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DZIŚ W NU ME RZE:
� KOBYLIN

Od nowego roku wyższe
stawki podatków 

Czytaj na str. 3

� UROCZYSTOŚĆ

Oficjalne otwarcie
nowej siedziby PCPR

Czytaj na str. 4

� KROTOSZYN 

Pierwsze obrady
Gminnej Rady
Seniorów

Czytaj na str. 5

� PLEBISCYT

Który proboszcz
zwycięzcą siódmej
edycji?

Czytaj na str. 8

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGÓRD
Czytaj na str. 10-12

� SPORT

Piąte urodziny
Stowarzyszenia
Krotoszyńska Liga
Darta

Czytaj na str. 15

Czytaj str. 16
SUMO Z MIKOŁAJEM

Przedszkolaki na dohyo

NASZA AKCJA

Remont zakończony

W czerw cu roz strzy gnę li śmy nasz
kon kurs WY MA RZO NY PO KÓJ MA -
LU CHA. Lau re ata mi zo sta li pań stwo
Mił kow scy z sy nem An to nim. Re -
mont już do biegł koń ca. 

Mo że my więc pod su mo wać tę ak cję.
Na si Spon so rzy po oglę dzi nach wzię li się
do pra cy. Fir ma NIE RU CHO MO ŚCI DA -
RIA PRA CZYK przy go to wa ła pro jekt po -
ko ju oraz za ku pi ła ta pe tę na trzy ścia ny.
Z ko lei FACH -STOL SZY MON HO RY ZA
ufun do wał pa ne le pod ło go we i je za mon -
to wał. Fir ma DAF -MAL DA RIUSZ FA BIA -
NOW SKI po kry ła kosz ty re mon tu, a ma -
te ria ły bu dow la ne prze ka zał PO LBUD.
Fir ma FI NE STRA TO MASZ RY NO WIEC -
KI za mon to wa ła mo ski tie ry w ca łym do -
mu. Od przed się bior stwa BE TA TA DE -
USZ KIE RA KO WICZ pań stwo Mił kow scy
otrzy ma li łóż ko z mon ta żem, na to miast
AT S.A. do star czy ła oświe tle nie. Fir ma

KA MIX prze ka za ła dla Ant ka wy so kiej
kla sy za baw ki. 

Me ble oraz do dat ki do wy stro ju wnę -
trza za ku pi li pań stwo Mił kow scy. Efekt
koń co wy mo że cie zo ba czyć na zdję ciach. 

– By ła to na sza pierw sza ta ka ak cja
i oczy wi ście jest kil ka ele men tów, któ re
trze ba udo sko na lać. Je ste śmy jed nak
usa tys fak cjo no wa ni, iż nasz po mysł spo -
tkał się z apro ba tą miesz kań ców, o czym
świad czy licz ba uczest ni ków kon kur -
su – mó wi Da niel Bor ski, wy daw ca
GLK. – Dzię ku ję rów nież wszyst kim
Part ne rom za re ali za cję za dań. Wpraw -
dzie Sta ni sław Gdy nia, wła ści ciel Za kła -
du Usług Ener ge tycz nych, nie mógł zre -
ali zo wać swo jej czę ści prac, gdyż zwy -
cięz cy mie li wcze śniej wy ko na ną in sta -
la cję, ale li czy my, iż z chę cią wy ka że się
swo ją fa cho wo ścią przy ko lej nych te go
ty pu przed się wzię ciach – do da je. 

(KOST KA)



W Mu zeum Re gio nal nym w Kro to szy -
nie od był się Po wia to wy Kon kurs „Gwa -
ra wiel ko pol ska”, skie ro wa ny
do uczniów star szych klas szkół pod -
sta wo wych, klas gim na zjal nych
oraz szkół po nad gim na zjal nych. Głów -
nym or ga ni za to rem był Ze spół Szkół
Po nad gim na zjal nych nr 2 im. K. F. Li -
bel ta, a pa tro nat nad kon kur sem ob ję -
ło Sta ro stwo Po wia to we w Kro to szy nie.

W szran ki sta nę ło 19 uczniów. Kon -
kurs po dzie lo ny był na dwa eta py – pi sem -

ny i ust ny. Mło dzież wy ka za ła się do sko na -
łą zna jo mo ścią wiel ko pol skiej gwa ry. 

Zwy cię ży ła An na Pruch nik (ZSP
nr 2), a na ko lej nych miej scach zna leź li się
Kac per Ko niecz ny (ZSP nr 2), Kac per
Kuź nic ki (ZSP nr 3), Kry stian Paw łow ski
(ZSP nr 3), Kon rad Ro sik (ZSP nr 1)
i Ani ta Ma ły ga (ZSP nr 1).

Fi na li ści otrzy ma li na gro dy książ -
ko we, ufun do wa ne przez sta ro stwo.
Kon kurs miał na ce lu pro pa go wa nie
gwa ry wśród mło dzie ży, od kry wa nie
bo gac twa dzie dzic twa kul tu ro we go re -
gio nu, kształ to wa nie po czu cia toż sa -
mo ści re gio nal nej i przy wią za nia do ro -
dzin nej zie mi.

(NO VUS)
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MUZEUM

Młodzież zna gwarę wielkopolską

KROTOSZYN

Rejonowy oddział PCK 
już ze sztandarem

23 li sto pa da w au li Szko ły Pod sta -
wo wej nr 5 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka
od by ła się uro czy stość nada nia
sztan da ru Od dzia ło wi Re jo no we mu
Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża w Kro -
to szy nie. Im pre za po łą czo na by ła
z ob cho da mi Dni Ho no ro we go
Krwio daw stwa PCK, któ re w tym ro -
ku świę tu je swo je 60-le cie.

Wszyst kich go ści po wi tał Krzysz tof
Kie rzek, pre zes Za rzą du Od dzia łu Re jo -
no we go PCK w Kro to szy nie, przy po mi -
na jąc hi sto rię or ga ni za cji i jej do ko na nia.
Na stęp nie pu blicz ność obej rza ła pro gram
po etyc ko -mu zycz ny w wy ko na niu mło -
dzie ży, a po tem wy słu cha no pre lek cji
na te mat hi sto rii me tod le cze nia z wy ko -
rzy sta niem trans fu zji krwi. Pierw szy raz
ta ki za bieg od no to wa no w li sto pa -
dzie 1667 ro ku w An glii. W 1825 ro ku
w Ber li nie na stą pi ło pierw sze prze to cze -
nie krwi przez Po la ka – chi rur ga Lu dwi -
ka Bier kow skie go.

Głów nym punk tem uro czy sto ści by -
ło nada nie sztan da ru Od dzia ło wi Re jo no -
we mu PCK. Do ko na no sym bo licz ne go
wbi ja nia gwoź dzi w drzew cu no we go
sztan da ru oraz po świę co no go.

Po nad to za słu żo nym krwio daw com
przy zna no od zna cze nia. Srebr ny Krzyż
Za słu gi nada no Wie sła wo wi Głusz ko wi,
a Brą zo wy Krzyż Za słu gi Mi ło szo wi Dy -
mar skie mu, Mar ko wi Mar szał ko wi, Paw -

ło wi Ku la so wi oraz Da riu szo wi Zy ba le.
Od zna cze nia zo sta ną wrę czo ne u wo je -
wo dy na po cząt ku przy szłe go ro ku. 

Od zna ką „Ho no ro wy Daw ca
Krwi – Za słu żo ny dla Zdro wia Na ro du”
uho no ro wa no Sła wo mi ra Mi ko ła ja Ko siń -
skie go, Mar ci na Woś ka, Sła wo mi ra Woj -
cie chow skie go, Krzysz to fa Wi chła cza, Sła -
wo mi ra Waw rzy nia ka, Pa try ka Ty sia ka,
Lesz ka Pa ter ka, Grze go rza Ko zę, Da wi da
Klup sia, Sta ni sła wa Ję drze ja ka i Ro ma na
Ma cie ja Da wi do wi cza. Z ko lei Od zna kę
Za słu żo ne go Ho no ro we go Daw cy
Krwi I stop nia (po od da niu 18 li trów
krwi) otrzy ma li Bar tosz Gór ka i Krzysz -
tof Wa łas, a III stop nia (po od da niu 6 li -
trów krwi) – Krzysz tof Ja rosz.

Me da la mi 60-le cia Ho no ro we go
Krwio daw stwa PCK wy róż nio no Je rze go
Prze woź ne go, Ro ber ta Wa sie la ka, Krzysz -
to fa Kierz ka, Klub Ho no ro wych Daw ców
Krwi PCK przy UM w Zdu nach, Klub
Ho no ro wych Daw ców Krwi PCK
przy UMiG w Koź mi nie Wlkp., Klub
Ho no ro wych Daw ców Krwi PCK
przy UM w Sul mie rzy cach, Klub Ho no -
ro wych Daw ców Krwi PCK przy KP PSP
w Kro to szy nie, Klub Ho no ro wych Daw -
ców Krwi PCK Mah le Pol ska SA w Kro to -
szy nie oraz Re gio nal ne Cen trum Krwio -
daw stwa i Krwio lecz nic twa Od dział Te re -
no wy w Kro to szy nie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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3Aktualności

W trak cie II se sji Ra dy Miej skiej
w Ko by li nie, któ ra od by ła się 29 li -
sto pa da, uchwa lo no no we staw ki
po dat ków od nie ru cho mo ści
i od środ ków trans por to wych.
Od przy szłe go ro ku bę dą obo wią zy -
wać wyż sze opła ty.

Pod nie sie nie sta wek po dat ków po -
dyk to wa ne by ło fak tem, że od 2014 ro ku
po zo sta wa ły one na tym sa mym po zio -
mie. Jest to za tem pierw sza od pię ciu lat
pod wyż ka. Za rów no uchwa ła w spra wie
okre śle nia wy so ko ści sta wek po dat ku

od nie ru cho mo ści, jak i uchwa ła w spra -
wie po dat ku od środ ków trans por to wych
zo sta ły przy ję te jed no gło śnie przez ko by -
liń skich rad nych. 

Dla przy kła du – je śli cho dzi o po da -
tek od bu dyn ków miesz kal nych, to od no -
we go ro ku obo wią zy wać bę dzie kwo -
ta 0,75 zł za m2 po wierzch ni użyt ko wej.
W tym przy pad ku ma my za tem wzrost
o 10 gro szy na me trze. Z ko lei po da tek
od nie ru cho mo ści, w któ rych pro wa dzo -
na jest dzia łal ność go spo dar cza, wzro śnie
z 16,65 zł / m2 do 19 zł / m2.

(AN KA) 

NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
1) Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,64 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł od 1 m2
powierzchni. 
2) Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
19,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,76 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,90 zł od 1m2
powierzchni użytkowej; 
3) Od budowli – 2% ich wartości. 

KOBYLIN

Podwyżka stawek podatkowych
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ZDUNY

Strażacy otrzymali nowy sprzęt
23 li sto pa da trzem jed nost kom
OSP z te re nu gmi ny Zdu ny prze ka -
za no sprzęt ra tow ni czy, któ ry za ku -
pio no dzię ki do fi nan so wa niu z Fun -
du szu Spra wie dli wo ści z Mi ni ster -
stwa Spra wie dli wo ści.

Do OSP Basz ków tra fił sprzęt do cię -
cia ka ro se rii sa mo cho dów, przy dat ny
w ak cjach zwią za nych ze zda rze nia mi
dro go wy mi. Jed nost ka OSP Zdu ny
otrzy ma ła no ży ce do uci na nia pe da łów,
na rzę dzie do prze ci na nia pa sów i wy bi ja -

nia szyb oraz dwa kli ny do sta bi li za cji po -
jaz dów. Z ko lei dla OSP Ko na rzew za ku -
pio no de fi bry la tor do przy wra ca nia ak cji
ser ca. Łącz na war tość sprzę tu
to 37 600 zł.

– Dzi siaj je ste śmy na spo tka niu in for -
mu ją cym i for mal nym wrę cze niu, ale ten
sprzęt prze ka za li śmy jed nost kom na tych -
miast po je go otrzy ma niu i już od ja kie goś
cza su słu ży w ich dzia ła niach, ku bez pie -
czeń stwu miesz kań ców – po wie dział To -
masz Chu dy, bur mistrz Zdun, przy po mi -
na jąc jed no cze śnie, że stra ża cy w ostat -

nich la tach po zy ska li tak że dwa wo zy bo -
jo we i roz ma ity sprzęt ra tow ni czy.

– W gmi nie Zdu ny ma cie jed ną z le -
piej wy po sa żo nych i bar dzo spraw nie
dzia ła ją cych OSP. Dzię ku ję stra ża kom

i pa nu bur mi strzo wi za sku tecz ne dzia ła -
nia – oznaj mił Ja cek Stru żyń ski, ko men -
dant Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro -
to szy nie.

(NO VUS)

23 li sto pa da pra cow ni cy służb spo -
łecz nych z te re nu po wia tu ob cho dzi -
li swo je świę to. Pierw szym punk tem
uro czy sto ści by ło ofi cjal ne otwar cie
no wej sie dzi by Po wia to we go Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie w Kro to szy -
nie, któ ra mie ści się na ul. Flo riań -
skiej 10.

Sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi do -
ko na li Le szek Kul ka, by ły prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go, sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka oraz An drzej Pio -
trow ski – dy rek tor PCPR -u. Za pro sze ni
go ście zwie dzi li no wą sie dzi bę in sty tu cji.
W bu dyn ku mie ści się tak że Po rad nia
Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na.

W obiek cie tym nie daw no funk cjo -
no wa ła przy chod nia SP ZOZ. Je go do sto -
so wa nie do po trzeb PCPR -u zre ali zo wa no
dwu eta po wo. W pierw szym (in we sty cja
o war to ści 971 583,48 zł) wy ko na no pra -
ce ter mo mo der ni za cyj ne – ocie plo no
ścia ny oraz stro po dach, wy mie nio no
okna, zmo der ni zo wa no układ cie płej wo -
dy użyt ko wej oraz au to ma ty kę re gu la cyj -
ną i po go do wą, a tak że in sta la cję c. o., wy -
mie nio no grzej ni ki i oświe tle nie. 

Na ten etap po wiat zło żył wnio sek
o do ta cję do Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -

nej w Po zna niu, któ ry zo stał po zy tyw nie
roz pa trzo ny, w związ ku z czym po zy ska -
no do fi nan so wa nie w kwo cie 400 tys. zł.
Co istot ne, w uzgod nie niu z po wia tem re -
mon tu ele wa cji do ko nał tak że in ny użyt -
kow nik bu dyn ku – Po wia to wa Sta cja Sa -
ni tar no -Epi de mio lo gicz na.

Dru gi etap to in we sty cja o war to -
ści 1 268 054,53 zł. Po le ga ła ona na ada -
pta cji daw nych po miesz czeń przy chod ni
na sie dzi bę Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da -
go gicz nej (na par te rze) oraz na sie dzi bę
Po wia to we go Cen trum Po mo cy Spo łecz -
nej (I i II pię tro). Z ko lei w daw nych miesz -
ka niach służ bo wych SP ZOZ, znaj du ją -

cych się na III pię trze, prze wi dzia no tzw.
miesz kal nic two wspo ma ga ne dla mło -
dzie ży opusz cza ją cej pla ców ki opie kuń -
czo -wy cho waw cze lub ro dzi ny za stęp cze.

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści by ła
kon fe ren cja w Kro to szyń skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej. Zwra ca jąc się do osób pra cu ją -
cych w służ bach spo łecz nych, S. Szczot ka
po dzię ko wał za ofiar ną pra cę i zwró cił
uwa gę na to, jak istot ny mi pro ble ma mi
się zaj mu ją. Kul mi na cyj nym punk tem
spo tka nia był wy kład Ka ta rzy ny Łu kow -
skiej z Pań stwo wej Agen cji Roz wią zy wa -
nia Pro ble mów Al ko ho lo wych.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Otwarcie nowej siedziby PCPR-u

F
O

T
. 

w
w

w
.p

o
w

ia
t-

k
ro

to
s
z
y
n
.p

l



5Na Bieżąco

Ucznio wie klas ósmych Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp.,
wraz z wy cho waw ca mi oraz szkol -
nym do rad cą za wo do wym, uda li się
do miej sco we go za kła du Le ge Opa -
ko wa nia. 

W ra mach We wnątrz sz kol ne go Sys -
te mu Do radz twa Za wo do we go koź miń -
ska Je dyn ka or ga ni zu je roz ma ite ini cja ty -
wy wspie ra ją ce mło dzież w pla no wa niu
ście żek edu ka cyj no -za wo do wych. Stąd
też wi zy ta w fir mie Le ge. Jej ce lem by ło

po zna nie ro li za kła du pra cy w roz wo ju
go spo dar czym re gio nu oraz spe cy fi ki wy -
bra nych za wo dów, któ re ma ją po móc
uczniom w wy bo rze dal szej ścież ki edu -
ka cyj nej. 

Za kład Le ge spe cja li zu je się w pro duk -
cji i im por cie opa ko wań z tek tu ry wie lo -
war stwo wej i fa li stej. Mło dzież prze ko na ła
się, jak funk cjo nu je przed się bior stwo, ja ką
ma struk tu rę or ga ni za cyj ną i ja kie są za da -
nia pra cow ni ków w róż nych dzia łach. 

Ósmo kla si ści zo ba czy li pro ces po -
wsta wa nia tek tu ry, pro jek to wa nia i wy ci -
na nia róż nych wzo rów i form opa ko wań.
W oce nie mło dzie ży ce le zo sta ły osią gnię -
te, a te ma ty ka i for ma za chę ca ją do or ga -
ni zo wa nia ko lej nych te go ty pu wy cie czek.

– Już w 2017 ro ku pod ję li śmy współ -
pra cę z pra co daw ca mi z te re nu gmi ny. To
ko lej ny za kład, ja ki na si ucznio wie od wie -
dza ją. Prak tycz ne po zna nie pra cy w fir -
mach ma po móc im pod jąć wła ści wą de -
cy zję przy wy bo rze dal szej edu ka cji i przy -
szłe go za wo du – po wie dział Ja cek Za wod -
ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

OPRAC. (AN KA) 

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Z wizytą w firmie Lege

23 li sto pa da od by ło się pierw sze po -
sie dze nie Gmin nej Ra dy Se nio rów
w Kro to szy nie. Na prze wod ni czą ce go
wy bra no Ja nu sza Grzym skie go, a wi -
ce prze wod ni czą cą zo sta ła Elż bie ta
Bie lec ka. Ka den cja po trwa 5 lat.

W Gmin nej Ra dzie Se nio rów są Elż -
bie ta Przy byl ska (Po wia to we Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie), Jan Paw lik (Sto wa -
rzy sze nie Cen trum Wo lon ta ria tu Zie mi
Kro to szyń skiej w Kro to szy nie), Elż bie ta
Bie lec ka (Uni wer sy tet Trze cie go Wie -
ku), Ha li na Dud ko wiak (Uni wer sy tet
Trze cie go Wie ku), Elż bie ta Gaszt ka
(Sto wa rzy sze nie „Ra zem”), Je rzy Szy -
mań ski (Pol ski Zwią zek Eme ry tów, Ren -
ci stów i In wa li dów w Kro to szy nie), Ja -
nusz Grzym ski (PZE RiI w Kro to szy nie),
Cze sła wa Bi niek (PZE RiI w Kro to szy -
nie), Adam Bor kie wicz (Pol ski Czer wo -
ny Krzyż Od dział Re jo no wy w Kro to szy -

nie) oraz Cze sław Bie law ny (Sto wa rzy -
sze nie „Ak tyw ny Se nior”). 

Ob ra dy Gmin nej Ra dy Seniorów
otwo rzył wi ce bur mistrz Ry szard Czusz -
ke. Po wy ło nie niu skła du Ko mi sji skru ta -
cyj nej przy stą pio no do zgła sza nia kan dy -
da tur na sta no wi sko prze wod ni czą ce go
GRS. Kan dy da tów by ło czte rech – J.
Grzym ski, J. Paw lik, J. Szy mań ski oraz A.
Bor kie wicz. Naj wię cej gło sów (5) otrzy -

mał pierw szy z wy mie nio nych i to on sta -
nął na cze le ra dy.

Trzy kan dy da tu ry zgło szo no na wi ce -
prze wod ni czą ce go – J. Paw li ka, E. Bie lec -
ką i A. Bor kie wi cza. J. Paw lik i E. Bie lec ka
otrzy ma li po czte ry gło sy, a A. Bor kie wicz
dwa. Za rzą dzo no więc dru gą tu rę, któ rą
wy gra ła E. Bie lec ka sto sun kiem gło -
sów 7: 3.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Pierwsze obrady Gminnej Rady Seniorów
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25 li sto pa da w bu dyn ku Mu zeum
Re gio nal ne go i w je go oko li cach zor -
ga ni zo wa no czwar tą edy cję cy klicz -
nych wy da rzeń re kon struk cyj nych
pod ha słem „We hi kuł cza su”. Ho no -
ro wym pa tro nem był bur mistrz F.
Mar sza łek, a spon so rem – SGB
Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie.

Im pre za na wią zy wa ła do set nej rocz -
ni cy wy bu chu po wsta nia wiel ko pol skie -
go. Za pro szo ne gru py re kon struk cyj ne
pre zen to wa ły swo je wy po sa że nie i umun -
du ro wa nie. W mu zeum udo stęp nio no
wy sta wę po świę co ną dzia ła niom po -
wstań czym na Zie mi Kro to szyń skiej oraz
eks po zy cję sta łą. 

W cen trum Kro to szy na po ja wi ły się

tak że pa tro le po wstań cze. Po nad to za pre -
zen to wa no oko licz no ścio wą bro szu rę, po -
świę co ną lo kal nym wąt kom po wsta nia. 

Punk tem kul mi na cyj nym im pre zy

by ła wie czor na in sce ni za cja walk o ko sza -
ry klasz tor ne. W po ka zie wzię ły udział
na stę pu ją ce gru py re kon struk cyj -
ne – Dru ży na Tra dy cji 70 Puł ku Pie cho -
ty, Gru pa Re kon struk cji Hi sto rycz nych
Kreutz 1914, To wa rzy stwo Dzia łań Hi -
sto rycz nych im. Fe lik sa Pię ty w bar -
wach 57 Puł ku Pie cho ty Ka ro la II Kró la
Ru mu nii i Wro nec kie Sto wa rzy sze nie Hi -
sto rycz ne „Hi sto ri ca”.

Or ga ni za to rem wy da rze nia by ło Mu -
zeum Re gio nal ne, we współ pra cy z Urzę -
dem Miej skim w Kro to szy nie, Pocz tem
Wierz bię ty i Ra dą Osie dla nr 1.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA 
na www.glo kal na.pl 

i FILM 
na www.fa ce bo ok.com/glo kal na

HISTORIA

Wehikuł czasu w Krotoszynie

– Niech po pły nie z na szych serc pieśń
pro sta, szcze ra i żar li wa – god nie, ale
z ra do ścią uczcij my set ną rocz ni cę
od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło -
ści – ty mi sło wa mi 18 li sto pa da w sa -
li Wiej skie go Do mu Kul tu ry w Go rzu -
pi roz po czął się kon cert pie śni pa trio -
tycz nych, zor ga ni zo wa ny przez miej -
sco wą szko łę pod sta wo wą.

„Na ród, któ ry prze sta je śpie wać, prze -
sta je ist nieć” – te sło wa by ły my ślą prze wod -
nią im pre zy. Uczest ni czy ła w niej spo łecz -
ność szkol na, a tak że ro dzi ce, przy ja cie le
szko ły, miesz kań cy wsi oraz za pro sze ni go -
ście w oso bach bur mi strza Fran cisz ka Mar -
szał ka, wi ce bur mistrz Jo an ny Król -Trąb ki
i rad nych Ra dy Miej skiej – Zo fii Jam ki, An -
ny Si ko ry oraz Krzysz to fa Kierz ka. 

Naj pierw naj młod sze dzie ci za tań -
czy ły po lo ne za, a na stęp nie wi dzo wie słu -
cha li pięk nych pie śni i wier szy pa trio tycz -
nych. Wy ko na nie każ de go utwo ru zo sta -
ło po prze dzo ne krót kim ko men ta rzem
kon fe ran sje ra od no śnie au tor stwa i oko -
licz no ści je go po wsta nia. Wiel kim, chó -
ral nym śpie wem uczniów wraz z uczest -
ni ka mi spo tka nia roz brzmia ło wie le pie -

śni, m. in. „Przy by li uła ni pod okien ko”,
„Wo jen ko, wo jen ko”, „Pierw sza bry ga da”,
„Hej, hej uła ni” czy „Ro ta”. Za śpie wa no
rów nież hymn pań stwo wy. 

Ogrom ne wra że nie wy warł
na wszyst kich ta niec z fla ga mi w wy ko na -
niu uczniów klas IV i V. Z ko lei ósmo kla -
si ści za pre zen to wa li współ cze sną pio sen -
kę pa trio tycz ną, któ rą na pi sał ra per El do. 

Przy go to wa no tak że pre zen ta cję
mul ti me dial ną na te mat „Bo gu ro dzi cy”

oraz pie śni „Że by Pol ska by ła Pol ską”
i „Mu ry”, a tak że wy da rzeń po prze dza ją -
cych set ną rocz ni cę od zy ska nia nie pod le -
gło ści. Po nad to pre zen ta cja za wie ra ła fo -
to gra fie przed sta wia ją ce miej sca czy daw -
ne po sta cie zwią za ne ze szko łą i śro do wi -
skiem lo kal nym.

De ko ra cję sa li sta no wi ły pra ce pla -
stycz ne z kon kur su „Mo ja oj czy zna”. Te go
dnia na gro dzo no też je go lau re atów. 

(NO VUS)

GORZUPIA

Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć



23 li sto pa da pod czas prac ziem nych
na pla cu bu do wy przy Ga le rii Kro to -
szyń skiej zna le zio no nie wy buch oraz
amu ni cję – praw do po dob nie z okre -
su II woj ny świa to wej. W tym sa mym
cza sie na ul. Mic kie wi cza do szło
do awa rii sie ci wo do cią go wej. 

Z te go po wo du frag men ty dróg kra jo -
wych nr 15 i 36 by ły przez ja kiś czas za -
blo ko wa ne i wy łą czo ne z ru chu.

Pod czas prac bu dow la nych na te re nie
przy ul. Mic kie wi cza, gdzie po wsta je re -
stau ra cja McDo nald’s, do szło do uszko -
dze nia wo do cią gu. A po nad to zna le zio no
nie wy buch. W związ ku z tym pra ce
wstrzy ma no.

– Po wia do mio no nas, że w cza sie
pro wa dzo nych ro bót zna le zio no nie wy -
buch. Na miej scu po li cjan ci oce ni li sy tu -
ację i prze ka za li in for ma cje do gru py sa -
per sko -mi ner skiej z Gło go wa – in for mu je

Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

Do chwi li przy by cia sa pe rów po li cjan -
ci za bez pie czy li ca ły te ren i wy łą czy li
w tym re jo nie ruch po jaz dów. Na za jutrz
ra no eki pa sa per ska z Gło go wa przy by ła
na miej sce zda rze nia. Po wstęp nym roz po -
zna niu do wód ca pod jął de cy zję o ewa ku -

owa niu 40 osób z po bli skie go bu dyn ku
miesz kal ne go do świe tli cy Ko men dy Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

– Ca ła ak cja trwa ła 1,5 go dzi ny. Osta -
tecz nie za bez pie czo no 233 sztu ki amu ni -
cji róż ne go ka li bru, w tym po ci ski ar ty le -
ryj skie – do da je P. Szcze pa niak.

(NO VUS)

7Na Sygnale

22 li sto pa da w miej sco wo ści Smo -
szew (gmi na Kro to szyn) do szło do wy -
pad ku dro go we go. W zda rze niu po -
szko do wa ny zo stał kie row ca oso bów -
ki. Ze wstęp nych ba dań wy ni ka, że był
pod wpły wem al ko ho lu.

Gdy stra ża cy z Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie i z OSP Biad ki do -
tar li na miej sce, po jazd oso bo wy znaj do wał
się po za jezd nią. Kie row ca na sku tek zda rze -
nia wy padł z au ta. Po szko do wa nym zaj mo -
wał się Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go.

Stra ża cy za bez pie czy li po jazd i spraw -
dzi li, czy w po bli żu nie ma in nych osób,
któ re by uczest ni czy ły w wy pad ku. Jak się

oka za ło, nikt wię cej nie brał udzia łu z zda -
rze niu. Po szko do wa ny zo stał prze wie zio ny
do szpi ta la.

– Sa mo chód oso bo wy z nie wy ja śnio -
nych przy czyn zje chał na prze ciw le gły pas
dro gi i wpadł do ro wu. Wstęp ne ba da nia
wy ka za ły, że męż czy zna miał 1,60 pro mi la
al ko ho lu we krwi. Po bra no od nie go krew,
by stwier dzić je go stan nie trzeź wo ści.
Po otrzy ma niu wy ni ków bę dzie my wie -
dzie li, czy kie row ca od po wie za jaz dę
po spo ży ciu al ko ho lu. Na szczę ście ni ko mu
krzyw dy nie zro bił, bo po dró żo wał
sam – in for mu je Piotr Szcze pa niak, ofi cer
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Kierowca wypadł z samochodu

KOŹMIN WLKP.

Tlenek węgla zaatakował

25 li sto pa da do Ko men dy Po wia to -
wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie wpły nę ło zgło sze nie,
że w bu dyn ku miesz kal nym w Koź -
mi nie Wlkp. znaj du ją się dwie nie -
przy tom ne oso by. Po dej rze wa no, iż
po wo dem jest tle nek wę gla.
Na szczę ście nie do szło do tra ge dii.

Do dzia łań za dys po no wa no po dwa
za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni -
czej w Kro to szy nie i z OSP Koź min
Wlkp. W bu dyn ku znaj do wa ły się czte ry
oso by – dwie by ły nie przy tom ne.
Na miej scu był już Ze spół Ra tow nic twa
Me dycz ne go, któ ry udzie lał po mo cy po -
szko do wa nym. 

Stra ża cy, za bez pie cze ni w sprzęt
ochro ny ukła du od de cho we go, we szli

do bu dyn ku i przy po mo cy urzą dze nia
wie lo ga zo we go do ko na li po mia rów
pod ką tem wy stę po wa nia tlen ku wę gla.
W po miesz cze niu, w któ rym znaj do wa ły
się oso by po szko do wa ne, urzą dze nie wy -
ka za ło obec ność tzw. cza du. Lo ka to rzy
mu sie li więc opu ścić po kój. 

Na miej sce wy sła ny zo stał tak że śmi -
gło wiec Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko -
we go. Po prze ba da niu po szko do wa nych
le karz pod jął de cy zję o prze trans por to wa -
niu ich do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun -
ko we go. Dwie po zo sta łe oso by nie wy ma -
ga ły ho spi ta li za cji. 

Wszyst kie po miesz cze nia w bu dyn -
ku prze wie trzo no i po now nie spraw dzo -
no mier ni kiem wie lo ga zo wym – tym ra -
zem za gro że nia nie stwier dzo no.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Awaria wodociągu i amunicja na placu budowy
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W pią tek o pół no cy za koń czył się
nasz Ple bi scyt „Ulu bio ny Pro boszcz
Po wia tu Kro to szyń skie go w 2018 ro -
ku”. Siód mą edy cję na szej za ba wy
wy grał ks. kan. Ry szard Mu szyń ski
z pa ra fii w Sta rym gro dzie. 

Na na szej li ście zna la zło się 27 pro -
bosz czów z te re nu po wia tu kro to szyń -
skie go. Przez nie mal ca ły li sto pad Czy tel -
ni cy od da wa li gło sy po przez wy sy ła nie
smsów. W kla sy fi ka cji co chwi la do cho -
dzi ło do prze ta so wań, a wal ka by ła nad -
zwy czaj za cię ta do ostat nich chwil gło so -
wa nia, o czym świad czy koń co wy wy nik.

Oto bo wiem zwy cię żył ks. kan. Ry -
szard Mu szyń ski z Pa ra fii Oczysz cze nia
NMP w Sta rym gro dzie, na któ re go od da -
no 30% gło sów, a dru gi w kla sy fi ka cji ks.
Ma ciej Kru lak z Pa ra fii św. Mar ci na Bpa
w Bo rzę cicz kach prze grał mi ni mal nie,
zdo by wa jąc za le d wie 0,2% gło sów mniej.
Je den z na szych Czy tel ni ków na pi sał

o pro bosz czu z Bo rzę ci czek, iż za słu gu je
on na szcze gól ną uwa gę, al bo wiem dzia ła
w pa ra fii bar dzo pręż nie i wy gła sza nie -
zwy kłe, tra fia ją ce do serc ka za nia. 

Na trze cim miej scu upla so wał się ks.
kan. Ja nusz Gie ra z Pa ra fii św. Sta ni sła wa
Bpa w Ko by li nie – 15,9%. Ko lej ne po zy -
cje za ję li ks. pra łat Alek san der Gen de ra
z Pa ra fii św. Ja na Chrzci cie la w Kro to szy -
nie, ks. kan. Wło dzi mierz Du bis z Pa ra fii
św. Izy do ra Ora cza w Biad kach, ks. kan.
Łu kasz Żu raw ski z Pa ra fii Świę tej Trój cy

w Lu to gnie wie, ks. kan. Ry szard Dziam -
ski z Pa ra fii św. Woj cie cha w Ko bier nie,
oj ciec Ksa we ry Ma jew ski OFM z Pa ra fii
Mat ki Bo żej przy Żłób ku w Ko by li nie. 

Gra tu lu je my wszyst kim pro bosz -
czom, na któ rych od da no gło sy, a szcze gól -
nie zwy cięz cy na sze go ple bi scy tu – ks.
kan. Ry szar do wi Mu szyń skie mu. Na szym
Czy tel ni kom na to miast dzię ku je my
za udział w za ba wie i za chę ca my do uczest -
nic twa w ko lej nych na szych ak cjach.

(RED)

PLEBISCYT

Zwycięzca wygrał z minimalną przewagą
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27 li sto pa da w Ko by li nie od był
się VI Gmin ny Fe sti wal Pio sen ki Ob -
co ję zycz nej, or ga ni zo wa ny przez
miej sco wą Bran żo wą Szko łę I stop -
nia. Na sce nie wy stą pi ło 44 mło dych
ar ty stów, re pre zen tu ją cych pla ców ki
oświa to we z te re nu gmi ny. 

Im pre zę pro wa dzi ły uczen ni -
ce III kla sy gim na zjal nej – Oli wia Kuś
i Mag da le na Dy mar ska. Ry wa li za cja od -
by wa ła się w na stę pu ją cych ka te go riach:
kla sy I -III SP, kl. IV -VIII SP, kla sy gim na -
zjal ne, szko ła bran żo wa – z po dzia łem
na so li stów i ze spo ły oraz na ję zy ki – an -
giel ski i nie miec ki. W ju ry zna leź li się Ka -
ta rzy na Jac kow ska – dy rek tor Bran żo wej
Szko ły I stop nia w Ko by li nie, An drze li ka
Tur czy now ska – na uczy ciel ka ję zy ka an -
giel skie go, Re na ta Tur bań ska oraz Re na ta
Bo cheń ska – przed sta wi ciel ki rad ro dzi -
ców, Sła wo mir Do ma szew ski – na uczy -
ciel mu zy ki.

W po szcze gól nych ka te go riach lau re -
ata mi zo sta li: Jo an na Łu czak (SP Ko by lin,
kla sy I -III, so list ka / j. an giel ski), Wik to ria
Ja ku biak (SP Ko by lin, kl. I -III, so list ka / j.
nie miec ki), Piotr i Jo an na Łu czak (SP Ko -
by lin, kl. I -III, ze spół / j. an giel ski), Ta tia na
Wie leb ska, Mar ta Ko wal czyk, Jan Wojt ko -

wiak, Mi chał Pło szaj czak (SP Smo li ce,
kl. I -III, ze spół / j. nie miec ki), Ad rian na
Bie der mann (SP Za le sie Ma łe, kl. IV -VIII,
so list ka / j. an giel ski), Wik to ria Łu ko wiak
(SP Smo li ce, kl. IV -VIII, so list ka / j. nie -
miec ki), Alek san dra Szwar czyń ska, Ju lia
Na bz dyk, Zu zan na Pła czek (SP Smo li ce,
kl. IV -VIII, ze spół / j. an giel ski), Lau ra Goz -
dek, Klau dia Szy mań ska, Iza bel la Nie dba -
ła, Ró ża Szyr ner (SP Smo li ce, kl. IV -VIII,
ze spół / j. nie miec ki), Ju lia Ja rus (gim na -
zjum, so list ka / j. an giel ski), Han na Grusz -
czyń ska (szko ła bran żo wa, so list ka / j. nie -
miec ki), Ju lia Ja rus, We ro ni ka Knu ła
(gim na zjum, ze spół / j. an giel ski). 

Na gro da spe cjal na bur mi strza Ko by -
li na przy zna na zo sta ła ze spo ło wi z SP
w Smo li cach w skła dzie: Lau ra Goz dek,
Klau dia Szy mań ska, Iza bel la Nie dba ła,
Ró ża Szyr ner. Ko lej na na gro da spe cjal -
na – z ini cja ty wy prze wod ni czą cej Ra dy
Ro dzi ców – tra fi ła do ze spo łu z SP w Ku -
kli no wie w skła dzie: Ju lia Elias, Zu zan na
Lew, Da wid Płon ka, Ja kub Pierz cha ła.
Z ko lei na gro da dy rek tor Bran żo wej Szko -
ły I stop nia w Ko by li nie, któ rą był ta blet,
roz lo so wa na zo sta ła wśród wszyst kich
uczest ni ków. Szczę ście uśmiech nę ło się
do Iza bel li Nie dba ły z SP Smo li ce. 

(NO VUS)

FESTIWAL

Śpiewali po angielsku i niemiecku
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Ju nio rzy Astry Kro to szyn za gra li
w trzech tur nie jach eli mi na cyj nych
do fi na łu Wiel ko pol ski w siat ków ce.
W ostat nim pod opiecz ni tre ne ra
Grze go rza Wier tlew skie go, dzię ki
dwóm zwy cię stwom, za pew ni li so -
bie awans do naj lep szej czwór ki
w wo je wódz twie. 

Ze spół ju nio rów Astry two rzą siat ka -
rze z rocz ni ków 2000 oraz 2001. Więk -
szość z nich ma za so bą wy stę py
pod okiem tre ne ra Pio tra Ro ba kow skie go.
Obec nie, ja ko ucznio wie szkół po nad gim -
na zjal nych, gra ją pod szyl dem Astry. Tre -
ne rem ze spo łu jest Grze gorz Wier tlew ski. 

Kro to szy nia nie ry wa li zo wa li z Sa lo -
sem Ostrów Wlkp. i UKS -em Jo ker Pi ła.

W każ dym z trzech miast ro ze gra no je den
tur niej. Na po cząt ku paź dzier ni ka w Pi le
nasz te am wy grał z go spo da rza mi 3: 0
(25: 22, 25: 13, 25: 15) i uległ ostro wia -
nom 1: 2 (25: 17, 24: 26, 31: 33). 

W Ostro wie Wlkp. na si siat ka rze za -
no to wa li dwie po raż ki – 1: 2
(22: 25, 17: 25, 25: 13) z Sa lo sem i 0: 3
(16: 25, 16: 25, 20: 25) z Jo ke rem. 

Ostat ni tur niej od był się w Kro to szy nie.
Po bar dzo do brej grze go spo da rze wy gra li oba
me cze – 2:1 (25:23,25:27,25:20) zSa lo sem
i3:0 (25:19,25:22,25:22) zJo ke rem, dzię ki
cze mu awan so wa li dofi na łu wo je wódz kie go.

W kro to szyń skim ze spo le gra ją Mak -
sy mi lian Grząd ka, Wik tor Grześ ko wiak,
Ma te usz Sro czan, Do mi nik Król, Da niel
Po mir ski, Hu bert Kacz ma rek, Da mian
Ty siak, Eryk Dzwo nia rek, Pa tryk Śnie ciń -
ski, To masz Ku rek i Piotr Czwoj dziń ski. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

Astra zagra w wojewódzkim finale

Roz gryw ki Koź miń skiej Li gi Ha lo wej
Pił ki Noż nej zna ko mi cie roz po czę ła
dru ży na Al ba tro sów. Ze spół ten ma
na kon cie kom plet punk tów i wy -
śmie ni ty bi lans bram ko wy 16: 0.

W pierw szej se rii Al ba tro sy roz gro -
mi ły 9: 0 Bar te sko, a tym ra zem nie da ły

szans LZS -owi Brzo stów, wy gry wa jąc 7: 0.
Po dwa go le strze li li Ad rian Olej ni czak,
Ar ka diusz Szczot ka oraz Ma rek Czu bak. 

Kom plet punk tów ma tak że dru ży na

MTV, któ ra w dru giej ko lej ce ogra ła Red
Eagles 9: 1. Po dwa tra fie nia za li czy li Mar -
cin Mą dry, Do mi nik Ję dr ko wiak i Bar tosz
An drze jew ski. 

Bar dzo za cię ta by ła kon fron ta cja
Hen ma ru z Bar te sko, za koń czo na osta -
tecz nie wy ni kiem 5: 5. Hat tric kiem po -
pi sał się Łu kasz Bło niew ski, a dwa ra zy
do siat ki tra fił Ja kub Kaź mier czak. 

Eki pa Kro to szyn po ko na ła 5: 2 Po go -
rzał ki & Bo rzę cicz ki. Po dwa go le strze li li
Łu kasz Ochmann i To masz Ja ku bek. 

(GRZE LO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Albatrosy rozbiły 
kolejnego rywala

Od śpie wa ny przez wszyst kich „Ma zu -
rek Dą brow skie go” roz po czął Tur niej
Te ni sa Sto ło we go o Pu char Bur mi -
strza Zdun z oka zji Świę ta Nie pod le -
gło ści. Or ga ni za to rem za wo dów był
Uczniow ski Klub Spor to wy Im puls.

W tur nie ju ry wa li zo wa ło 63 te ni si -
stów z trzech wo je wództw – wiel ko pol -
skie go, dol no ślą skie go i łódz kie go. Za wo -
dy prze pro wa dzo no w sze ściu ka te go -
riach. Nad pra wi dło wym prze bie giem im -
pre zy czu wa li Ali na Wilk – pre zes UKS
Im puls, Eu ge niusz Ko czo row ski – sę dzia
głów ny, a tak że To masz Ka sprzak, Ma ciej
Ko ło dziej ski, Je rzy Wilk i Sa bi na Ma lec.
Spon so ra mi za wo dów były gmi na Zdu ny,
miej sco wa Szko ła Pod sta wo wa oraz pie -
kar nia An drze ja Ra taj czy ka.

W ka te go rii dziew cząt zwy cię ży ła
Mag da le na Pod lew ska (Ko mo rzan ka Ko -
mo rze), a dru gie miej sce za ję ła Ka ta rzy na
Rosz czak (UKS Im puls Zdu ny). W zma -
ga niach ko biet naj lep sza oka za ła się Pau li -
na Ro bak (LZS Bły ska wi ca Bo ża cin), wy -
prze dza jąc We ro ni kę Po łczyń ską (UKS
Im puls Zdu ny). 

Roz gryw ki chłop ców z rocz ni ka 2006
i młod szych wy grał An to ni Frąc ko wiak

(LKS Spół dziel ca Ko by lin), a na trze cim
stop niu po dium sta nął Mi łosz Ko ło dziej -
ski (UKS Im puls Zdu ny). Z ko lei w ka te -
go rii chłop ców z rocz ni ków 2001-2005
trium fo wał Wik tor Ma lec (UKS Im puls
Zdu ny), a trze ci był Kac per Wa szyń ski
(LKS Spół dziel ca Ko by lin).

W gru pie se nio rów bez kon ku ren cyj -
ny oka zał się Ro bert Wa cho wiak (LKS
Spół dziel ca Ko by lin), a na trze ciej po zy cji
upla so wał się Wik tor Ma lec (UKS Im puls
Zdu ny). W gro nie we te ra nów zwy cię żył
Sła wo mir Grzel ski (KS Kro tosz Kro to -
szyn), a trze cia lo ka ta przy pa dła Sta ni sła -
wo wi Gdy ni (LZS Bły ska wi ca Bo ża cin).

Na gro dzo no tak że naj młod szą za -
wod nicz kę tur nie ju, któ rą by ła Ni co le
Bar tosz ko (UKS Ża ki Ta cza nów), oraz
naj star sze go gra cza – Ry szar da Ny kie la
(LKS Przy go dzi ce). 

(AN KA)
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Swo je pię cio le cie świę to wa ło Sto wa -
rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga Dar ta.
W ra mach ju bi le uszu ro ze gra no trze -
ci tur niej Kro to szyń skiej Li gi Dar ta.
Trium fo wa li Ni na Lech oraz Pa weł
Osieł kow ski.

Pięć lat te mu, jesz cze w sta rej sie dzi -
bie Wiel ko pol skiej Ga ze ty Lo kal nej KRO -
TO SZYN, od by ło się ze bra nie, w trak cie
któ re go po wo ła no Sto wa rzy sze nie Kro to -
szyń ska Li ga Dar ta. Od te go cza su gru pa
ta moc no się roz wi nę ła. Prócz KLD obec -
nie or ga ni zo wa ne są roz gryw ki Superligi
Dar ta, tur nie je czwart ko we i tur nie je śro -
do we dla po cząt ku ją cych.

Zma ga nia w trze cim tur nie ju KLD
po prze dził ju bi le uszo wy tort dla za wod ni -
ków. Po nad to Prze my sła wo wi Paw lic kie -
mu, pre ze so wi SKLD, za je go do tych cza so -
wą dzia łal ność wrę czo no oko licz no ścio wą
ko szul kę. – Roz wój na sze go sto wa rzy sze -
nia spra wił, że re gu lar nie od wie dza ją nas
za wod ni cy z Lesz na, Ostro wa Wiel ko pol -
skie go czy Ja ro ci na. Na sza po pu lar ność za -
czę ła przy cią gać gra czy z co raz od le glej -
szych stron, choć by z Wro cła wia czy Na -
my sło wa – po wie dział pre zes SKLD. 

Wśród ko biet naj lep sza by ła Ni -
na Lech, któ ra w fi na le ogra ła 4: 1 kro to -

szy nian kę, Mar tę Paw lic ką. Na trze cim
stop niu po dium zna la zła się ubie gło rocz -
na trium fa tor ka KLD, An na Ko wal czyk.
Na ko lej nych lo ka tach upla so wa ły się Ewa
Paw lic ka, We ro ni ka Kar wik, Mał go rza ta
Pa cierp nik, Ilo na Ku zno wicz, Ame lia Po -
remb ska i Da nu ta Paw lic ka. 

W tur nie ju męż czyzn bli ski zwy cię -
stwa był Prze my sław Paw lic ki. Pre zes
SKLD wy grał z Da nie lem Bor skim (3: 2),
Ad ria nem Ja siń skim (3: 1), Sła wo mi rem
Ol grzym kiem (3: 1) i Nor ber tem Pe cy ną
(3: 2). Po tem uległ Paw ło wi Osieł kow skie -
mu (1: 3), a po le wej stro nie dra bin ki po -
ko nał Jac ka Cie śla ka (2: 1). W fi na le P.
Paw lic ki jed nak po now nie nie dał ra dy P.
Osieł kow skie mu (3: 5). 

Trze cie miej sce za jął J. Cie ślak. Kro -
to szyń ski dar ter ograł Da riu sza Pa cierp -
ni ka (3: 0), Ce za re go Bier nac kie go
(3: 0), Ka ro la Wil go sie wi cza (3: 2), Prze -
my sła wa Sa wic kie go (2: 0) i Kon ra da
Paw łow skie go (2: 1). 

Po nad to nasz po wiat re pre zen to wa li
P. Sa wic ki (5-6 miej sce), S. Ol grzy mek (7-
8), Mar cin Kmie ciak (9-12), Pa weł Paw -
lic ki (9-12), A. Ja siń ski (9-12), Mar cin
Wojt ko wiak (13-16), Pa weł Chu dy (13-
16), Ma ciej Wiesz cze czyń ski (17-24), Da -
mian Klu ba (17-24), D. Bor ski (17-24),
To masz Ste fan (17-24), Ma te usz Woj ta -
szek (17-24), Mi chał Ko bu szyń ski (25-
30) oraz Łu kasz Ka czyń ski (25-30).

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Jubileuszowy turniej KLD

W mi nio ny week end w ha li spor to -
wej przy uli cy Olim pij skiej od był się
Pu char Pol ski Ju nio rów i Se nio rów
w Su mo. Przed sta wi cie le UKS Sam -
son Ko by lin i TA Ro zum Kro to szyn
za koń czy li za wo dy z oka za łym do -
rob kiem me da lo wym.

W ry wa li za cji ju nio rów zło te me da le
zdo by li Wir gi nia Ro szek (UKS Sam -
son – 50 kg), Wik to ria Prze woź na (UKS
Sam son – 60 kg) oraz Kac per Mi ko łaj -
czyk (TA Ro zum – +100 kg). Srebr ne
me da le zgar nę li W. Prze woź na (55 kg),
Mi ko łaj Raź niak (TA Ro zum – 60 kg),
Mo ni ka So wa (UKS Sam son – 65 kg),
Piotr Si ko ra (UKS Sam son – 70 kg), Kin -
ga Sro czan (UKS Sam son – 76 kg), Mi ko -
łaj Kan dzier ski (UKS Sam son – 100 kg)
i K. Mi ko łaj czyk (open). Na trze cim stop -
niu po dium sta nę li Ewe li na Ja śniak (TA
Ro zum – 50 kg i 55 kg), Do ro ta Idzio rek
(TA Ro zum – 60 kg), Da wid Lesk (UKS
Sam son – 60 kg), Ni ko la Śli wow ska
(UKS Sam son – 65 kg i 70 kg), Kac per
Wia trak (TA Ro zum – 70 kg), Mi chał
Grzem pow ski (UKS Sam son – 80 kg), M.
Kan dzier ski (90 kg) oraz Da wid Bzo dek
(UKS Sam son – 90 kg). W kla sy fi ka cji
dru ży no wej naj lep szy był klub z Ko by li -
na, a trze cia lo ka ta przy pa dła TA Ro zum. 

W zma ga niach se nio rów zło te krąż ki
wy wal czy li Ma te usz Ko niecz ny (TA Ro -
zum – 77 kg), Pa tryk Swo ra (UKS Sam -
son – 85 kg) oraz El mad din Ra ma za nov
(TA Ro zum – 92 kg). Na dru gich miej -
scach pla so wa li się Alek san dra Ro zum
(TA Ro zum – 65 kg i 73 kg), To masz Łu -
czak (TA Ro zum – 77 kg), Mar ta Wie le -
biń ska (UKS Sam son – 80 kg i 95 kg), P.
Swo ra (92 kg) i Mi chał Fa bia now ski (TA
Ro zum – open). Brą zo we me da le zdo by li
Ju lia Jan ko wiak (UKS Sam son – 55 kg),
K. Sro czan (80 kg), E. Ra ma za nov (85
kg), M. Ko niecz ny (85 kg) i Chin giz Sa -
ma dov (TA Ro zum – 92 kg i 100 kg).

W kla sy fi ka cji łącz nej se nio rów trium fo -
wa ło TA Ro zum, a UKS Sam son był
czwar ty, na to miast w kla sy fi ka cji se nio -
rek ko by liń ski te am był trze ci, a TA Ro -
zum zna la zło się na czwar tej po zy cji. 

W trak cie im pre zy od był się tak że
mecz to wa rzy ski Pol ska – Azer bej dżan.
Zwy cię ży li Po la cy 5: 4. Z oka zji 100-le cia
od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści
przy zna no ty tuł naj lep sze go za wod ni ka su -
mo w ro ku 2018. Mia no to przy pa dło Aro -
no wi Ro zu mo wi, któ ry ze brał 40 gło sów.
Czte ry gło sy mniej uzy skał Ja cek Pier siak. 

(GRZE LO)
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Świet nie za pre zen to wa ły się dziew -
czę ta z I LO im. H. Koł łą ta ja w Kro to -
szy nie na Mi strzo stwach Re jo nu Ka li -
skie go w Pił ce Ręcz nej. Ze spół pro -
wa dzo ny przez Wal de ma ra Wan de -
lew skie go w fi na le tur nie ju po ko -
nał 15: 11 eki pę z ZSP Koź min Wlkp. 

Or ga ni za to rem za wo dów był Wiel ko -
pol ski Szkol ny Zwią zek Spor to wy. Do ry -
wa li za cji przy stą pi ło sześć dru żyn, któ re
po dzie lo no na dwie gru py. 

Pił kar ki z Koł łą ta ja wy gra ły w gru pie
z LO nr 1 w Kęp nie (8: 7) oraz ZS nr 1

w Ostrze szo wie (10: 0). W dru giej gru pie
koź mi nian ki po ko na ły ZST Ple szew
(14: 10) i otrzy ma ły wal ko wer po re zy -
gna cji dru ży ny ZSGH Ka lisz. 

Tak więc w fi na le zmie rzy ły się dwa
ze spo ły z na sze go po wia tu. Kro to szyń skie
li ce alist ki wy gra ły z ry wal ka mi z Koź mi -
na 15: 11 i zo sta ły mi strzy nia mi re jo nu.
W zwy cię skim te amie za gra ły Na ta lia Czu -
bak, Flo ren ty na Ryb czyń ska, Jo an na Łą -
kow ska, Na ta lia Krzy ża now ska, An na
Grzyb, Ka ro li na Frik, Dag ma ra Muj ta, Ma -
ria Pa lusz kie wicz i Alek san dra Dut ko wiak. 

(GRZE LO)
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1 grud nia w ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej przy uli cy Olim pij skiej od by ły
się Otwar te Kro to szyń skie Igrzy ska
Przed szko la ków. Za wo dy pod ha -
słem „Su mo z Mi ko ła jem” wy gra ła
re pre zen ta cja Przed szko la Sa mo rzą -
do we go w Mi li czu.

Do zma gań przy stą pi ło po nad 120
dzie ci. Chłop cy ry wa li zo wa li w 16 ka te -
go riach wa go wych, a dziew czyn ki w dzie -
się ciu. W kla sy fi ka cji dru ży no wej trium -
fo wa ła eki pa z Przed szko la Sa mo rzą do we -
go w Mi li czu, któ ra otrzy ma ła na gro dę
pie nięż ną w wy so ko ści 1500 zł, ufun do -
wa ną przez fir mę Daf -Mal. Dru gie miej -

sce za jął ze spół z Przed szko la nr 1 Miś
Usza tek w Kro to szy nie. Ta pla ców ka do -
sta ła 1000 zł, a fun da to rem by ła fir ma
Fer rum. Na trze cim stop niu po dium sta -
nę ły ma lu chy z Przed szko la nr 3 Baj ka
w Kro to szy nie – na gro da w po sta -
ci 500 zł od fir my Ener gy Sped. 

Po za ry wa li za cją spor to wą or ga ni za to -
rzy przy go to wa li dla dzie ci sze reg atrak cji,
jak choć by dmu cha ne zam ki, za ba wy z ani -
ma to ra mi czy spo tka nie ze świę tym Mi ko -
ła jem. Od by ły się też dwa me cze to wa rzy -
skie. Dru ży na TA Ro zum po ko na ła 5: 2
UKS Sam son Ko by lin, a re pre zen ta cja
Azer bej dża nu wy gra ła 4: 0 z pol ską ka drą. 

– By ła to już trze cia im pre za z cy klu
ogól no pol skich even tów, or ga ni zo wa nych

dla dzie ci przez To wa rzy stwo Atle tycz ne
Ro zum – po wie dział Da riusz Ro zum,
pre zes Pol skie go Związ ku Su -
mo. – W pierw szej – pod ha słem „Su mo
z Bo cia nem” – udział wzię ło po nad 120
dzie ci z Pod kar pa cia, Wiel ko pol ski i Dol -
ne go Ślą ska. W ko lej nej – Dzień Dziec ka
z Su mo – uczest ni czy ła po dob na licz ba
ma łych za wod ni ków – z wo je wództw
ma zo wiec kie go, wiel ko pol skie go i dol no -
ślą skie go. Ty le sa mo dzie ci – z wo je -
wództw lu bu skie go, wiel ko pol skie go
i dol no ślą skie go – przy by ło na „Su mo
z Mi ko ła jem”. Im pre zy te otrzy ma ły
wspar cie fi nan so we z Fun du szu Roz wo ju
Kul tu ry Fi zycz nej w ra mach mi ni ste rial -
ne go pro gra mu Sport Wszyst kich Dzie ci,
a tak że z sa mo rzą dów gmi ny Kro to szyn
i po wia tu oraz od lo kal nych part ne rów
z sek to ra pry wat ne go – pod su mo wał
dzia łacz.

(GRZE LO)
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Przedszkolaki na dohyo

Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu

bó lu krę go słu pa
po le cam te ra pię
Dr. Co xa. Po zwa -
la ona bo wiem
na bez ope ra cyj ne
z m n i e j  s z e  n i e
prze pu kli ny dys -
ku i je go re ge ne -
ra cję na wet do 30 pro cent. To me to da
bez piecz na i ła god na, a przede wszyst -
kim sku tecz na. Mo gą z niej sko rzy stać
pa cjen ci z ta ki mi do le gli wo ścia mi jak

rwa kul szo wa i bar ko wa, drę twie nie,
mro wie nie koń czyn itp. Wcze śniej je -
dy nym wyj ściem był za bieg chi rur gicz -
ny, lecz dzię ki te ra pii Dr. Co xa ope ra cji
moż na unik nąć.

Me to da ta da je efekt w po sta ci po -
mniej sze nia się prze pu kli ny dys ku, dzię -
ki cze mu zmniej sza się ucisk na ko rze nie
ner wo we, co przy no si ulgę w bó lu. Po -
nad to do cho dzi do po więk sze nia się
otwo rów mię dzy krę go wych i przy wra ca -
ny jest ruch w sta wach krę go słu pa. Naj -
waż niej szy efekt to re ge ne ra cja krąż ków
mię dzy krę go wych, któ re sta ją się bar -
dziej na wod nio ne, od ży wio ne i więk sze.


