jak również w organizacji
wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

FOT. PSP Krotoszyn

FOT. www.kozminwlkp.pl

Zmiana nazwy ulicy Współpraca strażaków ze strażnikami

Bardzo ważnym aspektem porozumienia jest zwiększenie dyspozycyjności
municypalnych, w uzasadnionych przy-

padkach nawet poza godzinami ich urzędowania.
(NOVUS)
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WSPOMINAMY

Od styczniowego finału WOŚP
do grudniowego finału METAMORFOZY
Od już blisko sześciu lat jesteśmy z Wami podczas wszystkich ważnych wydarzeń, związanych z powiatem krotoszyńskim i jego
mieszkańcami. Nie inaczej było w minionych 12 miesiącach, które – takie mamy wrażenie – w głównej mierze upłynęły pod znakiem
rozmaitych protestów... Protestowali ratownicy, protestowali mieszkańcy Zdun, protestowały panie, protestowała społeczność SP nr 1...
Jako że początek roku to tradycyjnie czas rozmaitych podsumowań, dziś, w pierwszym styczniowym wydaniu Wielkopolskiej Gazety
Lokalnej KROTOSZYN, przypominamy 21 wydarzeń. Wybraliśmy te - naszym zdaniem – najważniejsze i najciekawsze. Pisaliśmy o nich
obszernie na naszych łamach, a teraz przypominamy je w telegraficznym skrócie.

W styczniu odbył się XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
tym razem pod hasłem „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”. W Krotoszynie łącznie zebrano 73 545,40 zł, co oznacza, że rekord z poprzedniego roku został pobity. A do tego wyniku trzeba doliczyć jeszcze obce waluty. W Zdunach udało się zebrać 10 771,16 zł, kobyliński sztab zgromadził 12 676,45 zł, w Sulmierzycach zebrano 8 127,73 zł, a w Koźminie Wlkp. – 32 143,52 zł.

Kontynuacja protestów w Zdunach. Na ul. Wrocławskiej, przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Wincentego Witosa, na drodze krajowej nr 15, zorganizowano kolejną akcję mieszkańców domagających się budowy obwodnicy, oczekiwanej już od wielu lat. Problem ten dotyka nie tylko zdunowian, ale również mieszkańców Krotoszyna i Cieszkowa. Jednak największe konsekwencje nadmiernego natężenia ruchu drogowego ponoszą właśnie Zduny. Minął kolejny rok, a sprawa ani drgnęła i nie zanosi
się, by w najbliższych latach zbudowano obwodnicę.

Rząd ogłosił reformę systemu edukacji, zakładającą przede wszystkim
likwidację czy – jak kto woli – wygaszanie gimnazjów. Samorządy miały
więc za zadanie ustalić nowe obwody szkolne. Właśnie ta kwestia wywołała oburzenie środowisk – rodziców, nauczycieli – związanych z Zespołem Szkół nr 3 (obecnie jest to SP nr 1) im. Powstańców Wielkopolskich
w Krotoszynie. Jak twierdzili, szkoła jest dyskryminowana i traktowana
jako „patologiczna”, a zaplanowany przez organ prowadzący podział obwodów był niesprawiedliwy dla tej placówki. Dlatego też zorganizowano
protesty. Z czasem udało się osiągnąć jako taki kompromis.

W marcu, w trakcie uroczystej gali, tradycyjnie poznaliśmy nominowanych i laureatów kolejnej edycji Nagrody Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb”. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: nauka/kultura, działalność gospodarcza, działalność społeczna, oświata i sport.
Tym razem laureatami zostali: Piotr Mikołajczyk, firma Daf-Mal, Ar tur
Paterek, Monika Kwiatkowska, Grzegorz Pierzchała i Robert Baran.

W Dzień Kobiet na terenie całej Polski organizowane były masowe protesty pań. Do akcji przystąpiły również mieszkanki Krotoszyna. Pod ratuszem zgromadziło się przeszło 70 osób. Uczestnicy akcji wyrazili swój
sprzeciw wobec polityki władz państwowych, która – ich zdaniem
– dyskryminuje kobiety i łamie ich podstawowe prawa. Panie – i nie tylko – protestowały przeciw m. in. planowanemu ograniczaniu nakładów
na specjalistyczną szpitalną opiekę pediatryczną, likwidacji programu
in vitro czy próbom ograniczania praw obywatelskich.

O krotoszyńskim szpitalu było głośno. Po materiale wyemitowanym
przez program Uwaga TVN pod tytułem „Karetka przywozi pacjenta
z dusznością. Lekarz do ratownika: Coś taki niecierpliwy?” w Starostwie
Powiatowym zorganizowano konferencję prasową. Przedstawiciele SP
ZOZ tłumaczyli zachowanie lekarza z SOR-u. Jednocześnie zarówno starosta, jak i dyrektor szpitala przeprosili wszystkich, których mogły urazić
niektóre sformułowania ze strony lekarza. Pozostał spory niesmak...
A kilka miesięcy później telewizja TVN wyemitowała kolejny program poświęcony zdarzeniom z udziałem krotoszyńskiego lekarza...

Miejski Zakład Komunikacji podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o dofinansowanie projektu „Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne, budowa ciągów
pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transpor tu miejskiego”. Całkowita jego war tość wyniosła 10 144 000, przy dofinansowaniu
w wysokości 7 489 000 zł. Projekt zakładał przede wszystkim przebudowę chodnika na ul. Konstytucji 3 Maja na ciąg pieszo-rowerowy, budowę dwóch nowych ciągów wzdłuż ulic Raszkowskiej i Mahle, do miejscowości Kobierno, zakup autobusów niskoemisyjnych Euro 6 czy przebudowę placu manewrowego na terenie zajezdni.

Nasza redakcja zorganizowała Plebiscyt SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2016. Wyniki ogłoszone zostały na gali, połączonej z Balem Spor towca w Restauracji Leśniczówka. SPORTOWCEM ROKU został
Konrad Powroźnik. Tytuł TRENERA ROKU zgarnął Rafał Humbla. Z kolei
ASW Nippon Krotoszyn okazała się KLUBEM ROKU. Spośród imprez
spor towych największe uznanie zyskało LOGinLAB. Gościem specjalnym
imprezy był Piotr Reiss, legenda poznańskiego Lecha. Przy okazji pomogliśmy Markowi Kucińskiemu, na rzecz którego przeznaczony został dochód z tego wydarzenia.

Pod koniec kwietnia zainaugurowano projekt Krotoszyński Rower Miejski. Do dyspozycji mieszkańców przygotowano 15 rowerów, rozlokowanych na pięciu stacjach. Można z nich było korzystać bezpłatnie. Rowery pozyskano w ramach zbiórki wśród mieszkańców, którzy wyrazili chęć
podarowania swoich starych jednośladów. Miejski Zakład Komunikacji
wyremontował je, odmalował i okleił. Szybko jednak okazało się, że projekt w takiej formie się nie sprawdzi... Rowery bowiem ginęły, były niszczone, zostawiano je, gdzie popadnie. Nic zatem dziwnego, iż władze
miasta przygotowują nową koncepcję projektu.

Rok 2017
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W ramach Simchat Chajim Festival do Krotoszyna przyjechała ambasador Izraela Anna Azari. Podczas wizyty dyplomatka spotkała się z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja oraz z władzami gminy i powiatu. Podczas spotkania w szkole opowiadała o tym,
co najciekawsze w Izraelu, zwracając uwagę na jego różnorodność
i otwar tość. Z kolei w trakcie konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim
Anna Azari bardzo pozytywnie wypowiadała się na temat wizyty w naszym mieście.

W lipcu odbyła się już XI edycja Wystawy Zwierząt Gospodarskich i Domowych w Benicach. Pogoda po raz kolejny dopisała. Do Benic w słoneczną niedzielę przybyły tłumy i z pewnością wszyscy znakomicie się
bawili. Jak co roku impreza przyciągnęła liczne grono wystawców z całego powiatu i nie tylko. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Muzyczną gwiazdą XI edycji wystawy był discopolowy zespół After Par ty,

Protestów ciąg dalszy... W miastach całej Polski odbywały się masowe
i burzliwe protesty obywateli przeciwko forsowanym przez Prawo i Sprawiedliwość ustawom reformującym sądownictwo – o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Ustroju Sądów Powszechnych.
Manifestacje organizowano również w Krotoszynie, przed budynkiem
Sądu Rejonowego. Frekwencja była duża. Przypomnijmy – do protestów
doszło w wyniku krytycznych głosów opozycji, środowisk prawniczych,
sądowniczych, autorytetów w dziedzinie prawa i konstytucji.

Do Kobylina przyjechał Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych
i administracji. Celem wizyty polityka Prawa i Sprawiedliwości było wręczenie promesy na zakup bojowego samochodu strażackiego dla miejscowej jednostki. Ponadto szef MSWiA uhonorował strażaków odznaczeniami państwowymi. Kobylińskiej jednostce OSP przyznana została
kwota 750 tys. zł (wkład własny gminy wyniósł 105 tys. zł) na kupno
średniego wozu bojowego z napędem na cztery koła i zbiornikiem wody
o pojemności ponad 3500 litrów.

Po raz kolejny gotowaliśmy z mistrzem kuchni – Karolem Okrasą!
Na krotoszyńskim rynku odbyła się impreza „Powiat od Kuchni”. Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu przygotowały szereg wyśmienitych potraw, których spróbować mógł każdy. Były również oceniane przez gościa specjalnego, Karola Okrasę, który wieczorem dał pokaz
umiejętności kulinarnych.

Nowego burmistrza Kobylina wyłoniła dopiero druga tura przedterminowych wyborów. O to stanowisko ubiegało się czterech kandydatów – Tomasz Lesiński (KW Stowarzyszenie SIO), Wiesław Popiołek (KWW Wiesława Popiołka), Rafał Nowacki (KWW Rafała Nowackiego) i Mirosław
Jackowski (KWW „Zgoda dla Przyszłości”). Do drugiej rundy przeszli dwaj
pierwsi. Ostatecznie zwyciężył Tomasz Lesiński, na którego zagłosowały 1602 osoby (54,7 procent). Jego kontrkandydat uzyskał 1326 głosów (45,3 procent).

Na początku października orkan Ksawery szalał w całej Wielkopolsce.
Nie ominął również naszego powiatu. Silne wichury wyrządziły wiele
szkód. Straż pożarna musiała inter weniować aż 134 razy. Dwóch ratowników zostało rannych. Wiatr, w porywach osiągający prędkość 130
km/h, zerwał dachy z siedmiu budynków mieszkalnych i trzech gospodarczych. Poza tym uszkodzeniu uległy dachy na trzech innych obiektach. Powalonych zostało blisko sto drzew.

W Urzędzie Miejskim w Krotoszynie doszło do podpisania umowy o pożyczkę w ramach inicjatywy JESSICA2 na realizację projektów rewitalizacyjnych gminy oraz powiatu. Na projekt pod nazwą „Przystosowanie Alei
Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów LPR” gmina otrzymała pożyczkę
w wysokości 20 mln zł (całkowity koszt: 33 798 000 zł). Taką samą
kwotę pożyczki (całkowity koszt – 24,5 mln zł) przyznano powiatowi
na projekt „Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej
poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie, służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji”.

Na początku grudnia odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia nowej hali
produkcyjnej tłoków stalowych w MAHLE Polska. Należy ona do najnowocześniejszych obiektów tego typu na świecie. Inwestycja o łącznej war tości 100 mln euro pozwoli na uruchomienie pięciu linii produkcyjnych,
opar tych na nowoczesnej technologii i innowacyjnych rozwiązaniach inżynieryjnych – czterech do produkcji tłoków stalowych, a jednej do aluminiowych. Przy pełnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych każdego roku w nowej hali produkowanych będzie 3,5 mln tłoków stalowych.

Po raz drugi zorganizowaliśmy konkurs „Wygraj pluszaka dla dzieciaka!”. Każdy z laureatów tej akcji wygrał pluszową maskotkę – misia
bądź reniferka z logo Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN. 6
grudnia, a więc w mikołajki, w Galerii Krotoszyńskiej odbyło się oficjalne
wręczenie nagród laureatom konkursu. Dzieci, które nagrodziliśmy naszymi pluszowymi maskotkami, nie kryły ogromnej radości z takiego
upominku! A maskotki wręczał oczywiście... święty Mikołaj.

Zorganizowana przez naszą redakcję, wespół z Partnerami, akcja
pod hasłem „Gotowa na zmiany? Bądź piękna i zdrowa!” zakończyła się
wielkim finałem w Galerii Krotoszyńskiej, w trakcie którego podsumowaliśmy przemianę laureatki. Magdalena Suliga, która wygrała METAMORFOZĘ, wyglądała zjawiskowo. Podczas imprezy kwestowaliśmy na rzecz
Madzi Namysł, która choruje na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. War to
przypomnieć, iż wszystkie Panie, które wzięły udział w METAMORFOZIE,
otrzymały upominki od naszych Partnerów!

FOT. W. Zdobylak

I kolejny protest, tym razem ratowników medycznych. W maju w całej
Polsce zorganizowali akcję protestacyjną. Ratownicy domagali się
zwiększenia wynagrodzeń – co było głównym postulatem – oraz zmian
systemowych, które doprowadziłyby do upaństwowienia systemu ratownictwa medycznego. W ramach akcji protestacyjnej na krotoszyńskim
oddziale ratunkowym pojawiły się plakaty informacyjne i zachęcające
wszystkich do poparcia postulatów wysuwanych przez ratowników.
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Wydarzenia
HISTORIA

W hołdzie powstańcom wielkopolskim
27 grudnia w Muzeum Regionalnym
odbyła się wieczornica z okazji 99.
rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Z kolei pierwszego dnia
nowego roku delegacje władz, organizacji, stowarzyszeń i szkół złożyły
wiązanki kwiatów pod pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich. Honorowy patronat nad tymi wydarzeniami objął burmistrz Krotoszyna.
Podczas spotkania w muzeum licznie zgromadzeni goście mieli okazję
obejrzeć występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w programie artystycznym, przygotowanym pod kierunkiem nauczycielek – Moniki Chojnickiej, Romany Guzowskiej i Ewy Remisz.
W drugiej część wieczornicy dr
Edward Jokiel, prezes krotoszyńskiego
koła Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego, omówił przebieg linii
frontu, linii demarkacyjnych oraz
kształtowanie się granicy polsko- niemieckiej w latach 1918-1919. Wystąpienie historyka urozmaicone było
wielce ciekawą prezentacją multimedialną. Ponadto można było obejrzeć
wystawę na temat powstania wielkopolskiego na Ziemi Krotoszyńskiej. Ekspo-

WYDARZY SIĘ

zycja będzie dostępna do 16 lutego.
1 stycznia delegacje władz samorządowych, stowarzyszeń, organizacji
i szkół oddały hołd powstańcom, składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich na ulicy
Zdunowskiej. Następnie w towarzystwie Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej
przemaszerowano przed Starostwo Powiatowe, gdzie uroczyście podniesiono
flagę państwową. O godzinie 19.00
w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela odprawiona została Msza święta w intencji
powstańców wielkopolskich.
Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Igna-

cego Jana Paderewskiego, który w drodze
do Warszawy przybył dzień wcześniej
do stolicy Wielkopolski. Paderewski wygłosił przemówienie do rodaków, licznie
zgromadzonych przed hotelem Bazar.
27 grudnia paradę wojskową
na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi,
napadano na polskie instytucje. Doszło
do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez
oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego.
Według kalendarium, opracowanego
wspólnie pod redakcją E. Jokiela, A. Korsaka i M. Pietrowskiego, na Ziemi Krotoszyńskiej przygotowania do powstania ru-

13
szyły już we wrześniu 1918 roku, kiedy
powołano tajny Komitet Obywatelski,
który tworzyła grupa polskich działaczy
narodowych, z drem Stefanem Budzyńskim na czele. 17 listopada 1918 r. odbył
się wiec patriotyczny na krotoszyńskim
rynku z udziałem Polaków z miasta i okolicznych miejscowości. Podczas manifestacji Komitet Obywatelski przekształcono w liczącą 72 osoby, tymczasową Powiatową Radę Ludową z przewodniczącym S. Budzyńskim. Powołano Straż
Obywatelską, podporządkowaną landratowi Konradowi Hahnowi. Miała pełnić
obowiązki policyjne na terenie miasta.
1 stycznia 1919 roku doszło do wyzwolenia Krotoszyna spod okupacji niemieckiej przez oddziały powstańcze. Nastąpiło to o godzinie 18.00 siłami pociągu pancernego nr 11 „Poznańczyk”. Dowódcą pociągu był ppor. Jan Szlagowski.
Po zdobyciu dworca powstańcy,
przy współudziale miejscowych ochotników, zajęli wszystkie ważniejsze obiekty w mieście. Niemcy wycofali się do koszar im. Steinmetza (przy dzisiejszym
skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.) i tam poddali się
dzięki udanej akcji grupy powstańców
pod dowództwem Władysława Rybakowskiego. Kapitulację z rąk komendanta niemieckiego garnizonu przyjęli dr
Bolewski, ppor. Jan Szlagowski i Zbigniew Ostroróg Gorzeński (komendant

Świątecznej Pomocy, organizowany przez UKS Delfin
EXTERMINATOR - Polska, komedia, 105' - 2D
godz. 21.00 – GOTOWI NA WSZYSTKO. 4 oraz krytą pływalnią Wodnik.
EXTERMINATOR - Polska, komedia, 105' - 2D
20-21 stycznia
Kino Przedwiośnie
9-18 stycznia
Wtorki-czwartki
III Turniej Halowy o Puchar Prezydenta Lions
godz. 15.00 – PADDINGTON 2 – Francja/Wlk.
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w Club Krotoszyn pod patronatem burmistrza
Brytania, komedia familijna, 103' - 2D dubbing
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali Krotoszyna w sali SP nr 3.
21 stycznia
godz. 17.00 – PADDINGTON 2 – Francja/Wlk. sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
13 stycznia
Koncert karnawałowy w wykonaniu solistów
Brytania, komedia familijna, 103' - 2D dubbing
Maraton pływacki dla Wielkiej Orkiestry Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej o godz.
godz. 19.00 – GOTOWI NA WSZYSTKO.

Krotoszyn

wojskowy Jarocina). 3 stycznia 1919 r.
niemiecka załoga wojskowa opuściła
Krotoszyn, udając się pociągiem
do Cieszkowa. Pozostawione w koszarach zapasy broni i amunicji zostały zabezpieczone przez powstańców pod dowództwem Władysława Rybakowskiego. Kompania powstańcza z Jarocina zajęła Zduny, Chachalnię i Borownicę.
W dniach 29/30 stycznia 1919 roku
doszło do ataku niemieckich wojsk
pod Zdunami. 1 lutego poniósł śmierć
kpr. Franciszek Sowiński, którego zastrzelono podczas patrolu. Był pierwszym powstańcem, który poległ w powiecie krotoszyńskim. Przez cały luty trwały często
krwawe walki pomiędzy powstańcami
a oddziałami armii niemieckiej. Przykładowo w heroicznej, nieudanej obronie
miejscowości Borownica zginęło kilkunastu powstańców (w tym pięciu zatrutych
gazami). Niemcy użyli artylerii, gazów
bojowych i miotaczy min.
Walki ustały 8 marca 1919 roku,
kiedy ustalono tymczasową linię graniczną między Zdunami a Perzycami.
Obowiązywała ona do czasu wejścia
w życie postanowień Traktatu Wersalskiego (styczeń 1920 roku), na mocy
którego Zduny znalazły się w granicach
Państwa Polskiego.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

18.00 w sali kina Przedwiośnie.
Do 26 stycznia

Wystawa malarstwa, grafiki cyfrowej oraz
instalacji interaktywnej autorstwa Dominika
Janyszka w galerii Refektarz.
Koźmin Wlkp.
14 stycznia

Koncert kolęd w Kościele pw. Św. Wawrzyńca o
godzinie 15.30.

Sport
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WSPOMINAMY

Rok pod znakiem igrzysk
W minionym roku mogliśmy cieszyć
się z wielu sukcesów sportowców
pochodzących z powiatu krotoszyńskiego. Na pierwszy plan wysuwa
się wspaniała postawa Łukasza
Kaczmarka, który zagrał w siatkarskiej reprezentacji na mistrzostwach Europy. W okresie wakacyjnym odbyły się dwie duże imprezy,
na których również nie brakowało
przedstawicieli Ziemi Krotoszyńskiej. Chodzi oczywiście o X Światowe Igrzyska Sportowe The World Games 2017 oraz XXIII Letnie Igrzyska
Olimpijskie Głuchych.
Nasi spor towcy po raz kolejny
świetnie spisywali się nie tylko na terenie kraju, ale też za granicą. Oczywiście
o wszystkich osiągnięciach pisaliśmy
na naszych łamach. Dziś przypominamy najważniejsze wydarzenia sportowe 2017 roku.

wszystkich sportowców. Udział w igrzyskach zakończyła po porażce z Weroniką
Cmarovą.
Świetnie spisały się piłkarki ręczne
plażowe, z Sylwią Bartkowiak w składzie,
zajmując wysoką piątą pozycję. – Przeszłyśmy do historii polskiej piłki ręcznej
plażowej. W jednym roku wywalczyłyśmy wicemistrzostwo Europy oraz piątą
lokatę w debiucie na The World Games – oznajmiła S. Bartkowiak.
Medale Powroźnika i Brzykcy!

W drugiej połowie lipca odbywała się
druga wielka impreza – XXIII Letnie
Igrzyska Olimpijskie Głuchych w Samsunie. Był to szczególny czas dla dwójki na-

krążków w Samsunie – powiedział K. Powroźnik.
Krotoszyn stolicą crossfitu?

– Jeżeli LOGinLAB w poprzednim
roku było najlepszą imprezą w Polsce
i w Krotoszynie, to tegoroczna edycja
zmiażdżyła wszystkie poprzednie. 151
osób rywalizowało przez trzy dni o miano
najsprawniejszych i najsilniejszych w Polsce. To była walka nie tylko z ciężarami,
ale i z własnymi słabościami – tak skomentował kolejną edycję LOGinLAB jej
organizator, Dawid Kujawski – W tym roku do naszego miasta przybyli najlepsi zawodnicy w kraju, którzy rywalizują na poziomie europejskim. To świadczy o pozio-

doczekaliśmy się takich zawodników jak
Patryk Foltynowicz, Daria Paszek, Łukasz Karpiewski, Łukasz Kaczmarek czy
Rafał Sobański.
W minionym roku na szczególne pochwały zasłużyli kadeci Piasta, prowadzeni przez Piotra Robakowskiego. Chłopcy
powtórzyli wynik z poprzedniego roku,
zdobywając srebrny medal tym razem
w juniorach młodszych.
Futbol na tak!

Lokalne kluby piłkarskie czy szkółki
coraz mocniej skupiają się na szlifowaniu młodych talentów. Nic w tym dziwnego, skoro mali mali chłopcy, ale także
dziewczynki, coraz bardziej garną się

Spełnił swoje marzenia!

Na przełomie sierpnia i września
w naszym kraju odbywały się Mistrzostwa Europy w Siatkówce Mężczyzn. Jokerem w talii trenera Ferdinando De
Giorgiego był pochodzący z Krotoszyna
Łukasz Kaczmarek. Popularny Zwierzak
efektownymi akcjami zapisał się w pamięci fachowców oraz kibiców. Niestety, nasza kadra pożegnała się z turniejem
po przegranej ze Słowenią 0: 3.
– Ciężko w takich momentach opisać emocje towarzyszące całemu turniejowi. Chciałbym podziękować kibicom
za doping przez całe mistrzostwa. Dzięki
waszemu wsparciu i obecności czułem się
dodatkowo uskrzydlony i zmotywowany.
Przepraszam też wszystkich tych, którzy
czują się zawiedzeni naszą postawą – powiedział Ł. Kaczmarek krótko po siatkarskim Euro.
Nasi na The World Games

Od 20 do 30 lipca śledziliśmy poczynania naszych zawodników na X Światowych Igrzyskach Sportowych we Wrocławiu – The World Games 2017. Powiat
krotoszyński reprezentowali sumocy – Aleksandra Rozum (65 kg), Marina
Rozum (80 kg), Olimpia Robakowska (80
kg), Patryk Swora (85 kg) oraz Aron Rozum (115 kg), który był najbliżej medalu.
W walce o trzecie miejsce krotoszyński
zawodnik musiał jednak uznać wyższość
rywala z Mongolii.
We Wrocławiu wystąpiła także pochodząca z Kobylina Róża Gumienna,
która dostąpiła zaszczytu przeczytania
uroczystego ślubowania w imieniu

Summer Cup. Puchar Lata znów – tak
jak rok wcześniej – zdobyła drużyna
A Seree Tee, która w finale ograła koźmiński Pro-Met. A przed nami, już w lipcu,
jubileuszowa edycja Summer Cup!
Sukcesy w sportach walki

Tradycyjnie nasi zawodnicy odnosili
sukcesy w sportach walki. Wspomniana
już Róża Gumienna została po raz pierwszy w historii mistrzynią FEN w K1, wygrała też Puchar Świata w Innsbrucku
i zdobyła brąz na mistrzostwach świata.
Dobry rok mieli też zapaśnicy. Robert Baran i Mateusz Filipczak wywalczyli złote medale na LXX Mistrzostwach
Polski Seniorów. Jakub Brylewski zdobył
brąz na ME Juniorów w Dortmundzie.
Z kolei Szymon Wojtkowski przegrał walkę o podium na ME w Sarajewie.
Wiele udanych startów zanotowała
w taekwondo Alicja Kowańdy, m. in. zajęła trzecie miejsce na MP w Puławach i była najlepsza w Pucharze Polski w Olecku.
Równie dobrze radziły sobie Natalia Wosiek i Katarzyna Półrolniczak. Te trzy zawodniczki reprezentują MUKS Białe Tygrysy Jarocin.
Jak zawsze nie zawodzili karatecy
UKS Shodan Zduny czy ASW Nippon
Krotoszyn, zdobywając mnóstwo medali.
Krotoszyńscy darterzy coraz lepsi

Przez cały rok Gazeta Lokalna KROTOSZYN wspierała miejscowych darterów. Oni zorganizowali Krotoszyńską Ligę Darta, Superligę Darta, drugi w historii Puchar Polski w Darcie czy turniej dla
partnerów. Krotoszyńscy gracze dzielnie
walczyli też w innych miastach. Wygrywali np. w Lesznie, Pleszewie, Jarocinie.
Coraz lepiej wiedzie się im w najważniejszych turniejach w kraju.
Multimedalista Roszczak

szych sportowców – Natalii Brzykcy
i Konrada Powroźnika, którzy stanęli
na podium.
N. Brzykcy wywalczyła srebro w kategorii +78 kg, ulegając w finale Natalii
Borisovnej (Rosja). Gorzej powiodło się
Agnieszce Brzykcy, która odpadła z zawodów po dwóch porażkach.
Znakomicie w Samsunie spisał się K.
Powroźnik, który został pływackim mistrzem w wyścigu na 200 m motylkiem.
Wysoką dyspozycję potwierdził w sztafecie 4x200, zdobywając z kolegami brąz.
W kolejnych trzech konkurencjach K. Powroźnik plasował się na znienawidzonym
przez sportowców, czwartym miejscu. – Udało mi się spełnić marzenia
i bardzo cieszę się ze zdobycia dwóch

mie zawodów. Mnie największą radość
sprawiły zmagania teamów. Po raz pierwszy na świecie udało się zorganizować rywalizację drużyn trzyosobowych, co należy uznać za sukces – podkreślił miłośnik
crossfitu.
Szkolenie młodzieży procentuje

Regularne treningi oraz praca
na lekcjach WF-u przynoszą korzyści.
UKS Piast Krotoszyn, UKS Polon Krotoszyn oraz UKS Trójka Krotoszyn szkolą
dzieci w minisiatkówce na wysokim poziomie. Nic zatem dziwnego, iż potem
możemy oglądać pochodzących z Krotoszyna siatkarzy w najważniejszych rozgrywkach w kraju. To między innymi
dzięki pracy krotoszyńskich trenerów

do futbolu, mając obecnie takiego idola
jak Robert Lewandowski. Wielce pozytywnym zjawiskiem jest organizacja turniejów halowych dla młodych adeptów
futbolu na specjalnie przygotowanej,
sztucznej murawie. Turniej BZ WBK dla
orlików i młodzików czy Reiss Cup, który po raz pierwszy odbył się w naszym
mieście, przyciągnęły liczne grono
uczestników.
Na uwagę zasługuje też młoda Astra.
Podopieczni Rafała Humbli plasują się
na wysokich miejscach w silnie obsadzonych zawodach na terenie całego kraju.
Starsi miłośnicy futbolu pasjonowali
się kolejnym sezonem KLHPN czy rozgrywkami Playareny. Odbyła się także kolejna edycja coraz bardziej popularnego

Warto na koniec wspomnieć o kilku
innych bohaterach minionego roku.
Po objęciu stanowiska trenera reprezentacji siatkarzy plażowych przez Mateusza
Radojewskiego jego podopieczni wywalczyli brąz na turnieju World Tour w Xiamen. Lekkoatleta Czesław Roszczak zdobył osiem medali na MP w Toruniu, następnie dołożył cztery krążki na MŚ w Korei Południowej oraz trzy na ME w Danii.
Po raz piąty z rzędu wicemistrzem kraju
w trójboju siłowym został Szczepan Zimmermann.
Zespół Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN gratuluje wszystkim
sportowcom sukcesów w roku 2017 i życzy wielu kolejnych osiągnięć!
(GRZELO)
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NASZA AKCJA

Ruszamy z PLEBISCYTEM SPORTOWYM!
Rozpoczęła się trzecia edycja Plebiscytu SPORTOWIEC POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 2017 pod patronatem
Starosty Krotoszyńskiego, organizowanego przez naszą redakcję! Wybieracie jak zawsze SPORTOWCA ROKU,
ale także SPORTOWĄ IMPREZĘ ROKU
oraz – co jest nowością – SPORTOWĄ
OSOBOWOŚĆ ROKU!
Na naszej liście znajduje się 15 sportowców, 15 osobowości sportowych i 3
imprezy sportowe. Plebiscyt zakończy się
Sportową Galą w Restauracji Leśniczówka, w trakcie której nagrodzimy także
SPORTOWĄ NADZIEJĘ POWIATU.
Tego wyboru dokona kapituła, powołana
przez starostę krotoszyńskiego. Znajdą się
w niej przedstawiciele lokalnych mediów
oraz osoby z poszczególnych gmin, zajmujące się sportem. Dla SPORTOWEJ

W drugiej edycji plebiscytu według
naszych Czytelników SPORTOWCEM
ROKU został Konrad Powroźnik. Tytuł
TRENERA ROKU zgarnął człowiek związany z piłką nożną – Rafał Humbla. Z kolei ASW Nippon Krotoszyn okazała się
KLUBEM ROKU. Spośród imprez sportowych największe uznanie zyskały crossfitowe zawody LOGinLAB. SPORTOWĄ
NADZIEI POWIATU starosta krotoszyński ufunduje roczne stypendium.
Głosowanie potrwa do 18 lutego,
do godziny 23.59. UWAGA – dla głosujących przewidujemy atrakcyjne nagrody – szczegóły wkrótce! Przypomnijmy, iż
w poprzedniej edycji dla naszych Czytelników mieliśmy aż 14 nagród. Partnerem
Strategicznym naszej akcji była firma Ener-

gysped, która ufundowała nagrodę główną – wysokiej klasy telewizor 50” Manta
LED5003 Full Hd o wartości 2000 zł. Inni uczestnicy plebiscytu wygrali m. in. bony na zakupy, talony na usługi fizjoterapeutyczne, talon na usługi cukiernicze, kurs językowy, tablety o wartości 500 zł, karnet
do centrum fitness czy wycieczkę do Parku
Przygód – Piaski Szczygliczka

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

NADZIEJĄ POWIATU został Jeremiasz
Sumiński (KKS Astra Krotoszyn).
Jak będzie w tym roku? Przekonamy
się pod koniec lutego…
Regulamin PLEBISCYTU dostępny
jest na www.glokalna.pl. Klasyfikację on-line można śledzić przez cały czas na:
http://www.glokalna.pl/rusza-sportowy(ANKA)
-plebiscyt/

Jak głosować?
Wyślij sms pod nr 720511 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
podając numer kandydata według wzoru:
SPRT.16
OSB.16
IMP.4
Zwiększ liczbę głosów jednym sms-em!
Oddaj 5 głosów na swojego faworyta. na swojego faworyta. Wyślij sms o tej samej treści na numer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).
Oddaj 10 głosów! Wyślij sms o tej samej treści na numer 76567

(koszt 7,38 zł z VAT).

Sport

16

WTOREK, 9 stycznia 2018

POD NASZYM PATRONATEM

Żubry zakończyły niesamowitą serię A Seree Tee
Na 27 meczach zakończyła się seria
spotkań bez porażki ekipy A Seree
Tee. Ubiegłoroczni triumfatorzy Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej
w szóstej kolejce obecnych rozgrywek przegrali z Żubrami 4: 7.
AST ostatnią porażkę poniosło w lutym 2015 roku! Od tego czasu zespół ten
wygrał 25 meczów i dwa zremisował. Tę
niesamowitą serię przerwały Żubry, które
wygrały z mistrzami. Do przerwy spotkanie było bardzo wyrównane, minimalnie
lepsze były Żubry. Po zmianie stron ekipa
AST ruszyła do ataków, ale rywale wyprowadzali zabójcze kontry i wyszli na prowadzenie 5: 1. Wprowadzenie lotnego
bramkarza pomogło obrońcom tytułu jedynie zmniejszyć straty. Ostatecznie więc
Żubry zwyciężyły 7: 4. Na szczególne pochwały zasłużył strzelec trzech goli – J.
Kłobusek.
Pewną wygraną odniósł Pro-Met, który wskoczył na podium rozgrywek. Koźmiński team pokonał 8: 3 Luntrusy. Trzy
trafienia dla Pro-Metu zanotował M.
Szulc.
Najbardziej zacięty pojedynek rozegrały MTV Rozdrażew i LZS Kobierno-Tomnice. W pierwszej połowie MTV
prowadziło 2: 1, by po chwili przegry-

wać 2: 3, a niedługo potem znów prowadzić. Tak więc ta część spotkania zakończyła się wynikiem 4: 3 dla MTV.
Po zmianie stron nadal trwała wymiana
ciosów, z której zwycięsko wyszli rozdrażewianie – 6: 5. Trzy razy do siatki trafił
K. Krystek, a po dwa gole strzelili F. Wosiek i T. Jagła.
Drużyna Igloo rozbiła Juniorów
Astry, wygrywając 8: 1. Trzy razy na listę
strzelców wpisał się B. Galewski. Z kolei
Octagon już do przerwy prowadził 4: 1
z Ekipą z Sulmierzyc 4: 1. Po zmianie

stron team z Koźmina Wlkp. kontrolował
sytuację i zwyciężył 7: 4. Trzy bramki
zdobył R. Kołodziej, a dwie – M. Nowak.
Na zakończenie szóstej serii doszło
do derbów osiedla Szare Szeregi. Od samego początku lepszy był Dream Team,
który wygrał z Tornadem 12: 6. Cztery
gole dla przegranych strzelił T. Wieczyński, a po trzy razy do siatki trafiali G.
Gmerek, D. Maciejewski i D. Piwowar.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

NAGRODY

Natalia Brzykcy doceniona
W środę, 3 stycznia, w Sali Wielkiej
Centrum Kultury Zamek odbyła
się VIII Poznańska Gala Sportu, organizowana przez Wydział Sportu
Urzędu Miasta Poznania. W gronie
nagrodzonych znalazła się Natalia
Brzykcy, która świetnie spisała się
na X Światowych Igrzyskach Olimpijskich Głuchych w Samsunie.
Najpierw wyróżniono 18 super seniorów poznańskiego sportu. Następnie nagrodzono młodzież, która od kil-

ku lat zajmuje czołowe miejsca w Polsce
w systemie współzawodnictwa sportowego.
– Stać wśród najlepszych sportowców w Wielkopolsce to niesamowite przeżycie. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałego sukcesu,
a w szczególności mojemu trenerowi – Radkowi Miśkiewiczowi, rehabilitantom oraz wiernym kibicom, wspierającym mnie na każdym kroku – skomentowała Natalia Brzykcy.
(GRZELO)

SIATKÓWKA

Zagrali w drugą rocznicę śmierci trenera
W minioną sobotę odbył się II Memoriał im. Andrzeja Szczepaniaka.
Turniej rozgrywany był w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8,
gdzie przez wiele lat A. Szczepaniak
trenował swoich podopiecznych.
Zwyciężyła Ekipa Rocznika 1988
i Młodszych.
Popularny Szczepan długo pracował
w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie. Osiągnął z krotoszyńską młodzieżą
wiele sukcesów na terenie całego kraju.

Szkoleniowiec zmarł 6 stycznia 2016 roku. Jego byli podopieczni – Piotr Grzempowski, Wojciech Rost oraz Mateusz Radojewski – po raz drugi zorganizowali
turniej ku Jego pamięci.

Do rywalizacji przystąpiły cztery zespoły, które grały systemem każdy z każdym, do dwóch wygranych setów. Prym
wiodły Ekipa z Rocznika 1988 i Młodszych oraz Rakieta Team. Obie te druży-

ny pokonały po 2: 0 Rocznik 1983 oraz
Parzew. Tak więc w ostatniej kolejce walczyły ze sobą o zwycięstwo w memoriale. Wygrała Ekipa z Rocznika 1988
i Młodszych, ogrywając Rakieta Team
w dwóch partiach. Trzecie miejsce zajął
Parzew, po zwycięstwie 2: 1 z Rocznikiem 1983.

Miano MVP turnieju przyznano Mateuszowi Radojewskiemu (Rakieta Team). Z kolei tytuł zawodnika fair play trafił do Macieja Sadkowskiego (Rocznik 1983). Konkurs wbijania tzw. gwoździa w parkiet wygrał Łukasz Karpiewski.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

