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KROTOSZYN

Mamy lodowisko!

6 grudnia, a więc w mikołajki, oficjalnie otwarte zostało mobilne lodowisko przy krytej pływalni WODNIK w Krotoszynie. Obiekt będzie dodatkowo nagłośniony i oświetlony.
Dla klientów przewidziano również
możliwość wypożyczenia łyżew,
a dla początkujących – pingwinki
do nauki jazdy. Wymiar tafli to 20
na 30 metrów.

Nie zmarnuj swojego życia!

W listopadzie uczniowie dwóch krotoszyńskich placówek, Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im.
Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej

nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich wzięli udział w projekcie profilaktycznym „Nie zmarnuj swojego
życia!”.

KUKLINÓW

Wieczornica ku czci niepodległej
30 listopada w sali wiejskiej w Kuklinowie odbyła się wieczornica z okazji setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Na uroczystość przybyło ponad 200 osób.
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
g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński

Głównym organizatorem była miejscowa Szkoła Podstawowa, a współorganizatorami – parafia Starygród, Stowarzyszenie „Kuklinów”, Rada Sołecka w Kuklinowie i Stowarzyszenie „Rodzina Ułańska”.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.,
odprawioną przez ks. Ryszarda Muszyń-

W ramach projektu dla uczniów zorganizowano spotkanie, które prowadzili
Łukasz Bęś ps. Bęsiu i Jonatan Blank – Dj
Yonas. Tworzą oni zespół RYMcerze. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Edukacja z Wartościami oraz raperów.
W czasie spotkania z uczniami raperzy podzielili się swoim doświadczeniem życiowym w walce z nałogami.
Ważne treści oraz for ma trafiająca
wprost do młodego odbiorcy pobudziły samoświadomość młodzieży w zakresie problemów uzależnień oraz ich
skutków, a także zmusiły do refleksji
nad sensem życia i odpowiedzialnych
wyborów.

W oficjalnym otwarciu obiektu
uczestniczyli m. in. Tomasz Niciejewski – prezes Centrum Sportu i Rekreacji
WODNIK, Joanna Król-Trąbka – radna
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
Anna Sikora – przewodnicząca Rady
Miejskiej w Krotoszynie, burmistrz Franciszek Marszałek oraz wiceburmistrz Ryszard Czuszke.

BENICE

Przedstawiciele Amnesty
International z wizytą w szkole

OPRAC. (ANKA)

skiego. Potem w programie wieczornicy
znalazły się: Apel Poległych, uczczenie
zmarłych myśliwych, zatańczenie poloneza przez dzieci i gości na placu przy sali,
inscenizacja ku czci niepodległej, występy
artystyczne zaproszonych zespołów (Ale
Babki z Rozdrażewa, Familia z Kuklinowa, chór parafialny ze Staregogrodu) oraz
poczęstunek.
(NOVUS)

Do Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Benicach przybyli z Poznania przedstawiciele Amnesty International – międzynarodowej organizacji występującej w obronie
praw człowieka.

m.kobuszynski@glokalna.pl

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

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

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

(NOVUS)

FOT. SP Benice

PROJEKT

– To miejsce jest przede wszystkim
dla was, dzieci i młodzieży, żebyście mogli
czynnie odpoczywać bez smarfona czy
laptopa. Będziemy organizować zajęcia
nauki jazdy na łyżwach, a w okresie ferii
zimowych planujemy występy na lodzie.
Do korzystania z lodowiska zapraszamy
również dorosłych w każdym wieku – mówił Tomasz Niciejewski.
– Chciałbym serdecznie podziękować kierownictwu WODNIKA za sprawną organizację tego przedsięwzięcia. Pojawiały się już wcześniej takie postulaty, żeby lodowisko w Krotoszynie powstało,
głównie ze strony dzieci i młodzieży – powiedział Franciszek Marszałek.
W trakcie otwarcia lodowiska nie mogło zabraknąć Św. Mikołaja, który rozdawał dzieciom cukierki.

Grażyna Sendecka, Joanna Łopion,
Anna Zawiślak i Mikołaj Żurakowski to
młodzi ludzie, wolontariusze, aktywiści,
którzy niesprawiedliwość na świecie
traktują osobiście. Jak wiele milionów
osób, zmieniają świat, by każdy mógł korzystać z praw człowieka. Działają
na rzecz konkretnych ludzi na całym

świecie, ludzi, których prawa zostały złamane. W trakcie spotkania z uczniami
benickiej szkoły goście przybliżyli działalność Amnesty International, opowiedzieli o jej historii, badaniach, rzecznictwie, kampaniach czy edukacji. Przywołali postacie, które dzięki skutecznym
działaniom Amnesty International odzyskały wolność. Mówili o osobistych doświadczeniach, odpowiadali na pytania,
a ponadto omówili kwestie związane
z przygotowaniem Maratonu Pisania Listów 2018, przedsięwzięciem organizowanym przez AI od 2001 roku.
OPRAC. (NOVUS)

Aktualności
PROJEKT

Łączymy pokolenia

W auli I Liceum Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja podsumowano
projekt „Krotoszyn łączy pokolenia”. Organizatorem przedsięwzięcia był miejscowy Uniwersytet Trzeciego Wieku,
a patronat objęli Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego, starosta Stanisław Szczotka
i burmistrz Franciszek Marszałek.
Partnerami projektu były Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, I LO im. Hugona Kołłątaja, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna i Krotoszyński Ośrodek Kultury.
Zrealizowane działania przedstawiła
Elżbieta Maleszka – prezes UTW w Krotoszynie. Projekt miał na celu wzrost poziomu aktywności fizycznej, społecznej,
intelektualnej i kulturalnej osób starszych, zainteresowanie regionalizmem
i lokalną historią wśród seniorów i młodzieży, promocję aktywnego trybu życia
i rozwijanie pasji.

Dla uczestników zorganizowano więc
zajęcia z gimnastyki i jogi, ceramiczne, rękodzieła, a także prelekcje prozdrowotne
czy pikniki. Przeprowadzono także konkurs fotograficzny „Magiczna pora”.
Całkowity koszt projektu wyniósł 29 560 zł, z czego 15 tys. zł stanowiło
dofinansowanie z samorządu województwa
wielkopolskiego, 3400 zł dołożyła gmina
Krotoszyn, 3300 zł – UTW, 3400 zł – powiat krotoszyński, awkład osobowy wynosił
4460 zł.
W trakcie podsumowania międzypokoleniowa grupa teatralna wystąpiła
w spektaklu słowno-muzycznym, nawiązującym do wydarzeń poprzedzających odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wszyscy wspólnie odśpiewali
„Mazurka Dąbrowskiego”, „Rotę”
i „Pierwszą brygadę”.
Uroczystości w I LO towarzyszyła
wystawa prac wykonywanych podczas
warsztatów artystycznych.
(NOVUS)

ZDUNY

Dąb na stulecie niepodległości

Zasadzone drzewo ma upamiętniać
setną rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę oraz wybuchu powstania
wielkopolskiego i powrotu Ziemi Zdunowskiej do Macierzy.
W 2019 roku będzie przeprowadzone głosowanie w kwestii nadania imienia
dla nowo zasadzonego dębu. Poza tym
przy drzewku umieszczona zostanie pamiątkowa tablica.
Przypomnijmy, że po burzliwym
okresie i walkach na początku 1919 roku
(od stycznia do marca), kiedy to cały teren
zajęli Niemcy, Zduny i okolice zostały for-

FOT. www.zduny.pl

W listopadzie Sławomir Trawiński – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Krotoszyn – oraz Tomasz
Chudy – burmistrz Zdun – przecięli
symboliczną wstęgę przy Dębie Niepodległości, który zasadzono na placu 700-lecia.

malnie przyznane Polsce dopiero w 1920
roku, po ratyfikowaniu Traktatu Wersalskiego w dniu 10 stycznia.
OPRAC. (NOVUS)
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KROTOSZYN

Radni wybrali przewodniczących komisji
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Z SESJI

Burzliwe dyskusje w Sulmierzycach
Gorąca atmosfera panowała na drugiej sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach. Radna Karolina Zaborek-Kulawska, ku konsternacji większości zebranych, ogłosiła się opozycją i w konsekwencji opowiadała się przeciwko
w kwestiach składów komisji oraz
podwyżek podatków lokalnych.

Na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie, która odbyła się 29 listopada,
dokonano wyboru przewodniczących komisji stałych.
Na czele Komisji rewizyjnej stanęła
Sławomira Kalak, reprezentująca Prawo
i Sprawiedliwość. Komisją skarg, wnio-

sków i petycji kierować będzie Krzysztof
Grzempowski z Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Przewodniczenie Komisji budżetowo-gospodarczej powierzono Natalii Robakowskiej z Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej, a szefem Komisji społecznej został Darian Paszek z PSL-u.
(NOVUS)

KOBYLIN

Wynagrodzenie
burmistrza bez zmian

W trakcie drugiej sesji Rady Miejskiej w Kobylinie, która odbyła
się 29 listopada, podjęta została
uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.

Wysokość pensji włodarza Kobylina ustalono na poziomie 10 180 złotych
brutto. A zatem będzie ona taka sama jak
dotychczas. Radni przegłosowali tę
uchwałę jednogłośnie.
(ANKA)

Przypomnijmy, że radna Karolina Zaborek-Kulawska jest żoną Daniela Kulawskiego, wieloletniego radnego i kontrkandydata obecnego burmistrza Sulmierzyc
w niedawnych wyborach.
Najpierw Rada Miejska wybrała
skład Komisji skarg, wniosków i petycji.
Znaleźli się w niej Krzysztof Pauliński
(KWW Daniela Kulawskiego), Roman
Szczesnowski (Polskie Stronnictwo Ludowe) i Adam Krenz (Samorządowa Inicjatywa Obywatelska).
Gorąca dyskusja rozpoczęła się, gdy
przyszło do wyboru składu Komisji rewizyjnej. W niektórych gminach przyjęło
się bowiem, że jej przewodniczenie powierza się komuś z opozycji. Wiceprzewodnicząca rady, Agnieszka Gibasiewicz
(PSL), zgłosiła kandydaturę Kamila Łopuszańskiego (KWW Daniela Kulawskiego). Z kolei radna K. Zaborek-Kulawska
zgłosiła samą siebie. – Jestem radną opozycyjną, więc mogę obiektywnie ocenić
sytuację jako przewodnicząca Komisji rewizyjnej. Nie będzie podejrzeń o interesowność i stronniczość. Statut miasta
w dziale V rozdziale I mówi o tym, że nie
może być podejrzeń o interesowność
i stronniczość, że nie będzie wyłączania
pewnych tematów. Jeśli radni zagłosują
zgodnie z sumieniem, wyrażam chęć kandydowania – oznajmiła radna.
Jej wypowiedź spotkała się z natychmiastową reakcją i krytyką części radnych. – To totalna bzdura, co pani opowiada – stwierdził Krzysztof Pauliński. – Nie wiem, o czym pani mówi. Jeszcze nie było posiedzenia żadnej komisji,
a już padają oskarżenia o stronniczość. To
jest próba siania niezgody w radzie.

– Pani ogłasza się jako jedyną opozycyjną radną – powiedział z kolei Adam
Orzeszyński. – Wielkiej opozycji w radzie
nie ma. Pan Daniel (Kulawski – przyp.
red.) był w poprzedniej Komisji rewizyjnej i nie było problemu, że ktoś był nieobiektywny, a pani wychodzi z jakąś tam
opozycją. Uważam, że wszyscy działamy
dla dobra miasta – oświadczył przewodniczący rady.
K. Zaborek-Kulawska swoją decyzję
o przejściu do opozycji uzasadniła tym, że
uzyskała informacje o nieformalnym spotkaniu 14 radnych z burmistrzem Dariuszem Dębickim, w trakcie którego, w tajemnicy przed nią i bez jej udziału, ustalono skład wszystkich komisji.
Burmistrz Dębicki uznał to za insynuacje. – Ja nikogo nie zapraszałem. Jeśli
ma pani takie informacje, to są błędne.
Proszę mi nie insynuować, że dokonywałem jakichkolwiek działań przed sesją czy
komisjami. Proszę to udowodnić. Prosiłbym takich insynuacji publicznie nie wygłaszać – mówił oburzony D. Dębicki.
Do komisji zgłoszono również Anetę Kurzawę (Niezależni 2018) i Rafała
Ozgę (PSL). W imiennym głosowaniu
rada stosunkiem 14: 1 zaakceptowała
wszystkich kandydatów, z wyjątkiem K.
Zaborek-Kulawskiej. Na przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano Rafała Ozgę.

Niemałe emocje wywołała także podwyżka podatków. – Wnioskuję, żeby pozostawić podatki na tym samym poziomie. Nie trzeba nadmiernie obciążać
mieszkańców. Niby rosną płace, ale idą
za tym wielkie podwyżki cen prądu – oznajmiła K. Zaborek-Kulawska.
Przeciw tej propozycji opowiedziała się
dziesiątka radnych, a od głosu wstrzymało się czterech. Uchwała podatkowa z kolei przeszła stosunkiem głosów 14: 1.
Na zakończenie sesji A. Orzeszyński
zarzucił radnej K. Zaborek-Kulawskiej
brak szacunku do pozostałych radnych. – Dziwnie zaczęła się ta nasza sesja – powiedział. – W poprzedniej kadencji jakoś to wszystko się zgadzało. Były różne głosy za i przeciw. Mam nadzieję, że
w przyszłości nie będzie takiego głosowanie na zasadzie „nie, bo nie!”. W tamtej
kadencji pani i małżonek oboje byliście
radnymi i tak źle nie było. Może to wynik
niezadowolenia z porażki? Nie wiem, czy
nastąpiła zmiana frontu. Chcę, żeby to
wszystko było wyważone.
– Staram się zawsze obszernie argumentować moje stanowisko. Czy ja nie mogę w tym miejscu wyrazić swojego zdania?
Co do opozycyjności, to w tej kadencji tak
się poczułam po tym nieformalnym spotkaniu 14 radnych z burmistrzem – odpowiedziała K. Zaborek-Kulawska.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Bieżąco

KOBYLIN
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Rozpoczęła się przebudowa ulicy
Mickiewicza w Kobylinie. Modernizacja tej drogi ma zakończyć się do 25
czerwca przyszłego roku.

FOT. www.kobylin.pl

Prace remontowe na ulicy Mickiewicza

Na odcinku o długości ok. 165 metrów wykonana zostanie nawierzchnia
z kostki brukowej granitowej, ze ściekiem
zlokalizowanym w odległości 0,2 m od osi
jezdni. Na połączeniu z ul. Krobską wymienione będą krawężniki betonowe
oraz nawierzchnia chodnika. Wpusty
uliczne zostaną włączone do istniejącej
kanalizacji deszczowej.
OPRAC. (NOVUS)

SZPITAL

Zakończył się remont pomieszczeń
pododdziału urazów narządów ruchu i ortopedii oddziału chirurgicznego w szpitalu przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie. Pododdział zyskał dwie nowe sale dla chorych
(dwu- i trzyłóżkową), każda z łazienką.
W wyremontowanej części pododdziału znajduje się też nowy gabinet zabiegowy. Poprawiono także standard sal

FOT. SP ZOZ Krotoszyn

Oddział ortopedyczny po remoncie

KOŹMIN WLKP.

nad Izbą Przyjęć. Przed remontem leżący
tam pacjenci korzystali ze wspólnej łazienki. Teraz dla każdej z sal wyznaczono
osobną łazienkę.
W ramach remontu zamontowano
również instalacje – elektryczną, hydrauliczną, sanitarną i przeciwpożarową.
W pomieszczeniach odmalowano ściany
i wymieniono wykładzinę podłogową.
Tak więc pacjenci tam trafiający będę
mieli bardziej komfortowe warunki.
(NOVUS)

20 listopada pary małżeńskie z terenu gminy Koźmin Wlkp. świętowały
złote gody, czyli 50 lat wspólnego życia. Burmistrz Maciej Bratborski
wręczył jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez prezydenta RP.

FOT. www.kozminwlkp.pl

50 lat wspólnego życia

W tym roku odznaczenia za długoletni staż małżeński otrzymało 25 par.
Burmistrz pogratulował złotym jubilatom, podziękował za ich postawę, wychowanie dzieci i pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Pary małżeńskie otrzymały róże
i upominki. Tradycyjne „Sto lat” zagrała
i zaśpiewała Kapela znad Orli. Nie zabrakło szampana, słodkiego poczęstunku
i tańców na parkiecie.
OPRAC. (NOVUS)
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BIBLIOTEKA

Zapraszamy na prelekcję zdrowotną
12 grudnia, w godzinach 17.0019.00, w Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej Piotr Kaźmierczak, dietetyk kliniczny, przeprowadzi prelekcję. Spotkanie będzie podzielone
na dwa bloki tematyczne.
W pierwszej części P. Kaźmierczak
będzie mówił o nadciśnieniu tętniczym
i leczeniu dietą. Po wykładzie każdy słuchacz otrzyma voucher-zaproszenie
na bezpłatne spotkanie, w trakcie którego będzie mógł liczyć na: specjalistyczną
konsultację w gabinecie dietetycznym,
jadłospis ściśle wspomagający leczenie
nadciśnienia, ustalenie zakresu sugerowanych badań laboratoryjnych, materiały informacyjne wyjaśniające problem
nadciśnienia, a także specjalistyczne ba-

dania masy i składu ciała, wyznaczanie
potrzeb energetycznych i realnych prognoz terapii.
Drugi blok tematyczny będzie przygotowany specjalnie dla Akademii Piłkarskiej Reissa. P. Kaźmierczak wygłosi prelekcję „Żywienie a zdolności do wysiłku
z piłce nożnej”. Po tym wykładzie rów-

nież każdy ze słuchaczy otrzyma voucher-zaproszenie na bezpłatne spotkanie,
na którym zaoferowane będą: specjalistyczna konsultacja w gabinecie z tematyki zasad żywienia młodego piłkarza, ustalenie zakresu sugerowanych badań laboratoryjnych, biuletyn informacyjny z żywienia oraz specjalistyczne badania masy
i składu ciała, wyznaczanie potrzeb energetycznych i prognoz poprawy zdolności
wysiłkowej organizmu.
Warto zaznaczyć, iż przedstawiciele
APR mogą uczestniczyć także w prelekcji
z nadciśnienia tętniczego. Zachęcamy
także do odwiedzenia strony
http://kazmierczak.dobrydietetyk.pl. Zapraszamy wszystkich 12 grudnia do krotoszyńskiej biblioteki.
(ANKA)

LO KROTOSZYN

Tu jest Polska!
W auli I Liceum Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
zorganizowano widowisko historyczne z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Grupa uczniów pod kierunkiem historyka, Pawła Hadrycha, przygotowała
inscenizację „Tu jest Polska!”.
Licealiści w niezwykle obrazowy sposób zaprezentowali najważniejsze, znane
i mniej znane, fragmenty historii Rzeczypospolitej. Uczniowie występowali
w strojach z dawnych epok, zabierając widzów w głąb polskich dziejów. Na scenie
pojawiały się takie postacie jak Gall Ano-

nim, Bolesław Chrobry, ks. Marek Jandołowicz, Józef Wybicki czy gen. Marian
Langiewicz. Wyraziste i emocjonalne
przedstawienie wydarzeń historycznych
przeplatało się z występami chóru.

KONCERT

Leśmian po indyjsku

W koźmińskim kinie Mieszko zorganizowano koncert ,,Przystanek Poezja – Leśmian po indyjsku”.
Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiło trio w składzie:
Waldemar Rychły, Elżbieta Rojek
oraz Mandar Purandare.
W trakcie koncertu klasyczna muzy-

ka indyjska przeplatała się z poezją Bolesława Leśmiana i indyjskich poetów, m. in.
Balkrishna Bhagvanta Borkara (język marathi), Chintamani a Khanolkara aka Aarti Prabhu (marathi), Dushyanta Kumara
(hindi). Słowom – śpiewanym i mówionym – towarzyszyła gra na instrumentach
takich jak harmonium indyjskie, gitara,
dar buka, tabla i tank-drum, goongroos.

Po wielu miesiącach prób i przygotowań
licealiści zaprezentowali naprawdę niezwykłe widowisko – wzruszające, poruszające i pouczające.
(NOVUS)

– Leśmian swoim wierszom często
nadawał tytuły, umiejscawiał je w bardzo konkretnym czasie, np. przed świtem, wieczorem, w głębokiej nocy, co
budowało różnorodne kolory i nastroje.
Każda z rag indyjskich ma przyporządkowaną sobie porę dnia i nocy, np. Raga
Malkouns to głęboka noc, natomiast Raga Sarang to popołudnie, na dodatek
deszczowe. Wykonanie następujących
po sobie rag może trwać wiele godzin
i wtedy poszczególne utwory oddają
zmieniający się nastrój pory dnia i nocy.
Ta „wspólność” czyni koncert jeszcze
bardziej interesującym – uważa Waldemar Rychły.
W. Rychły, z wykształcenia architekt,
jest kompozytorem, muzykiem i współtwórcą Kwartetu Jorgi. Elżbieta Rojek to
wokalistka między innymi Orkiestry Św.
Mikołaja, a także wieloletnia aktorka teatru Gardzienice. Mandar Purandare jest
aktorem oraz wykładowcą języka hindi
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
(NOVUS)

Na Sygnale
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KROTOSZYN

Samospalenie na stacji paliw

– Świadek zdarzenia przekazał informację, że na terenie stacji paliw w centrum Krotoszyna mężczyzna polał swoje
ciało benzyną i zaprószył ogień. Natychmiast na miejsce skierowano dwa pojazdy
z miejscowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, powiadomiono także pogotowie
ratunkowe i policję – informuje Tomasz
Patryas, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Krotoszynie.
Gdy strażacy dotarli na teren stacji
paliw, w pobliżu wejścia do budynku leżała osoba, której ubranie było częściowo
spalone. Z zeznań personelu wynikało, że
mężczyzna zatankował w plastikową butelkę benzynę, po czym polał się i podpalił. Osoby postronne podjęły próbę gaszenia poszkodowanego kocem gaśniczym,
natomiast pracownik stacji przy pomocy
podręcznego sprzętu gaśniczego ugasił
ogień na płonącym mężczyźnie.
Po zabezpieczeniu terenu strażacy
przystąpili do oceny stanu poszkodowanego. W oczekiwaniu na karetkę pogotowia wykonali wszystkie możliwe do zrealizowania czynności w celu zminimalizowania skutków tak drastycznego zdarzenia. Po przybyciu specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego lekarz
podjął decyzję o natychmiastowej hospitalizacji mężczyzny, którego niezwłocznie
przewieziono do Szpitalnego Oddziału

Ratunkowego w Krotoszynie.
– Pacjent po zdarzeniu trafił na SOR.
W nocy, w stanie ciężkim, karetką został
przewieziony do szpitala w Ostrowie
Wlkp. Stamtąd śmigłowcem LPR przetransportowano go do specjalistycznej
placówki medycznej – oznajmia Sławomir Pałasz, rzecznik prasowy SP ZOZ
w Krotoszynie.
– Akurat byłem w pobliżu i podbiegłem pomóc – powiedział nam Wojciech
Szymczak, jeden ze świadków zdarzenia. – Obróciłem tego pana na bok i powiedziałem, że zaczekam z nim na przyjazd karetki i straży. Straż dotarła pierwsza. Obok niego leżała butelka, z której się
napił, po czym się oblał. Po jego lewej stronie leżała zapalniczka przedłużana
do podpalania zniczy. Mężczyzna ma
mocno spalone drogi oddechowe. Miał zanikający, bardzo słaby oddech. Spaleniu
uległa twarz, klatka piersiowa i prawa ręka. Na co dzień jeżdżę ciężarówką i widziałem dużo, ale to, co dziś przyszło mi
zobaczyć, daje mocno do myślenia.
Wyjaśnianiem wszystkich okoliczności tej sprawy zajmuje się krotoszyńska policja, która dobrze zna poszkodowanego 55-latka. Jest bowiem recydywistą,
który w przeszłości odsiadywał już wyroki, m. in. za włamania, kradzieże i groźby
karalne. – Policjanci szczegółowo wyjaśniają przyczyny tego zdarzenia – czy była to próba samobójcza, czy ktoś nakłonił
tego mężczyznę, by to zrobił. Analizujemy, czy nie doszło do narażenia zdrowia
i życia osób postronnych. Obecnie trwa
zabezpieczanie dowodów – mówi Piotr
Szczepaniak, oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

NA DRODZE

Nie zachowała ostrożności

NA DRODZE

Dwa wypadki na Parcelkach
4 grudnia w ciągu zaledwie półtorej
godziny na Parcelkach w Krotoszynie doszło do dwóch wypadków drogowych. Na szczęście obyło się bez
poważnych obrażeń.
Pierwsze zdarzenie miało miejsce
około godziny 10.00 na skrzyżowaniu ulic
Szosa Benicka i Osadnicza. – Jak ustalono,
kobieta kierująca samochodem marki Renault Megane, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie udzieliła pierwszeństwa
przejazdu. Tym samym doprowadziła
do zderzenia z jadącym drogą główną samochodem marki Volkswagen. Nikomu

FOT. Marcin Szyndrowski

We wtorek, 4 grudnia, na stacji paliw przy ul. Koźmińskiej w Krotoszynie 55-letni mężczyzna polał swoje
ciało benzyną i podpalił się. W stanie ciężkim został przewieziony
do szpitala. Przyczyny tego tragicznego zdarzenia bada policja.

nic poważnego się nie stało. Pasażerowie
trafili do szpitala, ale z niewielkimi obrażeniami. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawczyni została ukarana mandatem w wysokości 400 zł – mówi Piotr
Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
Nieudzielenie pierwszeństwa było
także przyczyną zdarzenia, do którego
doszło około godz. 11.20 na skrzyżowaniu ulic Półwiejska, Urbanowiczówny
i Samulskiego. – Kierujący samochodem
marki Renault Laguna nie udzielił
pierwszeństwa pojazdowi marki Opel
Antara. Nikt nie odniósł obrażeń, kierowcy byli trzeźwi. Sprawca otrzymał
mandat karny w kwocie 250 zł – informuje P. Szczepaniak.
(NOVUS)

Kolejne pożary w kominach
Wieczorem 3 grudnia na ul. Ostrowskiej w Krotoszynie zderzyły się dwa
samochody osobowe. Na szczęście
nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
– Kierująca samochodem marki Renault Trafic 31-letnia mieszkanka gminy
Rozdrażew, zmieniając kierunek jazdy,
nie zachowała należytej ostrożności,

w efekcie czego doprowadziła do zderzenia z samochodem marki Alfa Romeo,
którym kierował mieszkaniec Krotoszyna. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Sprawczyni została ukarana mandatem
w wysokości 250 złotych – informuje
Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

Okres grzewczy każdego roku charakteryzuje się plagą pożarów
w przewodach kominowych. Niestety, ich liczba z roku na rok rośnie. 1 grudnia strażacy brali
udział w trzech akcjach gaśniczych. Wszystkie zdarzenia to były
pożary sadzy.
W Zdunach, Dzielicach i Krotoszynie działania straży pożarnej przebiegały

podobnie – stłumienie pożaru w przewodzie kominowym, usunięcie nadpalonej
sadzy na zewnątrz, dogaszenie zarzewi
ognia, przewietrzenie obiektu oraz weryfikacja zagrożeń przy pomocy urządzeń
pomiarowych. Na szczęście nie było osób
poszkodowanych.
Strażacy apelują o prawidłową eksploatację kominów. To my pilnujemy
przeglądów okresowych i rocznych, zakupujemy opał i dbamy o porządek w po-

FOT. Archiwum KP PSP Krotoszyn

ZAGROŻENIA

mieszczeniu, gdzie znajduje się kocioł
grzewczy. To my podejmujemy decyzję
o instalacji czujnika dymu i tlenku węgla.
Nie dajmy się zabić we własnym domu!
(NOVUS)
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Santander Cup w Krotoszynie
Przez dwa dni rozgrywano turniej
Krotoszyn Santander Cup 2018. Najlepsze okazały się drużyny Polonii
Środa Wielkopolska oraz Akademii
Piłki Nożnej Trzebnica.

SIATKÓWKA

Nasz team
na podium
Krotoszyński team wziął udział
w Charytatywnym Turnieju Siatkówki
„Odbijmy serce Zosi”, który odbył się
w Raszkowie. Nasi siatkarze zakończyli zmagania na trzecim miejscu.
W zawodach rywalizowało 14 zespołów, które podzielono nacztery grupy. Krotoszynianie najpierw zdobyli punkty bez walki, gdyż do turnieju nie przystąpiła awizowana wcześniej drużyna ZSU Ostrów Wlkp.
Następnie nasz zespół pokonał po 2: 0 Celebrytów OSP Goliszew i Szwagrów Raszków.

W ćwierćfinale krotoszynianie
ograli 2: 0 Pioruny Marszew, a pierwszej
porażki doznali w półfinale, ulegając 1: 2 Tarpanom Ostrzeszów. W meczu o trzecie miejsca pokonali 2: 1 Kasztany Ostrów Wlkp. W krotoszyńskim
zespole zagrali Jakub Nawrat, Dominik
Kubeczak, Adrian Szperzyński, Piotr
Cichowlas, Maciej Sadkowski oraz Sebastian Pośpiech.
W trakcie turnieju przeprowadzono
licytacje gadżetów. Można było zdobyć m.
in. koszulki Łukasza Kaczmarka czy Dawida Murka, piłkę ręczną z podpisem
Krzysztofa Lijewskiego czy plastron biathlonistki Krystyny Guzik.
(GRZELO)

Pierwszego dnia rywalizowały młodzi piłkarze z rocznika 2006. Jedenaste
miejsce zajęła Astra II Krotoszyn, pokonując UKS Trójka III Krotoszyn (3: 2). Dziewiąta lokata przypadła Stali Pleszew, która ograła MKS Siechnice (3: 2). Na siódmej pozycji znalazła się Ostrovia 1909
Ostrów Wlkp., wygrywając z Trójką IV Krotoszyn (3: 1). Piąty był GOS
Koźmin Wlkp., po pokonaniu Gorzyczanki Gorzyce Wielkie (1: 0).
Na najniższym stopniu podium stanął pierwszy zespół Astry, który okazał się
lepszy od Marcinków Kępno (2: 1).
Triumfatorem została Polonia Środa
Wielkopolska, zwyciężając w finale Akademię Piłkarską Reissa z Gostynia (3: 2).
Do „drużyny marzeń” trenerzy wybrali Michała Całujka (Astra), Huberta
Badowskiego (Marcinki), Dawida Kaczmarka (Polonia), Jakuba Waworskiego
(Polonia) i Michała Fechnera (APR Gostyń). – Jestem bardzo zadowolony z postawy mojego zespołu, choć czujemy mały niedosyt po finale – powiedział Marcin

Porzucek, trener APR Gostyń. – Mecz
z Polonią był bardzo emocjonujący i detale zdecydowały o końcowym wyniku.
Dziękuję wszystkim moim zawodnikom
i gratuluję organizatorom za wykonanie
dobrej pracy.
Drugi dzień to zmagania drużyn
z rocznika 2007. Jedenaste miejsce zajęła
Trzynastka II Poznań, ogrywając
Astrę II Krotoszyn (3: 0). Na dziewiątej
pozycji turniej zakończył zespół FA Lech
Poznań, wygrywając z Astrą I Krotoszyn
(2: 0). Na siódmej lokacie uplasowała się
Trzynastka I Poznań, pokonując Pogoń
Nowe Skalmierzyce (4: 2). Piąta była

Raszkowianka Raszków, która zwyciężyła
Stal Pleszew (6: 2).
Najniższy stopień na podium przypadł koźmińskiemu GOS-owi, po pokonaniu poznańskiej Warty (2: 1). Turniej
wygrała Akademia Piłki Nożnej Trzebnica, ogrywając w finale Szkołę Futbolu Luboń (5: 2). Do zespołu turnieju wybrano
Katarzynę Lewandowską (FA Poznań),
Pawła Owczarczaka (SF Luboń), Antoniego Rotha (Warta), Tobiasza Ćwikłę (APN
Trzebnica) i Oliwiera Grzesiaka (GOS
Koźmin Wlkp.).
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Sport

15

POD NASZYM PATRONATEM

Futbolowy weekend w Krotoszynie
Blisko 400 dzieci, ponad 100 rozegranych meczów, prawie tysiąc
strzelonych goli. Tak w liczbach można podsumować dwa dni piłkarskich emocji podczas turnieju Mikołajkowego Reiss Cup w Krotoszynie.
Reiss Cup to największy w Polsce
cykl turniejów sportowych dla dzieci, organizowany co roku przez Klub Sportowy
Akademia Piłkarska Reissa oraz Fundację
Piotra Reissa. Honorowy patronat
nad imprezą w naszym mieście objął
Urząd Miejski w Krotoszynie.
– Na gorąco mogę powiedzieć, że tur-

niej Reiss Cup, który po raz drugi odbył się
w naszym mieście, wypadł bardzo dobrze.
Setki dzieci radujących się po strzelonych
golach to najlepsza ocena ciężkiej pracy
trenerów Akademii. Jako gospodarze czujemy spory niedosyt, ponieważ byliśmy
bardzo blisko triumfu w sobotniej rywalizacji – ocenił Grzegorz Nowak, koordynator krotoszyńskiej lokalizacji.
W sobotę do zmagań przystąpiły

dzieci z roczników 2008 i 2009. – Z racji
tak dużej ilości uczestników zdecydowaliśmy się podzielić zmagania na dwie tury – poranną i popołudniową – wyjaśnił
Mateusz Kaczor, organizator turnieju.
Najpierw młodzi piłkarze rywalizowali
w grupach, a następnie odbyły się mecze
półfinałowe, o trzecie miejsce i finał.
Pierwszym triumfatorem Reiss Cup okazała się drużyna z Brzezin, która w finale

pokonała Ostrzeszów 4: 3. Na najniższym stopniu podium uplasował się zespół z Kępna, pokonując po serii rzutów
karnych Pleszew. Z kolei po południu

drużyna z Kobylina ograła, również
po rzutach karnych, gospodarzy.
Kolejnego dnia walczyli piłkarze urodzeni w latach 2006-2007. Do wyłonienia zwycięzców obu tur potrzebne były
rzuty karne. Kaliszanie pokonali Kępno,
a Brzeziny okazały się lepsze od Ostrowa
Wielkopolskiego. Trzecie lokaty przypadły zespołom z Chocza i Pogorzeli.
Pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe wręczali burmistrz Franciszek Marszałek, starosta Stanisław Szczotka, Piotr Reiss,
wicestarosta Paweł Radojewski, Tomasz Niciejewski i Jacek Cierniewski z CSiR Wodnik, Waldemar Wronecki ze starostwa oraz
Roman Wosiek z magistratu.
Przy okazji wyróżniono też najlepszego zawodnika i bramkarza każdej tury.
W tym gronie znalazło się dwoje przedstawicieli powiatu krotoszyńskiego – Marii Noskowicz przyznano miano MVP,
a Michał Puślecki okazał się najlepszym
bramkarzem
w
rocznikach 2008/2009. – Chciałbym podziękować wszystkim, którzy od piątkowego
wieczoru ciężko pracowali, aby Reiss Cup
w Krotoszynie mógł się odbyć, w szczególności sponsorom oraz władzom miasta, które udostępniły bezpłatnie obiekt
sportowy. Zapraszamy wszystkich na treningi w Akademii i na kolejny turniej Reiss Cup w przyszłym roku – podsumował
G. Nowak.
(KAKTUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Setka Dariusza Rybki Koźminianie najlepsi w powiecie
Dariusz Rybka wziął udział w biegu
„Setka na stulecie niepodległości”.
Krotoszyńskiemu strażakowi już
po raz drugi udało się pokonać dystans 100 km.

3 grudnia rozegrano Mistrzostwa Powiatu Krotoszyńskiego w Halowej Piłce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych. Zwyciężyła drużyna z ZSP Koźmin
Wlkp., która wraz z zespołem z krotoszyńskiego
LO zakwalifikowała się do etapu rejonowego.

– Swoją przygodę z bieganiem
na długich dystansach rozpocząłem dwa
lata temu – oznajmia Dariusz Rybka. – 100 kilometrów jest marzeniem
wielu biegaczy. Pierwszy raz udało mi się
pokonać taki dystans na Festiwalu Sportu
w Rawiczu podczas 24-godzinnego biegu.
Blisko tego byłem też w lipcu tego roku
w Krakowie, ale wtedy przebiegłem 73 km.
Trasa „Setki na stulecie niepodległości” na górze Kamieńsk składała się z dziesięciu pętli po 10 km. – W nocy temperatura spadła do minus 8 stopni. Najtrudniejszy był ostatni kilometr, bo trzeba było zbiec ze stoku narciarskiego. Pozornie
powinno być lekko, lecz był to bardzo
stromy odcinek, o nierównej trawiastej
nawierzchni, co mocno obciążało nogi – opowiada D. Rybka.
Najszybciej, w czasie 11: 23: 54, dystans 100 km pokonał Michał Gajewski. – Był to bardzo wymagający bieg, ale
udało się osiągnąć zamierzony cel. Po każdym okrążeniu można było odpocząć

Pięć ekip grało systemem każdy z każdym. Koźminianie pokonali ZSP nr 1 Krotoszyn (2: 0), ZSP nr 3
Krotoszyn (3: 0) i ZSP nr 2 Krotoszyn (2: 0) oraz zremisowali z I LO Krotoszyn (0: 0).
Drugą lokatę zajęli licealiści z Kołłątaja, a na trzecim stopniu podium stanęli piłkarze z Ceramy.
(GRZELO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA
w punkcie zlokalizowanym w OSiR Góra
Kamieńsk. Na trasie dopingowali i wspierali nas inni zawodnicy. Bieg odbył się
pod hasłem „Pokonaj samego siebie” – mówi krotoszyński biegacz.
W tym roku D. Rybka ukończył dziesięć półmaratonów, zdobywając tym samym Złotą Koronę Półmaratonów Polskich. – W przyszłym roku planuję starty
w kolejnych półmaratonach, biegach ultra
oraz maratonie. Chciałbym podziękować
wszystkim, którzy wspierają mnie w mojej pasji biegania – dodaje strażak z Krotoszyna.
(GRZELO)

Akademia Talentów na Czech Cup
Reprezentacja rocznika 2009 Akademii Talentów Krotoszyn rywalizowała w II Turnieju Czech Cup
w Ostrzeszowie. Podopieczni trenera
Łukasza Raka po trzy mecze wygrali
i zremisowali, a jeden przegrali.
W Ostrzeszowie wystąpiło wiele utytułowanych klubów, jak choćby Widzew
Łódź, Pogoń Szczecin, Lech Poznań czy
Chrobry Głogów. Krotoszyńska Akademia Talentów pokonała dwukrotnie
Chrobrego Głogów (2: 1), a także KUKS

Zębców (1: 0), zremisowała ze Śląskiem
Wrocław (0: 0), Wartą Poznań (1: 1) i Zagłębiem Lubin (1: 1) oraz uległa FASE
Szczecin (0: 3).

W naszym zespole zagrali Karol Pogoda, Filip Marcinkowski, Kacper Nowak, Maksymilian Gendera, Wojciech
Ulbrich, Marcel Pluta, Marcel Ryba,
Szymon Kliber, Maciej Krawczyk oraz
Julian Leciej. – Turniej pokazał, że szkolenie idzie we właściwym kierunku – ocenia Ł. Rak. – Dziękuję rodzicom za poświęcenie i obecność
w Ostrzeszowie. Nie odbiegamy od krajowej czołówki, co bardzo mnie cieszy
i motywuje do dalszej pracy.
(GRZELO)
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Pewne zwycięstwa faworytów
W niedzielę rozegrano drugą kolejkę
Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki
Nożnej. Na pozycji lidera utrzymała
się drużyna MTV Rozdrażew, która
pokonała Hornets 8: 3.
Druga seria spotkań KLHPN rozpoczęła się od wysokiej wygranej Żubrów, które
rozgromiły Don’t Cry16:3. Już doprzerwy
było 7: 0, a po zmianie stron Żubry kontrolowały sytuację na boisku, powiększając
przewagę. Pięć goli strzelił Jakub Kłobusek.
Ekipa z Sulmierzyc stoczyła zacięty
bój z Octagonem. Sulmierzyczanie przegrywali 0: 1, potem 3: 4, by ostatecznie
zwyciężyć 9: 5. Dla wygranych trzy bramki zdobył Mateusz Goliński.
Wysokie zwycięstwo zanotował zespół A Seree Tee, gromiąc Pato Błonie 12: 3. Do przerwy AST prowadziło 6: 0, po zmianie stron dołożyło drugie
tyle trafień, tracąc przy tym jednak trzy

gole. Az pięć razy na listę strzelców wpisał
się Dawid Przybyszewski.
W konfrontacji MTV z Hornets kluczowy był moment, kiedy to Mateusz
Hajgenbart nie wykorzystał rzutu karnego. Ta sytuacja uskrzydliła team z Rozdrażewa, który pewnie wygrał 8: 3. Hat trickiem popisał się Artur Nowak.

SUMO

Z wizytą w Japonii

Delegacja Polskiego Związku Sumo
niedawno udała się z wizytą do Japonii. Nasi zawodnicy uczestniczyli
w treningach, których zwieńczeniem
był turniej w dzielnicy Goka w Okinoshimie.
Przypomnijmy, że Krotoszyn w lipcu 2016 roku podpisał umowę o współpracy z japońskim miastem. W zorganizowanym podczas pobytu naszej delegacji
turnieju Polacy zajęli drugie miejsce,

a na dohyo zaprezentował się m. in. reprezentant TA Rozum Krotoszyn – Mateusz
Konieczny.
Inny przedstawiciel krotoszyńskiego
klubu, Aron Rozum, miał okazję trenować przez ponad dwa tygodnie na zgrupowaniu w Tokio pod okiem najlepszych
instruktorów wraz z japońskimi zawodnikami na Uniwersytecie Nihon.
Polacy uczestniczyli także w spotkaniu z burmistrzem i wiceburmistrzem
Okinoshimy, gościli w Ambasadzie RP

W ostatnim meczu kolejki Pancom
pokonał 10: 3 LZS Kobierno-Tomnice,
który próbował nawet grać z „lotnym”
bramkarzem, lecz na niewiele to się zdało. Trzy razy do siatki trafił Adrian Radojewski, a dwa gole strzelił golkiper Pancomu, Patryk Wojtkowiak.
(GRZELO)

w Tokio oraz mieli okazję obejrzeć ogólnokrajowy turniej studentów w hali Ryogoku Kokugikan.
– Jestem ogromnie wdzięczny prezydentowi Światowej Federacji Sumo, który
umożliwił zawodnikom z Polski udział
w zgrupowaniu w Tokio przed Mistrzostwami Świata w Sumo. Treningi te miały
niebagatelny wpływ na wyniki naszych
sumoków. Dziękuję również władzom
gminy Krotoszyn, które wspierają nasze
inicjatywy, w ramach których rozsławiamy dobre imię naszego miasta także poza
granicami kraju – skomentował Dariusz
Rozum, prezes PZS i TA Rozum Krotoszyn.
(GRZELO)

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

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

